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 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il 6שלוחה  7941679-80

 

  :מועדת תרבות
 

 :פתיחת שנת הלימודים  -"סגירת הקיץ"אירוע 
 /51/5/5, באלול' י !! לא לדאוגוסט

 08:88-19:88בין השעות 
 מירי רגב: משולחנה של שרת התרבות והספורט פרויקט

   !הפנינג סוף הקיץ לכל המשפחה

ס "במגרש כדורסל של ביה 19:98-08:88משעה 
 ד"הממ

 "!ראש חוצות"סדנאות של חברת 
 משחקים של פעם  "בועות וחיוכים"

 

  סדנת קיפולי בלונים

 ר באבל"מופע של ד
 !!ועוד!! (בתשלום) אוכל
 יריד חוגים  03:81-00:11בין השעות 
 ! בחינם פעילותה

       פרסום צבעוני בלוחות ובחוברת חוגים
 

בישוב נילי  אברהם טליתקיים מופע של  בנוסף

לחלק מספר מוגבל יש לי אפשרות . באותו ערב
לתושבי הישוב רמת  בחינםשל כרטיסים  מאוד

 .בלבד' למבוגרים ונוער בוגרי י מודיעים בלבד
הגעה  .ניתן להזמין דרכי דרך המשרד או המייל

 .נותרו כמה כרטיסים .למופע באופן עצמאית
 

תצא חוברת , ה"בע, נההש  :ו"תשע חוגים

מורחבת שתכלול גם חלק מהחוגים חדשה ו
לחוגים האלו ניתן . הפרטיים שקיימים בישוב

במסגרת . להירשם דרך המפעילים שלהם
לכבוד סוף הקיץ שמוזכר למעלה " הפנינג"ה

בו  19:88-10:98יתקיים יריד חוגים בין השעות 
בהזדמנות זו אני . ישתתפו חלק מהמפעילים

רים וילדים יוכלו להתרשם מחלק מקווה שהו
 .מהחוגים

 ,החוברות יגיעו לתיבות דואר עד סוף שבוע הבא
ומי שלא מעוניין בו מתבקש לא לזרוק  ,ה"בע

אותה לפח אלא להחזיר אותה למזכירות לתיבה 
 .הכחולה שליד הדלת של נאוה

 

 לא יצאאני יוצאת לחופשה ו בשבוע הבא
 .דף מידע

 מזכיר הישוב, זיליומוטי רו :משלחן המזכירות

החדשה  הבפינת המחזור שבחניי  :פינת מחזור
התבור הוספנו מיכל מחזור לאיסוף / הארבל' ברח

 .זכוכית לשימושכם

 מכרז לרכזי נוער
  "?יש לכם תחושה של שליחות"

 רכזי נוער\ישוב חשמונאים מחפש רכז
דמויות חינוכיות משמעותיים שינהיגו ויובילו את 

  הנוער הנפלא שלנו
 .עדיפות לזוג

 אופי העבודה
שילוב . 'יב-'עבודה עם מגוון הנוער בישוב מכיתות ז

קשר אישי ופעילות , בין מפגשים קבוצתיים
הפעילות תתבצע בימי השבוע . אטרקטיבית

הרגילים ובסופי שבוע באופן סדיר בנוסף לפעילות 
 .בחופשות

 דרישות התפקיד
הבלתי \ניסיון בתחום החינוך הפורמאלי .1

 .יתרון –לי פורמ
 .אהבה וחיבור לנוער .0
 .כושר מנהיגות והובלת קבוצות .9
 .ויכולת לעבודת צוות –יחסי אנוש טובים  .6
 .יכולת עבודה עם אוכלוסיית נוער שונות .5
 .כושר ארגון .4
 .מגורים בישוב .9
 .עבודה בשעות לא שגרתיות .0
ועדת \קשר עם מוסדות הישוב .7

 .מועצה\קהילה\חינוך
 .עיוןס וימי "השתתפות בהשתלמות מתנ .18
הכנת פעילות שנתית כולל תקציב  .11

 .ומעקב על ישומו
 .הפעלת מועדון נוער .10
טיפול והפניית נוער בסיכון לגורמים  .19

 .המוסמכים
 מלאה  –היקף משרה 

לפרטים שילחו קורות . מיידי  –התחלת עבודה     
  ,אלול' מזכירות חשמונאים   עד ליום יב: חיים ל

09.0.15 
 .רק מועמדים מתאימים יענו

מ

ו

ט

י
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 !!וחודש טוב בת שלוםש

 ראה: שיעור נשים בשבת פרשת

 
 רב שמעון בוחניק:  מרצה
 . קריאת תהילים 15:88:   בשעה

 15:15השיעור בשעה 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות 

 

, למישל ודוד קפלנסקי לרגל אירוסי הבת*: אירוסין

 (רחובות)סינגר מטורונטו ( נח)ון 'אורלי לג

לשלום ואיריס שטרן לרגל נישואי הבן שילה *: נישואין

 להדס צור מחפץ חיים

נכד , דלעי לרגל הולדת הבןלליאור ועידית מ*: לידות

 ליעקב ואנהלי ברנשטיין
נכד למרדכי , לאבי ואלישבע אטינגר לרגל הולדת הבן*

 סטיב וקים אטינגרלופרן ציק ו

 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 
 vaad_bryna@012.net.il :למייל

 

 !חו לא אדעאם לא תשל
 

                                            

                                               
 

 :ספר טלפונים יישובי

, מספר בית, לשינויים בכתובת!! ריאה אחרונהק
לצור קשר עם  –מספר נייד או להכנסת פרסומת 

 :דב גלאור
dov@gilor.com 

 :תנחומים
 

 ללימור גריידי על מות אמה
 
 

 : חיסוני כלבת
 

 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע       

  06.0, אלול' ט, שניביום       

                            
 קרן ר"יש לתאם מראש זמני הגעה עם ד

6555665-266   akorn@netvision.net.il 

 
לכלבים . יש לשלם את אגרת החיסון מראש 

ניתן לשלם בכרטיס אשראי  , שרשומים במועצה

              :  Iphone באינטרנט דרך מחשב או
        http://petclick.co.il/Payment.aspx 

תכניס את מספר שבב של הכלב , לבצע תשלום

                         6999: וסיסמה הישוב

 !עוד כמה הודעות משלחן המזכירות
 

שימו לב :  שינוי בימי קבלה של הדואר
 :צ"קבלת קהל אחה בימילשינוי 
-10:88בין השעות ' ה' , ג', בימי א
08:88 

 

, יום שני:  ב הדגןסגירת מים ברחו
 7:88-10:88בין השעות , 19.0

  :"תתחדשי"יריד לנשות בנימין 

: דוכני מכירה של נשים יוצרות בבנימין
, מתנות, אמנות, תכשיטים, טיפוח, אופנה

היריד ! לאהוקרן פלס בהופעה מ; ועוד
, 4/7/0815, ה"ב באלול תשע"יתקיים בכ

כרטיסים . ירושלים, בגבעת התחמושת
לאחר , ₪ 98: 91/0במכירה מוקדמת עד 

הזמנת כרטיסים . ₪ 05מכן בעלות 
: באמצעות כרטיסי אשראי באתר

adshihttps://www.tixwise.co.il/he/tith. 
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