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 ב"תשע ,אבב מנחם "כ ,עקב פרשת, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

     

     

     

     

     

     

     

 :משלחן המזכירות

 250-8889088: אשר כהן:  21-2181 :כונן השבוע

בשעה טובה הקבלן התחיל בעבודות   :כיכר בכניסה לישוב
פרוייקט זה משולב 8 הכנה לבניית הכיכר בכניסה לישוב

בפרוייקט נוסף של בניית מעקה בטיחות במרכז הכביש 
דבר המחייב הרחבת  –מחשמונאים ועד לקרית ספר 

משך העבודה הינה כשנה ואין ספק שבתקופה זו 8 הכביש
 8עות בתנועהדרש מאיתנו הרבה סבלנות וסובלנות להפרית

לא יצא , ערב שבת פרשת ראה, בשבוע הבא
 8דף מידע

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 

, ה"בע, החוברת תצא בשבוע הקרוב: חוברת חוגים

מרגע קבלת החוברת ניתן להתחיל . לתיבות הדואר

ההרשמה מותנית . להירשם לחוגים במזכירות הישוב

במילוי דף הרשמה לחוגים שחייבת להיות חתומה 

קים 'קבע או מסירת צהוראת  –ובליווי הסדר תשלום 

 .דחויים

 :חוצות היוצר

 ₪ 05במקום ₪  05לחוצות היוצר ב  כרטיסים

 : להזמנות

http://tickets.bimot.co.il/CommitteesLogin.asp 

 1111: סיסמא/  1111: קוד ועד יש להיכנס לקישור

 (אין לי כרטיסים) .תשלום בכרטיס אשראי באתר...זמיןולה

 

 :2..8בכפר אדומים ביום חמישי 

 "רסיסי לילה"במופע אהוד בנאי 

 8ניתן להזמין דרכי8 ₪  07כרטיסים במחיר 
 2181יום שני  רצוי עד

 

 

  

 !הראשון מרוץ חשמונאים 
 41.41, ג "תשע, טבת' א, יום שישי בבוקר

 
כחלק ממטרתה של ועדת ספורט לעודד כושר גופני 

גברים )מ למבוגרים ונוער "ק 5מתוכנן מרוץ של , בישוב
 8בחנוכה הקרוב( ונשים בנפרד

 
ים מוזמנים לעזור בתכנון ובניהול תושבי חשמונא

 8פרטים נוספים יפורסמו בהמשך8  האירוע 
 

אם אתם מעוניינים לתרום מזמנכם לתכנון האירוע או 
, ל האירוע המרגש הזהע ("ספונסור"להיות )חסות  תתל

 :נא להיות בקשר עם אחד מחברי ועדת המירוץ
 

 רכזת קהילה: בריינה הרטמן
 רטר ועדת ספו"יו: אפרים קרן
 אקמןבנימין , סטוארט כץ, אריאל בלאכר, אמיכאל מילו

 

 !תזכורת: חיסוני כלבת

ר "ד, י וטרינר המועצה"יבוצעו בחשמונאים ע

 אפרים קרן

 (8518אוגוסט  10)מנחם אב כז, ' ביום ד

 10:55בשעה , במזכירות הישוב           
ר ושינתנו רק כנגד הצגת איהחיסון והרישיון י

באמצעות בנק  ,למועצה תשלום האגרה של

 בכרטיס אשראי או  הדואר
 (. 20-7799194: טל)

                                                 

 
 

 

 

http://tickets.bimot.co.il/CommitteesLogin.asp
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 : תנחומים

 זאב גוטמן, לרבקה לסינגר על מות אחיה
 

 :ברכותפינת ה
 :מזל טוב ל

צבי למיכל , הני ויצחק עטקין לרגל אירוסי בנם*

 כהן מפתח תקוה
אורלי , דוד ומישל קפלנסקי לרגל אירוסי בתם*

 גבעת שמואל/מקופנהאגן' לירון מאירוביץ

נריה , לדניס וברכה רוזנברג לרגל הולדת הנכד*

 בן לחן ונועם בינשטוק, זאב
 לחיים ואסנת ברטלר לרגל הולדת הנכדה*
נכד , ליואל ומיכל ליפשיץ לרגל הולדת הבן*

 למרדכי ואסתר ליפשיץ וחוה ואלי שטרן

 
  !גיוס קל

 לידידיה קפלן*
 

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

 

 ":ום נאשמחס"תודה ל
 

 למשפחת החשמונאים
  

אחרי שלושה חודשים שהיינו בגזרת מכבים 
רצינו להודות לכם על כל הפינוקים , רעות

, תמיד העלתם את מצב הרוח שלנו. והמתנות
 .גם כשהיה קשה

 
הראתם לנו שיש אנשים שמעריכים לוחמים וזה 

 .מעורר בנו גאווה וכוח לשרת
 תודה רבה על הכל

 בהערכה רבה

 ונוס אימפריה משפחת

 
 :תמונה מופיעה באתר של הישוב

www.rammod.net 

 

 "פעמון"הודעה ממשחקיית 
 :(ברחוב התבור)

 ,שימו לב! הורים יקרים
עד השבוע של )החל משבוע הבא ובמשך שבועיים 

  –ימים בשבוע  4תהיה פתוחה  המשחקיה(1.818ה
 :פעמיים בשבוע בבוקר ופעמיים בצהריים

 
 .10:00-12:00 ימי ראשון ושלישי 
 .77-21:77:.2ימי שני וחמישי  

 
כדי לשמור על  21 נא לא לשלוח ילדים מתחת לגיל

 8 הקטניםילדיכם 
מבוגר  בליווי 7-.יה מיועדת לילדים מגיל יהמשחק

 . 21מעל גיל 
 

 0524-383-555:   גילאור פריידל  !מקווה לראותכם 
 

 

 חנה שוסטר:  מרכזת הקליטה
chanaschuster@gmail.com 4054088-050 

 
לקח על עצמו את להודיע שמשה פולד  אני שמחה

ה במקום רובין ראש ועדת קליטה החדש התפקיד של
ם לשתף את משה בעבודה שמחימאד  אנו .יברשרי

. ומאחלים לו בהצלחה בתפקידו החדש החשובה הזאת
 

שמגיעים לישוב  ברוכים הבאים לנעמי וצבי גרוסמן*
רחוב ב, רודיך ' מש דירה שלויגורו בכתושבים חוזרים 

ילדים הלומדים  0למשפחת גרוסמן  .3הזית 
נמצא והם מגיעים עם אהרון ש, ב"באונברסיטה בארה

בן , נפתלי, בשנה השנייה של ישיבת ההסדר בירוחם
, 52בן , ועליזה, שילמד בישיבה תיכונית בירושלים, 55

אפשר להיות איתם בקשר . ד"בממ' העולה לכיתה ו  
 tzvigrossman@hotmail.com -  צבי

 naomigrossman@hotmail.com - נעמי
 

I am happy to announce that Moshe Fuld is 
now the new Head of Klita Committee 
(instead of Robin Schreiber).  We are very 
excited to welcome Moshe to this position and 
look forward to the important work that lies 
ahead. 
 
*Welcome to Naomi and Tzvi Grossman 
who are arriving to the yishuv from Sharon, MA as 
toshavim chozrim to the Rudich apartment at 
Hazayit 3.  They have 2 children in universities in 
the U.S. and are arriving with Aron, 18 who will be 
learning for the second year at Yeshiva hesder in 
Yerucham, Naftali, 15 who will be in 10th grade at 
YTA, and Aliza, 10, who will be in 6th grade at the 
mamad. They can be reached 
at tzvigrossman@hotmail.com or 
 naomigrossman@hotmail.com 
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