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 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו   :משלחן המזכירות

 
אנו שוב חוזרים ומבקשים לא   :לבן/חנייה אדום

לבן ולא על / להחנות רכבים בצד המסומן באדום
י חוק אסורה ועלולה לגרור קנס "עפ היהחני. מדרכות

 .₪  055משטרתי של 

 
 מכרז לרכזי נוער

 " ?יש לכם תחושה של שליחות"
 רכזי נוער\ישוב חשמונאים מחפש רכז

דמויות חינוכיות משמעותיים שינהיגו ויובילו את 
 הנוער הנפלא שלנו 

 .עדיפות לזוג
 אופי העבודה

שילוב בין . 'בי-'עבודה עם מגוון הנוער בישוב מכיתות ז
. קשר אישי ופעילות אטרקטיבית, מפגשים קבוצתיים

הפעילות תתבצע בימי השבוע הרגילים ובסופי שבוע 
 .באופן סדיר בנוסף לפעילות בחופשות

 דרישות התפקיד
הבלתי \ניסיון בתחום החינוך הפורמאלי .1

 .יתרון –פורמלי 
 .אהבה וחיבור לנוער .2
 .כושר מנהיגות והובלת קבוצות .3
 .ויכולת לעבודת צוות –נוש טובים יחסי א .4
 .יכולת עבודה עם אוכלוסיית נוער שונות .0
 .כושר ארגון .6
 .מגורים בישוב .7
 .עבודה בשעות לא שגרתיות .8
ועדת \קשר עם מוסדות הישוב .9

 .מועצה\קהילה\חינוך
 .ס וימי עיון"השתתפות בהשתלמות מתנ .15
ומעקב  הכנת פעילות שנתית כולל תקציב .11

 .על ישומו
 .וערהפעלת מועדון נ .21
טיפול והפניית נוער בסיכון לגורמים  .13

 .המוסמכים
 מלאה  –היקף משרה 

 לפרטים שילחו קורות חיים . 1.9.10 –התחלת עבודה     

 . 20.6.10 ,תמוז' מזכירות חשמונאים   עד ליום ח: ל
 .רק מועמדים מתאימים יענו

      
    

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il 4שלוחה  9761493-58
 

לישוב שיכלול בו " לוח חופש"בימים אלו מתכננים 
 פעילויות לכל האוכלוסיות של הישוב מטף עד זקן

ספורט , תרבות תורנית, בחסות מחלקות תרבות
הלוח יחולק לתיבות  .ס בנימין "וקהילה של מתנ

ונשמח לראות השתתפות , ה"בע, הדואר בקרוב
ב בפעילויות שיתקיימו מרבית של תושבי הישו

 .אוגוסט –במהלך יולי 

גדול במגרש  "הפנינג"יפתחו את הקיץ ב הנוער

 .2.7, ו תמוז"ט, ד ביום חמישי"כדורסל של הממ
, כלי בית, בימים אלו הם אוספים אביזרי אופנה

. טוב כדי למכור בערב זה/ במצב חדש' וכו צעצועים
ל ניתן להביא אותם "אם יש לכם מהחפצים הנ

כל ההכנסות למען . ועדון נוער בשעות הערבלמ
 !יהםהגשמת חלומותופעילות נוער 

 505-9001832: חרות/ 504-0402409: חיים: פרטים

 חנה שוסטר:  מרכזת הקליטה והחברה

 chanaschuster@gmail.com/  4שלוחה  – 9761493

 
 ברוכים הבאים

. ילדיה 3ברוכים הבאים לגיטי ווגנר שהגיעה ממודיעין עם 
ס דרכי יהודה "ולומדת בביה' בכיתה ג( 15)מנוחה  

( 4)בדרכי יהודה ודניאל ' בכיתה ב( 8)אהבה , במודיעין
 :היות איתה בקשראפשר ל . בגן במודיעין

  giteewegener@gmail.com 5084293944 -גיטי 
 

:Welcome 

Welcome to Gitee Wegener that arrived with her 
3 children from Modiin.  Menucha (10) is in 3rd 
grade at the Darkei Yehuda school in Modiin, 
Ahava (8) is in 2nd grade at Darkei Yehuda and 
Daniel (4) is in gan in Modiin. 

Contact information: 
giteewegener@gmail.com 0584293944 -Gitee  

 

 קרח: שיעור נשים בשבת פרשת
 

 הרב שמעון בוחניק:  מרצה
 

 . קריאת תהילים 10:55:   בשעה
 10:10השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
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 !!שבת שלום 

 יהודית חדד  "מפגשיר" :ותיקים בקהילה

מתקיים ערב  91:91  מדי יום שלישי בשעה
                                    בספריה  שירה לנשים

                           !!כל נשות הישוב מוזמנות
 !!ןנשמח לראות אתכ

שימו לב לתיקון  !תשריינו את התאריך

יוצאים לסיור   6.7, תמוז ט"י, ינביום ש !בתאריך
 . צ"במזכרת בתיה ועוד בשעות אחה

מתחנת  17:55יציאה בשעה  : בתוכנית
האוטובוס בחשמונאים                                                     

                                             25:55 -  18:55: במזכרת בתיה סיור*
דקות  45 -בראשון לציון ל  נסיעה לסינמה סיטי*
  מי שירצה לקניות פינוק או לארוחה ל (בערך)
 עלה'לערב שירה מלווה בג -נסיעה לחוף ראשון *

הרשמה ותשלום דרך . ₪  00: מחיר הסיור
       .כירותבריינה או נאוה במז

 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 
נכדה , למשה ומעין בן דרור לרגל הולדת הבת* :לידות

 ליעקב וברוריה בן דרור
נכד , רגל הולדת הנין הראשוןלציון ומלכה טרבלסי ל*

 ועפרה אסולין לשלומי
בת לאביבה ואורי , למרק ושריל לויט לרגל הולדת הנכדה*

 פרידמן
 

וה של ומצלמיכאל ומרסי חריש לרגל הבת *: הוצובת מ

 בתם דפנה

 

ליעקב ועדינה אלפנט וליצחק ואורנה פוגל *: נישואין

 לרגל נישואי אלישבע ונועם
י טובר לרגל נישואי בנם אלן לטובה זלצמן 'ג'אק וג'לצ*

  מבית שמש
 
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

                                               vaad_bryna@012.net.il :למייל

 לאה מדעי:  ממועדון גיל הזהב

למחנכות שבאו וד "ענקית לכתה א ממ תודה 
 !    למועדון לחגוג יום הולדת לחברות המועדון

  !שמחה של  ויצרו אוירה  רקדו וברכו  ,הם שרו 

ולכל המתנדבות על כל  אשואל תודה לרחל
 !העזרה

 

 שנתיים להלקחו של בננו האהוב

 הלל

 "קחו לכם מזמרת הארץ"ערב בסימן 

אנו מזמינים את הציבור לחלוק אתנו את זכרו של 
 .הללי ואת זמרתו

ה "ב תמוז תשע"י ,הערב יתקיים ביום שני
(29.56.10 ) 

                    לאחר תפילת ערבית  25:35 בשעה
רמת מודיעים                 באולם יפה בבית הכנסת

 "גלנווד"ש "ע

מקור "רב ישיבת , הרב דב זינגר: דברי התעוררות
 "חיים

 .בני משפחה וחברים: מספרים ומנגנים

נודה לכם על השתתפותכם עמנו בערב לעילוי 
 .נשמתו

 משפחת רודיך

 

 

 רההלכה ממקו –" עיקרי השולחן" –" צפרא טבא"

צורבא "לימוד יסודי ושיטתי בשיטת  

המותאם למנהגי כל עדות " מרבנן

 .ישראל

השיעור יתקיים כל יום בשעות הבוקר  

 .01:8עד  01:8וימשך כחצי שעה 

השיעור יקיף את כל ההלכות   

ע "המעשיות מארבעת חלקי השו

 .בשש שנים

 לפרטים והרשמה נא לפנות לרב בוחניק שמעון

  SMS    050-3229993לטלפון   
 kol-sason@neto.net.il: ל"דוא

 
 להוראת ההלכה( כולל)בית מדרש 

 "ברכת אברהם –שערי הוראה "
 ל"ש הרב אברהם בן הרב מאיר ליברמן ז"ע

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

