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  :רותמשלחן המזכי

 258-//98///:  אשר כהן  :8/5-8/11:   השבוע כונן

בהמשך לפרסום מלפני מספר שבועות : אישור צדקה לנזקקים
 :להלן הכתובת לקבלת אישור צדקה לנזקקים –

מטה בנימין באמצעות רב הישוב בית  – ועדת אישורי צדקה
 20-3525035: טלפקס:  מן 'הרב מיכה פלד תורג, חורון

 :ממחלקת ההדברה מטה בנימין  :סיאתייתוש הנמר הא

ל על התושבים "בהמשך לפנייתכם בנוגע לזיהוי של היתוש הנ
יבוש של המים : לבצע תחילה טיפול בחצרות הפרטיים כגון

לא להשאיר שלוליות . היוצאים מצינורות הניקוז של המזגנים
צוות ההדברה אינו . של מים לאחר השקיית הגינות הפרטיים

אם בכל (. עם כל הרצון לעזור)צרות הפרטיים יכול לטפל בח
דווחו ( שטחים ציבוריים)זאת נתקלתם במפגע ברחבי הישוב 

 .ואנו נטפל בעדיפות ראשונה 622למוקד 

המועצה מטפלת באופן שוטף בשפכים בואדי מודיעין כולל 
 .הדברות שוטפות וקבועות

 :מתקצירית המועצה

  :קורס נאמני ניקיון

 

" קורס נאמני ניקיון"ה במינהל האזרחי מקיים ט איכות הסביב"קמ

חדר )במינהל בבית אל  22:/1 – 15:22בין השעות  18./.81בתאריך 

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)המעוניינים להשתתף בקורס יעבירו פרטיהם . הסביבה

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

 .david@sviva.gov.il או במייל 9911199-28בפקס , הסביבה

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 

 :חוצות היוצר

 ₪ 02במקום ₪  52כרטיסים לחוצות היוצר ב 

 :להזמנות

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

 יש להיכנס לקישור

 1111: סיסמא8  1111: קוד ועד

 .תשלום בכרטיס אשראי באתר...ולהזמין

 

 . ה"בע, החוברת תצא עד אמצע חודש אוגוסט:  חוגים

 

 : /.89בכפר אדומים ביום חמישי 

 "רסיסי לילה"במופע אהוד בנאי 

 .ן דרכיניתן להזמי. ₪  07כרטיסים במחיר 
 8.9רצוי עד 

 

 :סטרייב ישראל
שמטרתה  תהיא תוכנית חברתית ייחודי ישראל סטרייב

 . להכשיר לעצמאות כלכלית ולפיתוח קריירה

 :התוכנית מיועדת לנשים וגברים אשר

 מעוניינים לפתח את הפוטנציאל שבהם   -

 .אינם עובדים חצי שנה ומעלה  -

ארץ יתקבלו גם שנים ב 12עולים  עד )אינם אקדמאים   -

 (.אם הם אקדמאים

 .82-92בגילאי   -

 .לא מקבלים תמיכה מהמדינה  -

 .בעלי מוטיבציה חזקה לעבודה  -

ימים  5, שבועות 9הכינה עבורכם תוכנית בת  סטרייב

 .שעות ביום במרכז ירושלים 5בשבוע 

התוכנית מקנה כלים להתמודדות עם עולם העבודה על ידי 

וע במציאת עבודה וליווי אישי שנה סי, סדנא להכנה ועבודה

 .וחצי אחרי הסיום

 

שיחה , קבלה לתוכנית מותנית בהשתתפות בכנס הסברתי

 .ראיון עומק ויום הערכה קבוצתי, אישית

 !!!השתתפות בתוכנית אינה כרוכה בתשלום

 

 28-9911115שרה שראל  –לפרטים והרשמה 

 sarel@binyamin.org.ilאו במייל 
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 :ברכותפינת ה
 :מזל טוב ל

בן לרבקה , ואל ובטי ביילי לרגל הולדת הנכד'ג*

 ונתנאל
ליפשיץ לרגל הנישואין ולהורים  יוני ואליענה*

אברהם ושרה אוגנבראון ואהוד ומרגלית , שלהם
 ליפשיץ

לרגל הולדת  ולאבי ורחל רגב לאלון וחיה בן דוד*
 .בן לשמעון ותמר רגב, הנכד

מוריה עם  םאירוסי בתרגל לאילן וחנה קורן ל*
 רפאל שפיר

 

 
 :למתגייסים הטריים !גיוס קל

 יוני הלפרט *
 דעמיחי בן דו*
 

 

 
 

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

 

 : ותיקים בקהילה
 :אירוע אזורי –כדאי לרשום ביומן 

 , בספטמבר 9, ב אלול"כ, ביום ראשון

 באולם התרבות בנילי 82:92בשעה 

 עדות מהשטח" אביב ערבי"
 ויים ההיסטוריים במזרח התיכוןעל השינ

 מבכירה העיתונאים בארץ, כתב עובדה -איתי אנגלעם 

 

אנחנו מעוניינים להוציא אוטובוס : נסיעה לחמי יואב

המעוניינות . בחודש הקרוב לערב רחצה לנשיםלמקום 
 .יפנו לבריינה או ליהודית חדד

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 

 :חיסוני כלבת

 , י וטרינר המועצה"יבוצעו בחשמונאים ע 

 ר אפרים קרן"ד

 (8218אוגוסט  15)כז מנחם אב, 'ביום ד

 11:22בשעה , במזכירות הישוב           

 שלר ושינתנו רק כנגד הצגת איהחיסון והרישיון י

או  באמצעות בנק הדואר ,למועצה תשלום האגרה

 (. 20-7799194: טל)בכרטיס אשראי 

 
 92.10.0211 -מעודכן מ ;ןורישיוחיסון ל גובה האגרה

 ₪  51.22: כלבה מעוקרת ₪     199.52  : (ה)כלב

 ₪  18.22           : שבב₪          18.22      : שבב

 ₪ 189.52         :כ"סה₪        810.52      :כ"סה

 (₪ 0019.: מעוקרת )₪  : 27.50 חתולה /חתול חיסוןל גובה האגרה

                                                  
 

 
 

 

 : ד חשמונאים"חבמ 

 
 , ד"כל שבת בבית חב  :21-4ילאי מסיבת שבת לג

 .65:22-60:22בין השעות , 0ערבי נחל 
 

21-שעור בגמרא והלכה ופרשת השבוע לגילאי 
21   

 ד"בבית חב  60:22-63:22בין השעות 
 

 

 

 : בקשה מדב גילאור
 :עדכון מידע בספר הטלפונים

 
 ילפון היישובטהמדריך על עברתי לאחרונה 

 להיות הרבה כיםצרישושמתי לב שיש או 
 .שינויים

כתובות , מספרי נייד, הוחלפו מספרי טלפון
ויש  ,עברו דירות או עזבו  דיירי משנה ,אימייל
 'וכו, חדשים

 
 בבקשה שינויים ,לי ומספר דקות ושלח וקח

   .ותיקונים
  dov@gilor.com: מייל

 
 !תודה
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