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  :משלחן המזכירות

 0941256-694:  בני יצחק    :7.7-1– השבוע כונן

בקרוב המשטרה תפתח : הודעה מהמשטרה: דוחות חניה 

 .לבן/במבצע בו יחולקו דוחות חניה למי שחונה באדום

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  1שלוחה  - 9394197 

 

מי  .הדיסקים נמצאים במזכירות – חגיגות חצי היובל

אם אין לך הוראת קבע . שהזמין מוזמן לבוא לקחת אותו

 דרכיאותו להזמין  להמשיך  ניתן .₪  02נא להביא 

  ₪  02 :מחיר הדיסק.  במייל או בטלפון של המשרד

 

 !השבוע

  :"תוריםמרק כפ" הצגת ילדים

ב "י, יום שני הקרוב ב , ה"בע ,ההצגה תתקיים

לכבוד  במועדון נוער 43:22בשעה , 0.3, תמוז

.  1-8 ההצגה מיועדת לגילאי "!פתיחת הקיץ"

 לילד₪  41:  מחיר

 
 !בקרוב

 !מתנפחים! מתנפחים !מתנפחים
 

 בשעות , 9.3, ח בתמוז"י, ביום שני

 .פרטים בשבוע הבא.  ערב –צ "אחה

 
  :מפי יועצת שינה לתינוקות ופעוטותהרצאה 

 

 "הקניית הרגלי שינה בריאים לתינוקות ופעוטות"

 

 46:06ה בשע, 11.7, א תמוז"כ, ביום רביעיתתקיים 

 לזוג₪  19/ ליחיד₪  16:  מחיר . במשחקייה

בהרצאה נלמד כיצד להגיע להירדמות עצמאית תוך מענה 

התמודדות  ,שנות יום , האכלות לילה, תמידי ומיידי לבכי

ההרצאה מתאימה . שבתות אצל ההורים ועוד, עם מוצץ

משך . שנים 9חדשים עד  9בעיקר להורים לילדים בגילאי 

 .יינתן זמן לשאלות בתום ההרצאה. שעתיים: ההרצאה

חלומות "יועצת שינה ומייסדת , שמש-נעמה ברודי: מרצה

   ".נעימים

 

 ...הרצאות חשובות בנושא חשוב
רצאות מיוחדות לנוער ומבוגרים הכרגע מתוכננות 

 .49.3, ו תמוז"כ, ביום שני( בנפרד)

 .הודעה סופית בשבוע הבא

 
 

 

 :הודעה לקראת הקייטנה

 !!!הורים יקרים 

אנו ניסע , ה הקייטנה"ביום ראשון הקרוב תפתח בע
בגדים ,לבריכה בנילי  נא לשלוח עם ילדכם בגד ים 

 .מגבת,  קרם שיזוף, מים ,  כובע, מצופים, להחלפה

שחייה ) הורים מלווים לבנים ולבנות  01דרושים לנו  
נא להיות אתי  .אשר יעזרו בהשגחה בבריכה( נפרדת 

 .בקשר אם יש לכם אפשרות לעזור

 150-0005145 – שרוני רועי           חופש נעים ובריא לכולם

 
 

 

 :ת פעמוןממשחקי
 

בשעה טובה יש מזגן וחזרנו לפעילות 
 00:11-00:11בין השעות  ' וה' ג',בימי א

 
 פריידל גילאור

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

 :פינת הברכות
 :מזל טוב ל

 

 מזל טוב . עמיעד ובקי גילאור לרגל נישואיהם

ו ואביבה אופנבכר 'דוד ושירה גילאור וג, להורים

 !שץולסבים דב וברברה גילאור ואליהו ופרידה 

 המצוה של בתם -לרגל בת מאיר ומירי בן טולילה

 עדי זהב

 אריאלה ליאיר , ואל ובטי ביילי לרגל אירוסי בתם'לג

 יעקובי מרעננה

  לחני ושוקי סלה לרגל בת המצוה של בתם אודיה 

 
 :תנחומים

 לאברהם סהר על מות אביו
 

 עד כל יום רביעי vaad_bryna@012.net.il:  ניתן לשלוח ברכות ל
 

 

 :חנה שוסטר : מרכזת הקליטה

9761493 ext.4 (Bryna’s) or 0504054088 
 chanaschuster@gmail.com 

 

חלקם דוברי עברית . משפחות חדשות מגיעות לישוב 

חלקם עולים וחלקם מעתיקים . וחלקם דוברי אנגלית

אם . את מגוריהם לישוב ממקומות אחרים בארץ

או להכין להם  ן לסעודת שבתותברצונכם לארח א

 .ארוחות בהגיעם לישוב נא להיות אתי בקשר

 

New families are arriving in the yishuv. 

Some are native Hebrew speakers, some 

are moving to the yishuv from different 

parts of the country and some  are Olim.  If 

you would like to host families for a 

Shabbat meal or prepare a meal for a 

family when they arrive in the yishuv 

please be in touch with me. 

 

 

 !!שימו לב :רסל מבוגריםכדו
 

 ( ומעלה 91)השנה התקיימה בבנימין ליגת כדורסל לבוגרים 
נבחרות מישובי בנימין ביניהן גם נבחרת  91בליגה משתתפות 

 .מחשמונאים
התמודדה בחודשיים האחרונים מידי ערב  נבחרת חשמונאים

מול קבוצות במערב בנימין וסיימה את שלב הבתים כקבוצה 
 !סדהיחידה ללא הפ

את  נבחרת חשמונאיםברבע הגמר ביום חמישי שעבר ניצחה 
 .לאחר משחק צמוד ומותח 74-79נבחרת פסגות בתוצאה 

באולם בכפר האורנים  82:02בשעה  /816, תמוז' ביום חמישי ח
 .מול נבחרת עלי בחצי הגמר נבחרת חשמונאיםתתמודד 

יתקיימו ביום חמישי הבא  0-7משחק הגמר ומשחק על מקומות 
 .באולם בכפר האורנים 82:02בשעה  564,ו תמוז"ט
 

 !!בואו לעודד ולתמוך 

 

 :  ותיקים בקהילה
 :מועדון גיל הזהב

  5:66בשעה ,  0.7 ,ט סיוון"כ, המפגש הבא ביום שלישי

וכן משתתפי ( גברים וגם נשים )מוזמנים ותיקים . במועדון נוער

     !שמח לראותכםנ. מועדון גיל הזהב

 

ותיקים מזמינה עמותת ה :החמישי" אמצע החיים"כנס 

, החמישי" אמצע החיים"את ותיקי הישובים להשתתף בכנס 

בבית יד שרה , 0.7.14, ג בתמוז"י, שיתקיים ביום שלישי

 -" חשיבה כלכלית בהתאם לשלבי החיים:  "בתוכנית. בירושלים

מרכזת התוכנית לגיל השלישי בארגון  -לאה וישנגרד ' גב

יועצת  -רות לקט ' גב -" יישור ההדורים בין הדורות";  פעמונים

" יוצאים מהבית( לא)כשהילדים " -ובמקביל ; זוגית ומשפחתית

מנחת קבוצות ויועצת , יועצת אישית וזוגית -חיה מאיר ' גב -

שירים ואנקדוטות  -" זה קורה במשפחות הכי טובות"; "ישפה"ב

 .מחיי המשפחה

, ₪ 06 - !(ההרשמה נמשכת) 0.3-עלות בהרשמה מראש עד ל

. בהתאם לרישום מוקדם₪  49הסעות בעלות . ₪ 26ר מכן לאח

 :לפרטים וברורים. הרשמה דרך רכזות הקהילה בישובים
 vatikimbakehila@gmail.com 7560041-694  (דורית.) 

 .השבוע הזמנות חולקו בתיבות הדואר

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן
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