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 :ועדת ספורט חשמונאים בתחרות פותחים את הקיץ עם

 

 "!המירוץ למיליון היישובי הראשון"
 "(אמון אמון"בהנחיית חברת )

 !זה קורה 7.6, תמוז' ח, ביום ראשון

, נוער וילדים, פעילות ספורטיבית אתגרית ואנרגטית למבוגרים
ת ריצת ניווט כתבי חידה ופעילות גיבוש וחוויה בתחנות המשלב

                                         .לאורך מסלול מובנה בתוך הישוב
משתתפים בכל  01-01קבוצות המורכבות מ  8אנחנו מחפשים 

, הקבוצה יכולה להיות מובנית ממבוגרים. שיירשמו למירוץ, אחת
 ...קבוצות מבתי כנסת, נוער קבוצות, משפחות, נוער וילדים

תחנות אתגריות וכיפיות  8תכין לנו " אמון, אמון"קבוצת 
                                                     .מסביב לישוב

, ד סיון"כ, עד יום ראשוןההרשמה תתקיים ? איך נרשמים 
ותגיעו להירשם אצלי , תבנו קבוצה. במזכירות הישוב, 2...

המירוץ יתקיים בתנאי  .לקבוצה₪  011רשמה של עם דמי ה

        !!כרטיסים לסרט:  פרס ראשון. שיירשמו מספיק קבוצות
כל . תזדרזו לבנות קבוצות ולהירשם! מהראז 

 פרסום בתיבות הדואר  !הקודם זוכה

 !!!הקבוצה הראשונה כבר נרשמה

 
 

 
 

 מועדת נוער
 

' ט-ו' ח-ההרשמה לתוכנית הקיץ לבוגרי כיתות ז
 !!!בעיצומה

 
ח "שבועות החל מר 4תוכנית הקיץ תתקיים במשך 

ימי  4בתוכנית (. ביולי 4. –ביוני  2.)ו תמוז "כ –תמוז 
בשעות הבוקר ולעיתים בשעות , פעילות בשבוע

  .הערב
 

גם בימים בהם אין פעילות או כאשר ) מדי בוקר 
יתקיים מניין עבור בני ( ערב/צ"הפעילות בשעות אחה

 .חריו שיעור קצר וארוחת בוקר קלההנוער ולא
 

ייהנו בני הנוער מתוכנית , אף השנה, כבשנים קודמות
, טיול יומיים לצפון, בריכה: מגוונת ומהנה של פעילויות

פארק , נוער עיר ה, לונה פארק , טיול נוספים ימי 3
יתיות וימי כיף מיוחדים בישוב וסדנאות חו, אתגרי

 .ומחוצה לו
 

 ח לילד"ש 11.,0 –מחיר תוכנית הקיץ 
 (ח"ש 0,011ילד נוסף במשפחה )      

  
 .ק"לשלם בהו ניתן. הרשמה ותשלום במזכירות הישוב

  
 !מספר המקומות מוגבל        :לתשומת ליבכם 

  
אנא הזדרזו להירשם והבטיחו את מקום ילדכם 

 !!!בתוכנית הקיץ
   

 ,בברכת קיץ מהנה

  
 רכזות -רחלי סימנטוב ורעות יפת 
  ת נוערועד

 

 :הודעה למדריכים: קייטנת הישוב
 

נפגשים  03:31בשעה , 08.2, סיון' כ, ביום רביעי הבא
בפגישה זו כל . להשתלמות ראשונה לקראת הקייטנה

 .צ יערוך הכרות עם המורה שעובד איתו"מד
 . ד בחדר המורים"ס הממ"ההשתלמות תתקיים בביה

 
 !חובה ההשתלמות הינה

 
 ענת ונילי
 קייטנת כוכב הבא

 

    ד"בס

 הדרכה בתכנית קיץ של הנוער
 

שתתקיים ביישוב ' ט-'ח-לתוכנית קיץ של כיתות ז
בעלי , ומעלה 08בני ', בוגרי כיתה יב, דרושים מדריכים

 .'ט-'ניסיון ויכולת עבודה והדרכה עם נוער בכיתות ז
תמוז ' יום ראשון א: תוכנית הקיץ תתקיים בין התאריכים

 4/3.ו תמוז "חמישי כעד יום , 2/2.

כ "סה,  (ז יפורט בהמשך"לו)בימים ובזמנים משתנים 

                          .ימים 02: משך התוכנית

 עד  הישוב במזכירות יירשמו מתאימים מועמדים

 סיוון יט, שלישי ביום. 02/2 סיוון' יח שני יום

 לכל הסבר מפגש יתקיים הערב בשעות, 03/2

 ועדת נוער                               .המועמדים
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 !!שבת שלום

 :פינת הברכות
 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*ובמזל ט

 

לאסתר ומרדכי ליפשיץ לרגל הולדת *: לידות

 בת לרחל וליאור לוי, הנכדה
בת , לשבתאי וסוזי כהן לרגל הולדת הנכדה*

 לאיתמר ודפנה
נכד לסנדי , לרפי ואביטל יפה לרגל הולדת הבן*

 ולוי שולץ וללאה יפה
בת , לדני ובתשבע פאוה לרגל הולדת הנכדה*

 ברג לשוש והלל
 

לארי ודבי סימקיס לרגל בר המצוה *: בר מצוה

 של בנם מתן
 

 בתם  לענבר ורפי נהרי לרגל נישואי*: נישואין

 שני לארתור
סולומונט לרגל נישואי בתם ' לארי ושרה בת*

 נחמה לבנימין ברגר
למישל וחני פרייזלר לרגל נישואי בנם נייתי *

 לחגית ליסנר
 

: ם רביעי בכל שבוע למיילניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יו
vaad_bryna@012.net.il 

 

 מועדון גיל הזהבמ
 

לגננת אפרת , גני מודיעין –תודה רבה לגן רימון 
ולשאר  הגננות וסייעות על מסיבת היום הולדת 

תודה . לכבוד חברי המועדוןשערכתם עם הילדים 
על הפעילות המעניינת והאוכל הטעים שהכינו הורי 

 . שמחתם אותנו מאוד. הילדים
 

 !!יישר כוח גדול! מאחלים לכולכם חופשה נעימה
 
 

 לאה מדעי וצוות המתנדבות

 
 

 שלח לך :פרשת שיעור נשים בשבת
  ר אליהו שץ"ד :מרצה
   01:31 :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  01:01 לפני השיעור בשעהקריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

Run for Fun! 

 

בהדרכת יאיר  בחינםחוג ריצה למבוגרים 
י מכון וינגייט "מדריך מוסמך ע –חברוני 

 לריצות ארוכות
 (בשעות הערב קבוצות לגברים ונשים בנפרד)

 דגש על שיפור סיבולת לב ריאה 

 טכניקת הריצה הארוכהלימוד יסודות ו 

  הקורס מתקיים בשבילי הישוב במשך
ישובי יחדשים ויכין אתכם למירוץ ה 1

 ה"בע, שיתקיים במהלך חודש ארגון
 

 הספורט של מטה בנימין' בשיתוף מח
 וועדת ספורט חשמונאים

 פרסום בתיבות הדואר
 

 : פרטים והרשמה אצל יאיר
0506242198@numbex.com 

 

 סיור לותיקים בקהילה
 

מפיאדה ליציאה לסיור ביום שני נא להגיע לטר

 03:31יוצאים בשעה . 1.:03בשעה , 02.2, הקרוב

   :שיעורים בשבועות
 

תודה רבה ויישר כוח גדול לכל מי שהעביר 
 !!נוער וילדים, שיעורים בחג למבוגרים
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