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  :מרכזת הקהילה
  

 "כנר על הגג"כרטיסים נוספים להצגה 
  כרטיסים באולם       ₪ 99מחיר           22.10-תאריך

או דרך  4שלוחה  9761493: בריינה במשרדהזמנות דרך 
  .המייל שלי

  !!!כל הקודם זוכה...הכרטיסים מוגבל. מס
  

 ורי גיטרהלשיע פרט, כל החוגים.  בסוף הקיץ, ה"בע, חוברת תצא  :חוגים
  .באוקטובר 3, ביום ראשון, יתחילו אחרי החגים,)שיתחילו בחודש ספטמבר(

של איציק ומיכאל שמתכוונים להמשיך ללמוד גם  תלמידי גיטרה
:  י שליחת מייל ל"ע הקדםמתבקשים להודיע לי ב, השנה

vaad_bryna@012.net.il  י השארת הודעה במשרד שלי"או ע :

 תלמידים חדשים מוזמנים גם הם להירשם, כמו כן. 4שלוחה  9761493
כולם מתבקשים להודיע לי על . כדי להתחיל בחודש ספטמבר לשיעורי גיטרה

ס יסודי "ילדי ב .ואשתדל לשבץ אותו בהתאם היום ושעה שהכי מתאימים לו
לשני המורים והיום ' שיעורים הם ימי גהימים של ה .ישובצו בשעות המוקדמות
   .'ד וםהנוסף של מיכאל הוא י

. השנה תלמידים שממשיכים יתבקשו להתחייב לשנה שלמה
ראשון יוכלו לבטל השתתפות עד סוף החודש התלמידים חדשים 

  .ר כספיםיהחזלאחרי זה לא נוכל . בלבד
  

  !כרטיסים נתלהזמ אחרונה תזכורת: עמותת ותיקי בקהילה

  30.8, אלול' כ, מזמינה את ותיקי מערב בנימין ביום שני
  :למופע, רבות בישוב נילילבית ת

  "קום והתעלף בארץ"
מפתיעת מצחיק ומרגש , ישראלי אמיתי- מופע סטנדאפ יהודי

  יורם טהרלב ועופר כץעם 
  לזוג₪  50לאדם ₪  30: עלות השתתפות

  אצל בריינה במשרד, 24.8הרשמה עד יום שלישי 
הסעות ייתכנו  /כיבוד קל יוגש במקום/ לאדם ₪ 40: ביום האירוע

  בהרשמה מראש בלבד
  

 "קתדרה"נפתחה ההרשמה לתכנית : "הקתדרה"תכנית 

עם מיטב המרצים וסיורים היסטוריים   יתיותיהרצאות חוו,
  ,תתקיים בשני מוקדים בעפרה ובחשמונאיםהקתדרה . מרתקים

  6.10.10א "ח תשרי תשע"בימי רביעי החל מ כ 
  )כיםימי סיור יותר ארו( 9:00-12:30בשעות 

 -"בראי הקולנוע על אנשים ואתגרים".1: בכל מפגש שתי הרצאות
  .חסדרה עם עינת קאפ

סדרת הרצאות  -"הסיפור האנושי שמאחורי המעשה החלוצי".2
  .וסיורים עם שרה ברנע

  .הנחה לזוג ₪10%  450): סיורים 4-מפגשים ו 6(מחיר הסדרה 
: ל"או בדוא 0527906321: הרשמה ותכנית מפורטת בטלפון

vatikimbakehila@gmail.com 

 

  

  
  !!!בשבוע הקרוב  - מועדת תרבות 

    
  

   ,862., אלול ז"ט, יחמישביו
  19:45עד  17:00ה משע 

  , דוכני אוכל, סדנאות לילדי

"  "חוצות יוצר חשמונאי
 את מוכרי ישוב יתושבי ה -דוכני יוצרי

  !העבודות שלה
  

  :במגרש כדור סל 20:30בשעה  ולסיו
   

לה 'עושי מסיבת סמבה ע אהר"
  "קמינסקי
  !!בחינ�  !בהשתתפות הקהל

  

  
  

  :נוער
  

 :22.8הקרוב  ראשו& יושחייה בנילי ב

 :י"לבריכה בניל) אחרונה להקיץ(יציאה  

  יום ראשון הקרוב
חזרה , 14:30יציאה בשעה  -הפעם הבנות ראשונות 

  17:30בשעה 
  19:45וחוזרים בשעה  16:45בנים יוצאים בשעה 

   -ח ומעוניין להצטרף -מי שאינו רשום לתכנית הקיץ של ז
או לשלוח  054-208785רכז הנוער  -נא לפנות לליאור 

 lioraaaa@gmail.com: ל מייל

ח למי שאינו "ש 20ח כולל הסעה או "ש 30העלות הינה 
  .נוסע בהסעה

אין לשלוח ילדים שטרם סיימו כיתה ז ללא השגחת 
 !מבוגר

  

  !!מסיבה!! מסיבה
  

לקראת סיום הקיץ הכנו לנוער היישוב ערב 
 .שיסכם את הקיץ שהיה ואת השנה כולה

 .פרטים בצד שני של הדף



  
  

  :מהמזכירות

י "במזכירות הישוב ע 17:00-18:00בין השעות  23.8, ג אלול"י, יבוצעו ביום שני חיסוני כלבת
 . ר אפרים קרן"ד, וטרינר המועצה

  
ניתן לחפש אותו בין הפריטים שנמצאו , ה פריט כלשהו/ה איבד/אם הילד  :השבת אבדות מהקייטנה

נשאיר אותם עד סוף הקיץ ולאחר . ארז הביא אותם למזכירות והם נמצאים במשרד שלי. בסיום הקייטנה
  .ח"מכן נעביר אותם לגמ

  
לא קבלו לוחות שנה בתיבות דואר מוזמנים לבוא עים ושגרים ברמת מודידיירי משנה  :לוח חשמונאים

  .ולמזכירות לקבל אות
  

 .בימים אלה פורסם מכרז לרכז נוער במשרה מלאה ורכז לנוער בסיכון בחצי משרה  :מכרז רכז נוער
  )www.rammod.net. (פרטים למשרה של רכז נוער באתר של הישוב

  .22.8עד  ות הישובמועמדים מתאימים מתבקשים להגיש מועמדות למזכיר

  .עד סוף החודש )מזכיר הישוב( מוטי רוזיליו:  החופשב

: משפחה ל/תמשיכו לשלוח מספר נייד אחד: מספרי נייד לשעת חירום

tzachihash@gmail.com 

  הרכזת קהיל –בריינה הרטמן  ,בת שלוםש

  :מתן תכניות לימוד של

  
  א"ל תשע"שנה נשים בחשמונאים בית מדרש

  "הרימון"בבית הכנסת , שלישיהלימודים בימי 

  בעשרת ימי תשובה   ,ה"בע ,יום העיון יתקיים
  ]14.9.10[א "בתשרי תשע 'ו

 www.rammod.net: תכניות מפורטות מופיעות באתר של הישוב

  
  יב מוזמני- בוגרי כיתות ז

  
  24/8, יד אלול - לערב סיו הקי( שיתקיי ביו שלישי 

  באול האירועי של בית הכנסת גלנווד
  :בתכנית                                            

  התכנסות ותפילת ערבית -  19:30
  ארוחת ערב

  סרט סיכו פעילות הנוער במהל, השנה
  דברי סיכו וקצת מוסיקה

  באר שבע - מופע תיאטרו& פלייבק  - 21:00
  קליד& ושחקני יציגו על בסיס סיפורי שבני הנוער יעלו, מנחה - אימפרוביזציה (

   )כדאי לפספסלא  -תאטרו& באר שבע נחשב למוביל בתחו
 ...מפוחיות או כל כלי אחר, חלילי, דרבוקות, נא להביא גיטרות - נשיר וננג&  -  22:30

  
  ח"ש 30: עלות

  במייל או בניידלליאור לפרטים נוספים ניתן לפנות 
    


