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   משלחן המזכירות:
בגלל השיבושים בחלוקת הדואר החלטנו לפרסם שוב את 

 המכרז:

 דרוש/ה מפעיל/ה למשחקייה בחשמונאים
 ם נדרשים:כישורי

 רקע בהדרכה בתחומי חינוך גיל הרך 

 ניסיון בהפעלה יצירתית 

  יכולת הפעלת קבוצות ילדים במשחקים
 דידקטים

 פתיחות, יוזמה וכושר ארגוני 
פעמים  3שעות שבועיות עד  6: היקף המשרה

 בשבוע בשעות אחה"צ
 שכר ייקבע עם המועמדים.

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

 30:11בשעה  31.33

 
ע"י ד"ר אפרים קרן, במזכירות  חיסוני כלבת:

 36:31בשעה  2.30ביום שני, ט"ו כסלו, 

 

 מןבריינה הרטרכזת הקהילה: 

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

 

 בשבוע הקרוב!

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

 בספרייה תתקיים הרצאה בנושא:  01:32בשעה  31.33

כלים לפיתוח חוסן ולתיווך  -מתחברים לכוחות "
 "מצבי חירום לילדים
 פרטים בדף המצורף

 

 33:31, בשעה 0.30, י' כסלו, ביום שלישי

 נארח בישוב את

 כנס פתיחת שנה בספורט בבנימין
 שיתקיים באולם יפה בגלנווד

 בתכנית:
אלוף אירופה אלוף אירופה פיני גרשון בבנימין: 

שלוש פעמים ומאמן השנה ביורוליג )וגם זוכה 
נימין שמונה אליפויות ושמונה גביעים(, מגיע לב

בניית  –בהרצאתו המרתקת: "מנהיגות ומצוינות 
, 0.30צוות מנצח". ההרצאה תתקיים בי' כסלו, 

, בישוב חשמונאים, במסגרת כנס פתיחת 33:31
השנה של מחלקת הספורט במתנ"ס בנימין, במעמד 
ראש המועצה, ראש מינהל הספורט, ובהשתתפות 

רט, מורים לחינוך גופני, נציגי ישובים, מדריכי ספו
ספורטאים ותושבי בנימין. מחלקת הספורט במתנ"ס 

 יה מרתקת.ומזמינה אתכם ליהנות מחו
 הכניסה חינם אבל כרוך בהרשמה דרכי.

 חשוב שתגיעו! 
 

 01:32, בשעה 3.30י"א כסלו, ביום רביעי, 

 + ...61+, 21+, 41בספריה הרצאה לנשים בנות 

 הגיע זמנך לפרוח!""
 פרטים בדף המצורף

 בקרוב:

  33.30וישב, כ' כסלו,  וצ"ש פרשתבמ
 באולם יפה בביה"כ רמת מודיעים 33:31בשעה 

 מופע לכל המשפחה: מאיר אטדגי הלהטוטן במופע

 .   פרטים בהמשך! "בר אוריון"

 מהספרייה:
36:31, בשעה 2.30ביום שני, ט"ז כסלו,   
33:31ובשעה   

 

ןזשעות סיפור עם יהלי ח  
 

 פרטים בשבוע הבא

 
 

 

 :בנק הפועליםהרצאה בחסות 

 שוק ההון על 

 3.30יתקיים ביום ראשון, י"ד כסלו, 
 בספרייה   01:32בשעה 

 נים להגיע.נא להירשם אצל בריינה אם אתם מתכוו
 קיום ההרצאה תלויה במספר הנרשמים.

 
 הכניסה חינם

 תנחומים:
 

 ליפה אביטל על מות אמה
 

לסטיב שטיין על מות אמו, שרינה שטיין, 
 תושבת הישוב וחברה במועדון גיל הזהב

 
 ת.נ.צ.ב.ה.
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 שבת שלום!!

 

 מזל טוב מזל טוב* מזל טוב* פינת הברכות:
 

 לידות: 

 

לרגל בר המצוה  **לאביבה ויריב אהרוןבר מצוה:  

 של בנם דניאל
 

*לבצלאל וג'ודי נחמן לרגל נישואי אריאלה נישואין: 

 למעוז ויסטרוך
*ליצחק והני עטקין וליוכבד וג'ון ניומן לרגל נישואי 

 מאירה לאבי
 

ארז בן דוד ונתי למפלברכות והצלחה לגיוס!   
 

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

 

מתארגן קורס חובשים/נהגים מתנדבים של מד"א 
מיועד למבוגרים. - שעות 011בהיקף   

במספר נרשמים מנימלי. יתפתיחת הקורס מותנ  
 

פעמיים  ,שעות כל מפגש 2 –תקיים בערבים יהקורס 
מודיעין, חשמונאים או נילי. העיר  באזור–בשבוע   

, 03 :מתוך אתר מד"א: גיל לקבלה לקורס תנאי סף
, עברית תקינה, קריאה בסיסית 30: שנות לימוד

לבעלי רשיון ב', נהיגה  שנות 4באנגלית, וותק של 
ערך ראיון ילמעומדים המתאימים ת .אישורי בריאות

 :לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות לפרנקו .אישי 

6616312026franko54@walla.com  
 

תתקיים , תנאים ומבחניםכל העמידה בובגמר הקורס 
 השלמה להכשרה כנהג

 
 יצחק הרטמן

 

 

י החל מחודש ינואר אנו שבים ומזכירים כ ועדות השמה:

הן דיונים חוזרים )בתום  –יתקיימו דיוני ועדות השמה 
שלוש שנים מדיון קודם(, הן דיונים במעברים )ליסודי, 
לחטיבת הביניים ולתיכון( והן דיונים חדשים. לוועדות 

הדנות במעברים ודיונים חוזרים, אנא הגישו חומרים עד 
שו חומרים . לוועדות חדשות אנא הגי32.30.34לתאריך 

. שימו לב, השאלונים צריכים להיות 36.3.32עד לתאריך 
חתומים הן על ידי ההורים והן על יד המפקח, וכן יש לצרף 

דעת פסיכולוגית או הערכה בתוקף. לא נוכל לטפל  חוות
בטפסים ללא חתימות. בכל שאלה ניתן לפנות לפסיכולוג 

ידת החינוכי המלווה את המסגרת בה לומד הילד, או ליח
 .10-3333322/ 10-3333322החינוך המיוחד בטלפון: 

 einav@binyamin.org.il:  או במייל

ronitse@binyamin.org.il. 

 

 ותיקים בקהילה:
מועצות בנימין ובית אל ועמותת ותיקים בקהילה 

 מזמינות אתכם למופע:

 הגבעטרון
 במסגרת האירוע השנתי החגיגי

 03.30ביום שני, ז' טבת, 
 32:11בהיכל התרבות באריאל בשעה 

 
 עוד בתכנית: התכנסות במבואת ההיכל/ ברכות

 יקבי הבוטיק מימי הפלחה והמטעים ועד
 הצדעה לעשייה החקלאית במרחבי בנימין ובית אל

 תיתכן הסעה בתשלום נוסף ₪ 21מחיר: 
 

 32.30הרשמה דרך בריינה במשרד עד 
 אבל אל תחכו! תזמינו עכשיו!

 

 מרוץ יישובי!!
 המרוץ היישובי חוזר ובגדול!!

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

 גרעין נחשון/ נאמן.

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

קמפוס לימודים לעילוי המרוץ יוקדשו להקמת 
לבנון  פלו במלחמתשל החיילים שנ נשמתם

ביניהם רס"ן רועי השנייה בקרב על בינת ג'בל)
יכלול בית מדרש לחניכי הקמפוס . (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    122-3133000 
 זיעה.  כמו כן, ניתן גם להירשם במזכירות הישוב.

 
ללא  ₪ 31מי שנרשם בערב של המרוץ ישלם 

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

 הערב. ניתן להתקשר כדי לברר שעות.
 
 
 

 פרשת: ויצא שיעור נשים בשבת 
 נעמה שטסמן מרצה:

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

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 33:11בשעה לפני השיעור קריאת תהילים שימו לב:  
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 בס"ד
 

 

 
 

 
 

 צח"י חשמונאים מזמין את הצבור
 ורלוונטית לימים אלו: להרצאה חשובה

 
 

  –ים לכוחות מתחבר"
כלים לפיתוח חוסן ולתיווך 

 "מצבי חירום לילדים
 

 ()מרכז הערכות והתמודדות בחירום שרי סובוביץ ממכון מהו"ת הגב' מפי

 
  31.33ביום ראשון הקרוב, ח' כסלו, 

 
 בספרייה           01:32בשעה 

 

 ההרצאה מיועדת להורים ומחנכים
 

 הכניסה חינם
 
 
 


