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 שבת שלום וחודש טוב!!

   משלחן המזכירות:
בושים בחלוקת הדואר החלטנו לפרסם שוב את בגלל השי

 המכרז:

 
 דרוש/ה מפעיל/ה למשחקייה בחשמונאים

 כישורים נדרשים:

 רקע בהדרכה בתחומי חינוך גיל הרך 

 ניסיון בהפעלה יצירתית 

  יכולת הפעלת קבוצות ילדים במשחקים
 דידקטים

 פתיחות, יוזמה וכושר ארגוני 
 

ם פעמי 3שעות שבועיות עד  6: היקף המשרה
 בשבוע בשעות אחה"צ

 
 שכר ייקבע עם המועמדים.

 
מועמדים מתאימים יגישו מועמדותם בצירוף 
קורות חיים למזכירות הישוב עד יום ראשון, 

 30:11בשעה  31.33

 
 

 בריינה הרטמןרכזת הקהילה: 

 Vaad_bryna@012.net.il   4/ שלוחה 08- 9761493
 

 33:31, בשעה 0.30ביום שלישי, י' כסלו, 
 נארח בישוב את

 כנס פתיחת שנה בספורט בבנימין
 שיתקיים באולם יפה בגלנווד

  www.rammod.netפרטים באתר: 
 תחת "רכזת קהילה"

 
 אבל כרוך בהרשמה דרכי הכניסה חינם

 

 31.33:  ביום ראשון, ח' כסלו, הרצאה בחסות צח"י

 בספרייה 01:32בשעה 
 תתקיים הרצאה בנושא: 

כלים לפיתוח חוסן  -מתחברים לכוחות "
 "ולתיווך מצבי חירום לילדים

 ההרצאה מפי שרי סובוביץ ממכון מהו"ת
 

 מיועד להורים ומחנכים

 

 פרשת: תולדות שיעור נשים בשבת
 הרב שמעון בוחניק מרצה:

 )שימו לב לשעה החדשה!( 33:32 בשעה:  
 

 לנוודבביה"כ רמת מודיעים ע"ש ג
 

  33:11בשעה לפני השיעור קריאת תהילים שימו לב:  

 

 מהספריה:

ה יספריבחסות ה הצבור מוזמן לעוד הרצאה
 :של מתנ"ס בנימין האזורית

 

 "הסלון הגיאוגרפי" של איילה גיאוגרפית
 ב"ספריית חשמונאים מטה בנימין  "מתארח 

 השבוע עוד הרצאה הפעם על:

  איסלנד וגרינלנד 

  קרח ואש בתנועה מתמדת 

 

 עם אשחר יופה, מדריך טיולים בכיר
 01:11בשעה  06.33ביום רביעי, ד' כסלו, 
 

 בחינם! כולם מוזמנים!! הצאהכניסה להר

 

 כהן רוני:  מקומונרית בני עקיבא

 
וחצי במועדון יש שיחה עם  8בערב שבת ב

לוחם הלח"י עזרא יכין!מומלץ מאוד.הציבור 
 מוזמן.

 
 32:31מפקד השבת:  בשעה 

 
 שבת שלום!

 

, בין 02.33, ג' כסלו, בשלישי הקרוב 
  38:11-03:11השעות  

 לם שמחות בטלמוןובא 
ה, ייתקיים בטלמון יריד בגדי מעצבות יד שני 

שכולו תרומה לבית הכנסת בנוה טלמון ע"ש 
עד שער ז"ל. נשות טלמון עבדו קשה -גיל

מאוד על הפקה מושקעת ומצפות להגעת 
 נשים מהסביבה שייהנו, יקנו וכך גם יתרמו.
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 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:
 

ל אמרנט לרגל הולדת הנכדה, בת *לאריה ורחלידות: 

 לאביטל ויובל זונטג
*לזאב ורבקה טאוב לרגל הולדת הנכדה, בת לכפיר 

 ושירה
*לבנימין וג'ודי מורדוקוביץ לרגל הולדת הנכד, בן לנתי 

 וליטל יעיש
*לג'ייק ורובין וייס לרגל הולדת הנכדה, בת לליבי ומט 

 ריידס 
, בן למירי *לגרשון ושלומית רודיך לרגל הולדת הנכד

 ואיתמר שיינין
 

*ליריב ואביבה אהרון לרגל בר המצוה של בר מצוה:  

 בנם דניאל
 

*לג'ויס ורובי מוריבר לרגל אירוסי ליאורה אירוסין: 

 למיכה ג'סלסון
 

שמתגייס  ברכות והצלחה להלל קירשנבוים,גיוס! 

 השם ישמור צאתך ובואך חזק ואמץ .השבוע לצנחנים
ל.צה" -יחד עם כל חיילי  

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל: 

vaad_bryna@012.net.il 

 

 זרובבל שרעבימהרבש"צ: 

 
ות האירועים מספר דברים שנעשו ע"י הרבש"צ בעקב

 האחרונים:
אבטחת התחנה הסמוכה לישוב בין השעות  .3

 בבוקר 12:11-16:11
 בידוק קפדני של הפועלים בכניסה לישוב. .0
שמירה על הפועלים הממתינים בכניסה לישוב  .3

 בבוקר 10:11-10:31בין השעות 
 10:31-18:11סיור מתוגבר בבור בין השעות  .4

בבוקר סמוך למוסדות החינוך בכלל וליד 
 ביה"ס בפרט.

כניסה רגלית של השומרים לאתרי הבניה  .2
 בתדירות גבוהה.

 הקפדה חמורה בליווי טרקטורים  .6
 הוספת סייר נוסף לתגבור הבטחה .0

 
 

 

 תנחומים:
 

לרחל כהן, זכריה תנעמי ואתי קורעין על מות 
 אמם

 לנילי חג'בי על מות אמה
 וד על מות אחיהלחנה ד

 למרגלית טיירי על מות אביה
 ת.נ.צ.ב.ה.

 ביה"כ הרימון מזמין את הצבור:
 

 להרצאתו של רב מאיר נאמן בנושא:
 

 ימצאנו? מי –"עמוק, עמוק 
 איך בונים קשר?"

 
 באולם ישראל של ביה"כ הרימון 

  02.33ביום שלישי, ג' כסלו, 
 01:11בשעה 

 מרוץ יישובי!!
 המרוץ היישובי חוזר ובגדול!!

תושבי חשמונאים והסביבה מוזמנים גם השנה, 
 כמו בשנה שעברה, להירשם למרוץ ענק של 

 שון/ נאמן.גרעין נח

השנה כל ההכנסות יותרמו למכינה קדם 
צבאית "תמיר" בקצרין, מכינה ששמה לה 
למטרה פיתוח מנהיגות חברתית. הכנסות 

קמפוס לימודים לעילוי המרוץ יוקדשו להקמת 
לבנון  של החיילים שנפלו במלחמת נשמתם

ביניהם רס"ן רועי השנייה בקרב על בינת ג'בל)
לול בית מדרש לחניכי יכהקמפוס . (קליין, הי"ד

המכינה ותוכנית הסטודנטים של העמותה 
ובנוסף חדרי הנצחה שהמטרה הסופית להקים 

מדרשת לימודים לבני נוער וחיילים בנושאי 
  גבורה, ציונות ומצוינות ע"ש "עשרת האחים".

 
המרוץ יתקיים במוצ"ש פר' וישלח, י"ד כסלו, 

6.30. 
 ההרשמה למרוץ אצל עליזה דייויס:

וכוללת חולצה נודף  ₪ 02ועולה    128-0103000 
 זיעה.  כמו כן, ניתן גם להירשם במזכירות הישוב.

 
ללא  ₪ 31מי שנרשם בערב של המרוץ ישלם 

 .31.33התחייבות לחולצה אז מומלץ להירשם עד 
ניתן להירשם במועדון נוער בימי א', ג' וה' בשעות 

 הערב. ניתן להתקשר כדי לברר שעות.
 

 פרטים על שיחה מקדימה בדף זה.ראו את ה
 

 שיחה על גבורה במועדון נוער:
כדי להכיר את הרקע לפרויקט ההנצחה של המכינה 
הקדם צבאית, "תמיר" בקצרין הצבור מוזמן לשיחה 

מפי אמיתי יעקב שהשתתף בקרב על בינת ג'בל 
 והיום מנכ"ל עמותת המכינה. 

מורשת הקרב של  תהשיחה מיועדת להעבר
קרב ב של אמיתי האישי ופוריואת ס בינת ג'בל

זה, ולספר על פעולות ותוכניות עמותת תמיר 
 למנהיגות חברתית.

 
 השיחה תתקיים במועדון נוער ביום שני , ב' כסלו, 

 .  כולם מוזמנים!!01:11בשעה  04.33
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