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  :משלחן המזכירות

 88899888-258:  אשר כהן    :7/41-8– השבוע כונן

פרסום חד פעמי י "ע :מדריך הטלפון של חשמונאים 

  !ל השנהאתה מגיע לתושבי הישוב במשך כ
לתושבי הישוב שרוצים לפרסם " זכות קדימה"בשבוע הקרוב יש 

. לאחר מכן דב פותח את האפשרות לפרסם לעסקים חיצוניים. עסקים

 !! כדאי להזדרז

  84428//-251או  /9/6462:  פרטים אצל דב גילאור
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 

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

 

עילות של החוגים חשוב עם סיום שנת פ -  חוגים

או הצעות לגבי החוגים שהיו לי לשמוע הערות 

 . השנה והצעות לחוגים חדשים
 

 !השבוע
 !מתנפחים! מתנפחים !מתנפחים

 

:  שעות ין הב, 7.9, ח בתמוז"י, ביום שני

ס "במגרש כדור סל של ביה.  19:22-02:22

 .    'לפעוטות עד כיתה ג. ד"הממ

 (.ם מגיל שנהתשלו) ₪  12:  מחיר כניסה

שערות סבתא , מתנפחים 5:  התכנית כוללת

 ...ו פינת יצירה, בחינם

, פיצה מיה  ימכרו פיצות

 !שתייה ועוד
****************************************** 
  :הרצאה מפי יועצת שינה לתינוקות ופעוטות

 

הקניית הרגלי שינה בריאים "
 "לתינוקות ופעוטות

 

 82:02ה בשע, /.44, א תמוז"כ, ביום רביעיתתקיים 

 לזוג₪  745 ליחיד₪  42:  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 . םשני 5חדשים עד  5בעיקר להורים לילדים בגילאי 

 .יינתן זמן לשאלות בתום ההרצאה. שעתיים: ההרצאה

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

   ".נעימים

 

 
 

 !הרצאה שחייבים לשמועהזאת  –בחופש הגדול 
 

זה כמו לתת לו , ליווי והסבר, יקוחבלי פ, לתת אינטרנט לילד
 "פגע בעצמך ובאחרים, סע: "מפתחות לרכב ולהגיד לו

 

 ,הרצאתו של גלעד האן
 ירות ופשעי מחשבבחוקר ע

סוחפת ומחנכת המציגה את הצד , מרתקת, הרצאה אינטראקטיבית

 .האפל של האינטרנט

 
 7.61, ו תמוז"כ, ביום שני

 
' י כיתות זלנוער בוגר בחינםהרצאה  73:91בשעה 

 ומעלה
  /ליחיד ₪ 01הרצאה להורים במחיר   07:11בשעה 

 לזוג ₪ 93
 יפורסם בשבוע הבא  : מקום

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 :פינת הברכות

 :מזל טוב ל
בן ,מזל טוב לנתן וחוה בר יוסף לרגל הולדת הנכד*

 לאריה וחופית בר יוסף

י בתם מוריה לליאור לשלום ולאה מדעי לרגל נישוא*

 בהמאם

אורנית ודרור סעדיה לרגל הגיעו למצוות של בנם  ל*

 מתניה 

דניאל ואתי ניסים לרגל אירוסי בתם רעות למשה *

 אנסבכר

בנם של אליהו , שמעון וחני חכים לרגל הולדת הנכד*

 ושלי חכים

 עד כל יום רביעי d_bryna@012.net.ilvaa:  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 

קם מעתיקים חלקם עולים וחל. וחלקם דוברי אנגלית

אם . את מגוריהם לישוב ממקומות אחרים בארץ

ן לסעודת שבת או להכין להם ותברצונכם 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. 

 

 

 :ל"אירוע אתגרים לזכרו של עמנואל אביטבול ז
 

 בבוקר 8.:0בשעה , 7.31, ג תמוז"כ, ביום שישי
 ביער בן שמן

 

 .הסברים והפעלות טיול ביער עם7 סיור

 למשפחות  תהיה רכיבת אופניים אתגרית ומסלול

 .וכנראה שתהיה גם ריצת נווט( צריך להביא אופניים) 

 .לימוד קצר לזכרו של עמנואל השנה אנחנו נוסיף

 .ומי שנרשם מראש יקבל חולצה, היייהיה כיבוד ושת

 

 www.atzuma.co.il/etgarim2012 : ניתן להירשם באתר

 

 :  ותיקים בקהילה
 :מועדון גיל הזהב

במועדון   9:22בשעה  ,/.42, תמוז' כ, המפגש הבא ביום שלישי

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

  !שמח לראותכםנ. גיל הזהב

 

 !טיול סיום שנה לחברי מועדון גיל הזהב
 ברצוננו לצאת לסיור, 7.42, באב' ה, ביום שלישי

אכל שם נולאחר מכן  "נחלת בנימין"יקב בנימין באזור 
4 רטים בשבוע הבא במועדוןפ4  ארוחת צהריים בשרית

 !ותיקי הישובגם  מוזמנים להצטרף אלינו
 

בחודש אוגוסט נצא לחופש ונשוב להיפגש בחודש 
    4ספטמבר

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 :כרטיסים מוזלים לנחשונית
 ₪ 95: מחיר לכרטיס

 

 :(רחצה נפרדת)תאריכים לציבור הדתי 

047/ 

878 

678 

4878 

4078 

 :רחצה משפחתית

חובה לוודא שהימים פתוחים לכלל )כרטיסים פתוחים לאוגוסט 

 (הציבור ולא סגורים לאירועים פרטיים

 גיל שנתיים חייב בכרטיסילד מ*

 6שלוחה  7941679 הזמנת כרטיסים דרך בריינה במשרד*

 

 כל הקודם זוכה-הכרטיסים מוגבל' מס*
 
 

מחלקת תקשורת והסברה :הקרן החדשה לישראל –ערב עיון 

הקרן החדשה ומאבקה : "מזמינה את תושבי בנימין לערב עיון בנושא
הערב ". אם תרצו"ר תנועת "יו, עם רונן שובל -" לחיסול מדינת ישראל

במרכז  ..:80בשעה , ב"ח בתמוז תשע"כ, 81.2.1.81-יתקיים ב
, בדרכי הפעולה, הערב יעסוק במטרות". נחלת בנימין"המבקרים 

כדי לשנות את , ובמהלכים אותם מבצעת הקרן החדשה לישראל
 .אופייה וצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

על המאבק העיקש שתנועתו מנהלת  רונן שובל ירצה במהלך הערב
המהלכים , הארגונים, תוך חשיפת תמונת המצב, כנגד הקרן החדשה

 -עלות ההשתתפות בכנס . בליווי סרטונים, והשיטות בהן פועלת הקרן
 . באתר מטה בנימין –פרטים והרשמה                   .ח"ש .1
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