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 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו   :משלחן המזכירות

 
 זי נוערמכרז לרכ

 " ?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 . 'יב-'עבודה עם מגוון הנוער בישוב מכיתות ז
. קשר אישי ופעילות אטרקטיבית, מפגשים קבוצתיים

ילות תתבצע בימי השבוע הרגילים ובסופי שבוע הפע
 .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 –יחסי אנוש טובים  .4
 .שונותיכולת עבודה עם אוכלוסיית נוער  .5
 .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 .11
ומעקב  הכנת פעילות שנתית כולל תקציב .11

 .על ישומו
 .הפעלת מועדון נוער .21
טיפול והפניית נוער בסיכון לגורמים  .13

 .המוסמכים
 לאה מ –היקף משרה 

 לפרטים שילחו קורות חיים . 1.9.15 –התחלת עבודה     

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

      
    

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il 4שלוחה  9761493-18
 

 סדנא שנייה של רחל רוטשטיין
 

נו לבין עצמנו יבינ -דורית -המשפחה הרב"
  "נו לבין הורינויובינ
תמיכה בהורים מבוגרים לבין  כיצד ניתן לשלב בין

איך שומרים על כיבוד  ?ליווי וגידול ילדים צעירים
 ?ההורים במרוץ החיים 

. בספרייה 21:15בשעה  15.7, זח תמו"כ, ביום רביעי
 .הסדנא תתקיים בתנאי שיש מספיק נרשמים

 8.7, א תמוז"עד כ רשםיהמעוניינים מתבקשים לה
 לאדם₪  21:  עלות השתתפות .דרכי

 
של המדור " מעגלים"במסגרת תכנית הסדנא 

 .ס בנימין"לקהילה של מתנ

 

 !נוער חשמונאים! הפינינג פתיחת הקיץ
 

 "הפנינג"הנפלא שלנו יפתחו את הקיץ ב הנוער
ו "ט ,ד ביום חמישי"גדול במגרש כדורסל של הממ

 . 2.7, תמוז
, אביזרי אופנה, תתקיים מכירת צעצועים משומשים

 !כלי בית ומיני מאפה
הגרלת , דוכני אוכל, יהיו פעילויות ותחנות לילדים

 !ענק והרבה כיף
 

 !!!כזה הפנינג עוד לא ראיתם
 

, כלי בית, בימים אלו הם אוספים אביזרי אופנה
. זה טוב כדי למכור בערב/ במצב חדש' צעצועים וכו

ל ניתן להביא אותם "אם יש לכם מהחפצים הנ
 . למועדון נוער בשעות הערב

 
כל ההכנסות למען פעילות נוער והגשמת 

 !חלומותיהם
 151-9551832: חרות/ 154-5452459: חיים: פרטים

 

 !!אל תחמיצו!! מחכים לראותכם
 

 

חיסוני כלבת יבוצעו  :חיסוני כלבת

 בחשמונאים
 ר אפרים קרן"ד, ועצההמ י וטרינר"ע       
 (2115יוני  29)יב תמוז , ביום ראשון   

 הישוב  במזכירות ,16:11בשעה        
 

 מומלץ להירשם מראש במזכירות

                            
 
 
 

http://www.rammod.net/
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 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  17:11יציאה בשעה  : בתוכנית
האוטובוס בחשמונאים                                                     

                                             21:11 -  18:11: במזכרת בתיה סיור*
דקות  41 -בראשון לציון ל  נסיעה לסינמה סיטי*
   מי שירצהלקניות פינוק או לארוחה ל (בערך)
 עלה'לערב שירה מלווה בג -נסיעה לחוף ראשון *

הרשמה ותשלום דרך . ₪  55: מחיר הסיור
       .בריינה או נאוה במזכירות

 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 
 לאלי ושרה טאניס לרגל הולדת הנינה* :לידות

 

 
ודי קראון לרגל נישואי בתם קרן 'לשמעון וג*: נישואין

 בנאללתום אבר
ליצחק ובריינה הרטמן לרגל נישואי בתם הילה לעמית *

 וסרמן מנאות גולן
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

                                               vaad_bryna@012.net.il :למייל

 ל בננו האהובשנתיים להלקחו ש

 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
(29.16.15)   

                    לאחר תפילת ערבית  21:31 בשעה
רמת מודיעים                 באולם יפה בבית הכנסת

 "גלנווד"ש "ע

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

 .בני משפחה וחברים: מספרים ומנגנים

נודה לכם על השתתפותכם עמנו בערב לעילוי 
 .נשמתו

 משפחת רודיך

 

 

                                             . בוא נלמד ביחד, אבא  :!לימוד תורה בקיץ
כל שבת נתכנס יחדיו ללמוד ביחד אבות ובנים זוהי 

הזדמנות להסתכל האחד לשני בעיניים ולתחבר האחד עם 
                                                                       .השני סביב התורה המאחדת

 (לישובבכניסה )באולם הספרדי המרכזי ? היכן
 18:31 - 17:31? בשעה

 .כל משפחה מה שתבחר? מה לומדים
 .אחרונות נאזין לשיחה מרתקת מפי אחד האבות' דק 15

פעם בחודש יחולקו  .ממתק לכל משתתף? יש הפתעות
                                                           .הפתעות למשתתפים הקבועים

 ד חשמונאים"בית חב -וכבי הרב ברק כ !מצפים לראותכם

 
 !חוגים תורניים ממשיכים בקיץ

 !גם הקיץ החוג התורני ימשיך להתקיים בחודש יולי
משניות בצורה , ש"פ, ך"התורני לומדים תנ בחוג

החוג מועבר מזה כמה שנים , .חוויתית ומהנה ביותר
 . רב מנוסה ואהוב על הילדים, על ידי רב אייל

  .פרסים והפתעות בכל שיעור
ההרשה דרך . משתתפים חדשים יתקבלו בשמחה

 . המזכירות
החוג מתקיים פעמיים בשבוע בימי שני ורביעי בבית 

 הכנסת הרימון
 16:15-17:11: ב-כיתות א
 17:11-17:45: ד-כיתות ג
 17:45-18:31: ו-כיתות ה

בהתאם )כיתה ז וכיתה ט נודיע על השעות בהמשך 
 (לפעילויות של קייטנת הנוער

 154-6373587: שרון גרוסקין, נוספיםלפרטים 
 

 :תנחומים
 

 להיידי נתן על מות אמה

 חוקת: שיעור נשים בשבת פרשת
 רב איתן הנה:  מרצה

 
 . קריאת תהילים 15:11:   בשעה

 15:15השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

mailto:vaad_bryna@012.net.il


 

 !!שבת שלום


