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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /6לוחה ש - 7941679 
 !השבוע

  לותיקים בקהילהמיוחד ערב , 6.32, ו תמוז"ט

 3  כ הרימון"של הישוב באולם ישראל של ביה+( 55)
בשעה ו, הפסקה לערבית ,ארוחה קלה 54:95בשעה 
 3 הרצאה של גיל כהן מגן על חצר החסידים 62:95

  לזוג₪  5./  לבודד₪  62:  מחיר               

 
 :ס יסודי"להורי ביההרצאה :  6232, ח תמוז"י

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"באולם יפה של ביה

 "ופייסבוק סכנות האינטרנט"
 3חוקר פשעי אינטרנט, עם גלעד האן

פרטים באתר  !!חובה לשמוע לפני תחילת החופש הגדול
 "רכזת קהילה"תחת  www.rammod.net: של הישוב

 הדואר ובתיבות
 

וגם  לא יתקיימו חוגים, ז בתמוז"י, ביום שלישי
 הספרייה תהיה סגורה

 

 !ובהמשך
 
 5-53לגילאי ! יום בלוני צורות במשחקיה  :934, ז תמוז"כ

 52:55-54:95בין השעות 
 

על גירוש אנשי גוש " זוהר הרקיע"הסרט ,  434, אב' ב
 3ש גלנווד"ת מודיעים עכ רמ"באולם יפה של ביה קטיף

  3דיון אחרי הסרט3   62:55בשעה 
 לנוער₪  62/  למבוגר₪  65

 3אין אפשרות לחייב לחשבון3 תשלום במקום
 

 :משלחן המזכירות
 

 :ת הישוב ופעילויות קיץ לנוערקייטנ למידע ע
  www.rammod.net: באתר של הישוב

  

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

         (.625יוני  69)טז תמוז , 'ביום ב
 2.:52בשעה     ,במזכירות הישוב

 
הזמנה להגשת מועמדות לועדת ביקורת בועד *

 5934ניתן להגיש מועמדות עד  :מקומי בחשמונאים
: לוח בקשות מועמדות לניתן לש
naymany@binyamin.org.il 26-.444462: או לפקס 

כולל 3 ז3לבקשה למועמדות יצורף דף קורות חיים וצילום ת

 3פרטים בלוחות ובאתר של הישוב3  ת/ספח של המועמד

 :שיעור נשים בשבת
 בלק:  פרשת השבוע 

 רפי חתוכה :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   2.:55:  בשעה

 
 55:55לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה
  252-9259244:  נייד
 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 

ניתן להיות 3  ל"י אהיה בחובמשך רוב הקיץ אנ
ניתן גם להיות 3  6234איתי בקשר במייל עד 
 :ראש ועדת קליטה במייל, בקשר עם משה פולד

.Moshefuld@gmail.com 

 3  כמו כן ניתן להיות בקשר עם בריינה במזכירות
 

For most of the summer I will be away.  I will 

be available by e-mail until July 20
th

.  

Otherwise please be in touch with Moshe Fuld, 

 moshefuld@gmail.comRosh Va’adat Klita at 

or with Bryna at the Mazkirut. 

 ברוך הבא
 סילברשטין שעלה( פנחס)ברוך הבא לפינקי 

 65פינקי בן 3  רסי'ניו ג, לארץ השבוע מטינק
, ומתגורר בבית של פרומה ושלום קאהן

ניתן להיות בקשר 3  שלו" משפחה המאמצת"ה
 :איתו

5324717-054  Pinchas.silberstein@gmail.com 

 

Welcome 

Welcome to Pinky (Pinchas) Silberstein who 

made Aliyah this week from Teaneck, NJ.  

Pinky who is 21 will be living with his 

“adopted family,” Fruma and Shalom Cohen.  

He can be reached at :  

5324717-054  Pinchas.silberstein@gmail.com 
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 !ת שלוםשב 

 !בימי שני! חדש במשחקיה
 , 52322-54322בימי שני בין השעות 

 69/22-25/24-תאריכים בין ה

 : שעת משחק התפתחותי במשחקיה

-ימית עדיקא , מרפאה בעיסוק-עדינה אליפנט

קלינאית תקשורת מגיעות  -אסתי טי ו, פיזיותרפיסטית

תינתן הדרכה מקצועית בשעת משחק  !הקיץ למשחקיה 

 ,אתם ההורים, דרך ההתנסות 3ילד -משותף של הורה

יות לעידוד ופיתוח ילדיכם בחיי היום תרכשו כלים ומיומנו

  3 יום

 ?למה זה כדאי

 לגלות את , לשאול שאלות, הזדמנות לשמוע

 ילדיכם דרך משחק משותף

 הנאה משותפת, שעת איכות 

  ייעוץ וטיפים 

 מוטוריקה עדינה , פיתוח מיומנויות מוטוריות

 ומוטוריקה גסה

 כישורים לקראת כיתה א' 

 יצירתיות 

  התערבות מוקדמת 

 כגון , שת כלים לפיתוח כשורים שפתייםרכי

 אינטראקציה, התחשבות, הקשבה

תקיים מפגש , קלינאית תקשורת, טי בשבוע הקרוב אסתי

ניתן לשלוח שאלות לפני המפגש 3 של משחק משפחתי

 azthee@bezeqint.net : לאסתי

 חינםהורה / לילד ₪  52:  מחיר כניסה

חולק בגנים ונמצא גם באתר  ,ז"כולל לו פרסום הפרטים

  www.rammod.net :הישוב 

31.6.02                     

 חשמונאים מקומי לוועד

 נוער ת/רכז ה/דרוש
ת אתגר מגוון /ת המחפש/ה חינוכי/אם הנך מנהיג

 3לתפקיד מעניין וחשוב אנו קוראים לך להצטרף אילנו

 התפקיד תיאור
 חברתי שיח יצירת תוך בישוב נוער בני והכוונת ליווי 

 לצרכים ומענה

 בצורכי בהתחשב חינוכיות תכניות והכנת גיבוש 

 3הקהילה

 יולגוונ בישוב הנוער של ערכית עשייה . 

 השנה במהלך הפנאי תרבות לטיפוח תכניות הכנת 

 3הנוער לצורכי שיענו ארוכות ובחופשות

 הציוד על שמירה תוך הנוער מועדון להפעלת אחריות 

 3וטיפוחו

 התפקיד דרישות 

 3 פורמלי הבלתי בתחום חינוכי ניסיון 

 את ולהנהיג חינוכיים תהליכים להוביל מוכחת יכולת 

 3הנוער

 חיצוניים גורמים מול ועבודה גבוהה אירגונית יכולת 

 3ס"מתנ כגון

 3טובה אישית בין תקשורת 

 3שנתיים מינימום של עבודה לתקופת התחייבות 

 3לזוג מתאימה המשרה 

 3הישוב לתושבי עדיפות 

 3משרה מלאה  -היקף משרה
 3ת /יקבעו מול המועמד –תנאי שכר 

   .53435-תחילת עבודה 

בכתב למזכירות  על המעוניינים להגיש קורות חיים
 22:.5שעה  .543435הישוב עד לתאריך 

 או במייל 244425225-באמצעות פקס 
vaad_motty@012.net.il 

                                                                                                          

כה                                                                                             בבר
 וועד מקומי חשמונאים

                                                                                 

                          

 
 :ממועדון גיל הזהב

 המועדון יהיה סגור –יום צום , ז בתמוז"י, ביום שלישי*

מסיבת סיום השנה עם  –ביום חמישי **
גן ) גן הרימוןומופע של  דני ניסיםהקוסם 

 (לאה
 שלישי בחודש יולי ניפגש פעם בשבוע בימי***

 פינת הברכות
 מזל טוב*טובמזל *מזל טוב*מזל טוב

 
וש כהן לרגל אירוסי בתם בתיה 'לאלי וג*: אירוסין

 לישראל קפלן

ייקובס לרגל נישואי בתם 'לסטיב ומריל ג*: נישואין

 ליאורה ליואב קטן

למישל ויחיאל אהרון לרגל בת המצווה של * :בת מצווה

 בתם רות
 לאלדד ותמר סומר לרגל בת המצווה של בתם טליה*
  רגל בת המצווה של בתם לירוןלנתי ואביבה הורביץ ל*

דרך צלחה לנחשון שפיגלמן שהתגייס השבוע  : גיוס

 ! ל"לצה
 

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