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  :משלחן המזכירות

 0949242-049:  בני יצחק  :8/4-8/92:   השבוע כונן

 מוטי רוזיליו: ממזכיר הישוב
 :מקווה כלים

. בשל סכנה בטיחותית הוחלט לנעול את מקווה הכלים
להטבלת כלים יש לקחת מפתח מהמזכירות בשעות 

הפעילות ולאחר ההטבלה לנעול ולהחזיר את המפתח 
 .נוהל זה יכנס מיידית החל מפרסום זה. למזכירות

 

 :פינוי אשפה
הפינוי יהיה . פינוי אשפה יהיה לא, באב' צום ט, ביום ראשון

 .ביום שני מהבוקר
 

מפרויקטים של משלוחי מנות  נשארו במזכירות  :למכירה
 ":מבצע"מוצרים שברצוננו למכור במחירי  עודף היישוביים

₪  51במחיר  !(עם חלקי משחק) בתיקי גב מגבות שחמט
 בקבוקי שמן זית קטנים, ח"ש 21במחיר  2/ כל אחד
 ם"סלים לסכו, ₪  51במחיר  2/ חדכל א₪  51במחיר 

₪  51במחיר  2/ כל אחד₪  51וטיולים במחיר לפיקניקים 
במידות שונות  "52חגיגות "חולצות נשארו , כמו כן. 

 .₪  21במחיר  2/ כל אחד₪  51במחיר 

 
 :מתקצירית המועצה

  :קורס נאמני ניקיון

 

" וןקורס נאמני ניקי"ט איכות הסביבה במינהל האזרחי מקיים "קמ

חדר )במינהל בבית אל  00:/2 – 24:00בין השעות  29././9בתאריך 

הקורס מיועד לתושבי בנימין החשים הזדהות עם הצורך בהגנה (. ע"מת

בסיום . והמעוניינים לפעול בעניין זה, על הסביבה ועל משאבי הטבע

הקורס תינתן למשתתפים תעודת נאמן ניקיון מטעם השר להגנת 

, ז"ת, שם)ם להשתתף בקורס יעבירו פרטיהם המעונייני. הסביבה

ט איכות "קמ' ס, לדוד צדוק( ל"מספרי טלפון ודוא, כתובת, תאריך לידה

 .david@sviva.gov.il או במייל 94-09///22בפקס , הסביבה

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 

 :חוצות היוצר

 ₪ 90במקום ₪  40כרטיסים לחוצות היוצר ב 

 :להזמנות

ets.bimot.co.il/CommitteesLogin.asphttp://tick 

 יש להיכנס לקישור

 2222: סיסמא8  2222: קוד ועד

 .תשלום בכרטיס אשראי באתר...ולהזמין

 

מי שהזמין מוזמן לבוא לקחת את  !!52דיסק 

 !52 של  חגיגות ה הדיסק
 

, החוברת תצא עד אמצע חודש אוגוסט:  חוגים

 . ה"בע

חוגי התעמלות בנוסף ל -חברת סנונית מודיעה 

 :קרקע שימשיכו בחשמונאים השנה

 *חדש בסנונית*
בנות בעלות רקע בהתעמלות מוזמנות 

לקבוצות הנבחרת בהדרכת  להצטרף

 שירן אורן  המאמנת המקצועית
' האימונים יתקיימו באולם הספורט של תיכון עירוני ב

 :במודיעין
ו ימים ראשון ורביעי בין השעות -ה-נבחרת כיתות ד

51:11-50::1 
ט ימים ראשון ורביעי בין השעות -ח-נבחרת כיתות ז

50::1-25:11 
 / 11-0951179לפרטים והרשמה משרד סנונית 

 111-7171701 

 

 8.01עד  לקבוצות האלו לנרשמות: שימו לב
 !בגד גוף מקצועי ומרהיב מתנה יינתן

 
 

  

 ":פעמון"ממשחקיית 
, ('נדחה ליום א) באב' טצום ב

ה תהיה פתוחה בין השעות המשחקי
נא לא לשלוח 0 בבוקר .:::8-.::0

0 85ילדים עם אחים מתחת לגיל 
-.המשחקייה מיועדת לילדים מגיל 

 0בלבד 2
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 :תנחומים
 יי היימן על מות אביו'לג*
ממבוא  אמרי ברקי, לאסתר גודמן על מות אחיה*

 מודיעין
 לרובין זמל על מות אביה*

 
 :ברכות

 :מזל טוב ל
נכדה , עידו ואביבה ליפניק לרגל הולדת הבת*

 ציק למרדכי ופראן
בת , לרגל הולדת הנכדה הרב שמעון וחיה בוחניק*
 מאיר ואביטל בוחניקל
 המצוה של הנכד-לרגל בר דוד וליאורה קייקוב*

 למיכאל ורות חנךבן , שלמה
אהרון ושהין שמעוני לרגל הולדת הנכדה בת  *

 להודיה ואביעד פיתוחי חותם
 

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

 

 : ותיקים בקהילה
 

 :אירוע אזורי –כדאי לרשום ביומן 
 , בספטמבר 2, ב אלול"כ, ביום ראשון

 באולם התרבות בנילי 90:90בשעה 

 עדות מהשטח" אביב ערבי"
 על השינויים ההיסטוריים במזרח התיכון

 מבכירה העיתונאים בארץ, כתב עובדה -איתי אנגלעם 

 

 :מועדון גיל הזהב
 

:  "נחלת בנימין"למרכז מבקרים ויקב  טיול סיום שנה
תודה מיוחדת ללאה מדעי ! תודה לכל מי שעזר

  !ולמתנדבים המסורים
  !רושם על כולםהסיור היה מקסים והשאיר 

 0מומלץ לכל מי שעדיין לא בקר במקום להגיע אליו

 
 0חודש ספטמברשבוע הראשון של בניפגש שוב 

    

 :ב"תכנית קתדרה תשע
 
התכנית הסתיימה בסיור בתל שילה וצפייה בסרט של  

, ה"בע, שיוקרן" )הירושות שלי"המרצה ענת קפאח 
(0 ..:88בשעה  .8בערוץ , בצום תשעה באב', ביום א

 !להתראות בסמסטר הבא! היה סמסטר מעניין ומוצלח
 

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 

 חנה שוסטר:  מרכזת הקליטה
chanaschuster@gmail.com  

050-4054088 

 
  !שיעורי עזר בקיץ בחינם

דרך קרן ידידים על ידי  חשמונאים זכתה לקבל שעות התנדבות 

הוא ישמח לתת . ל שלומד לתואר ראשון בהנדסהאבי אבוטבו

ב במשך "עד י' שעורי עזר בחינם בכל הנושאים לילדים בכיתות א

מתאים לילדים  . תהיו איתו בקשר כבר היום לקבוע . הקיץ

  ששולטים בשפה העברית
   gmail.comavi.abutbul@42/9429-0442אבי 

  
 

Free Tutoring During the Summer! 
Chashmonaim has been awarded volunteer 
hours by an organization called Keren 
Yedidim.  Avi Abutbul, who is studying for his 
Bachelors degree in Engineering will be happy to 
tutor children in grades 1 through 12 during the 
summer in all subjects (besides English).  This 
service is for children that speak Hebrew 
fluently.  Get in touch with him today!  Avi 054-

avi.abutbul2@gmail.com 4972416  
 

 : מהספריה 

 

 20:00בשעה ( /.92)ב באב "ביום שלישי הבא י' בעזרת ה

קריאה " ליאת תעביר שעת סיפור בספרייה במסגרת 

 .'המפגש מיועד לילדים שעולים לכתה א ."להצלחה בבנימין

  :שעות הפתיחה הן לקיץ

 

 באב הספרייה סגורה' ביום ראשון צום ט

 
;  29:00 - 29:00' יום ב;  90:00 - 00:/2' יום א: שעות פתיחה * 

  92:00 - 00:/2' יום ה;  22:00 - 29:00   11:99 - 7:99' יום ג**

 .תודה. כריות לפינת ישיבה לילדים ולנוער יתקבלו בברכה * 

 

 'ביום ג בחודש אוגוסטשעות בוקר אין  **

 

 רינת ותמר!      בואו בהמוניכם
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