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 :מרכזת הקהילה
 

 :בשבוע הקרוב
 16:00-18:00בין השעות ' וה' ג', א: פתוחה בימי המשחקיה

 

 חתול במגפיים:   הצגת ילדים

 

 
 

  6.4, ניסן' ב, ביום רביעי    4-8 לגילאי

 במועדון נוער

 !נא להגיע בזמן 16:00הקופה תיפתח ב  16:10 בשעה

 לילד₪  20:  מחיר

 :סדנת הכנה לליל הסדר להורים
 

 02:22בשעה  4.6, ניסן' ב, ביום רביעי
 במועדון מפגשים

 ח למשתתף"ש 20. ניתן להצטרף במקום

 :משולחן המזכירות
 מבצע הגעלת כלים

א "ניסן תשע' ה ביום חמישי י"מבצע הגעלת יתקיים אי

 . ברחבת המזכירות 16.00-10.00בין השעות , 14.4.11

 .התושבים מתבקשים להקפיד להגיע עם כלים נקיים ובזמן

 .שעות 24ולדאוג שהכלים לא היו בשימוש בחמץ 

 

 פינוי גזם ואשפה
לקראת החג יתוגבר פינוי הגזם ברמה של פעמיים בשבוע 

לתקופה שבין פורים לפסח אך אנו מבקשים להשתדל להקדים 

להוציא ריהוט ישן וגזם וכן להקפיד להניחם רק בנקודות ו

 .הגזם

כמו כן פינוי יתווסף יום נוסף לפינוי אשפה בערב חג הפסח 

 .בשעות הבוקר המוקדמות

 

 נקודה משטרה
 .נקודת המשטרה בישוב החלה לפעול החל מהשבוע

 בנקודה ימצא חוקר בקביעות בין השעות 

 .9799348-08 –מספר הטלפון     08:00-22:00
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 :הדלקת משואות יום השואה

ו המעוניינים להדליק משואות לזכר קרובי משפחה שנספ

 .מתבקשים להיות בקשר עם בריינה

 :יום הזיכרון

 מרגשת ומכובדת  כמדי שנה אנחנו מעמידים פינת הנצחה

לזכרם של קרובי משפחה של תושבים שנפלו במערכות 

להוסיף תמונה  ניםשמעונייתושבים . ישראל או בפיגועים

למסור לנו למזכירות עד ליום  יםמתבקששל יקיריהם 

תאריך נפילתו ואיפה , עם שם החלל ,14.4, ניסן' י, חמישי

 .הוא נפל

מי שמעוניין להעמיד דוכן : דוכנים ביום העצמאות

 :במידרחוב של הישוב מתבקש לפנות ללאה מדעי

המקום מוגבל ומותנה . 4.5, ח ניסן"ר עד 052-3260970 

 . בתשלום למזכירות הישוב

 .לא נקבל פניות אחרי תאריך זה

 :הקסום היער  אגדות 
  20-21.4:  בנאות קדומים 2011ג פסח הפנינ

 09:00-17:00: בין השעות

, סדנאות, מגוון מחזות זמר והצגות ילדים בנושא יער

טיולים מודרכים , תיאטרון רחוב ואקרובטיקה, אטרקציות

 :כרטיסים במחיר מוזל – לתושבי חשמונאים...  ועוד

 אין אפשרות. אצל בריינה במשרד₪   99במקום ₪  55

' סטייג"לפקודת  ק'ניתן לשלם בצ. הוראת קבערך דלחייב 

 !כל הקודם זוכה. מספר הכרטיסים מוגבל.  או במזומן 57

 !רכז ספורט חדש יוצא לדרך :ספורט בבנימין
 :בוגרים -ליגת בנימין בכדורסל 

בשנה שעברה זכתה ליגת . בנימין מיד אחרי פסח אנו מתחילים באליפות

זה ! מי תזכה השנה? האם היא תצליח לשמור על התואר. כוכב השחר
מעוניינים ! עוד מעט מתחילים במרוץ לתואר –ם הזמן לחמם מנועי

 .אצל בריינה במזכירותלהרשמה הפרטים ? לרשום ליגת בוגרים מהישוב

 

 
קבוצת ההליכה הגדולה "מעוניינים לרשום קבוצת הליכה כדי לזכות בתחרות 

הקבוצה היישובית שתמנה את מספר החברים הגדול ביותר ! ?"ביותר בבנימין

 !!ס"ותר מהמתנתזכה בפרס שווה בי

, גברים, נשים –הקבוצה שלנו יכולה להיות מורכבת מכל הקבוצות ביחד 

פרטים צבעוניים באתר של הישוב !  העיקר הכושר... נוער

www.rammod.net 6.5, אייר' מועד סיום התחרות בב! 

 

 :ד"הי, מרוץ טלמונים לזכרו של רועי ארבל
 (.13/05/2011)באייר ' רוץ יתקיים השנה ביום ששי טהמ

פרטים  www.realtiming.co.il:השבוע נפתחה ההרשמה למרוץ דרך האתר

 בעיתון חדשות בנימין ובאתר שלנו

 

http://www.rammod.net/
http://www.realtiming.co.il/
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:מרכזת הנוער  
 

21:00בשעה , פרשת תזריע, במוצאי שבת הקרובה :  

משפחת שוסטר המדהימה מארגנת לכם אחלה  :'כל שכבת טל

תוכניות - לבנות במועדון נוער- מסיבת ריקודים מדהימה עם 

במקרה אמא של הלל  שהיא גם מאמריקה רקדנית ומרקידה מפורסמת

...שוסטר  

 לבנים במגרש כדור סל בממ"ד-ערב ספורט מהמם

. יהינא להביא חטיף או שת   

!מצפים לראותכם  

:יב-לכיתות ט  
:פסח ס מטורף באיסרו חג"טיול מתנ   

ח בלבד"ש  80   כולל חגיגת מימונה, 

 פרטים והרשמה אצלנו עוד השבוע

 

!לקראת פסח :לכל תושבי הישוב  

תן/ריד קחי : ליזום יוזמה אקולוגית שיתופיתאנו מנסים    

ובאותו מקום  בו כל אחד יכול לתת חפצים ישנים במצב טוב

.כל דבר שיהיה ביריד( שקלים בלבד 2תמורת )יוכלו לקחת   

וביום  ליד המכולת, ניסן 'ד, היריד יתקיים ביום שישי הבא

ניסן יתקיים שוב ברחבת הסניף 'ו, ראשון  

.מנים להגיע עם כל מה שבא לידכל תושבי הישוב מוז  

 

רכזת נוער חשמונאים, נעה גרוס  

054-2087825 

 

  

 

 

 
 

 
 

 :מרכזת הקליטה
 

 ט"לכ אור הקרוב' א יוםב תתקיים חיבורים וועדת של פגישה

 רחוב סוף) מפגשים במועדון 20:30 בשעה 3.4.11' ב אדר

 הקהילות בין יותר לחבר כדי הוקמה חיבורים ועדת(.  התמר

 שמעוניין מי.  מיוחדות ופעילויות אירועים דרך בישוב השונות

 . לפגישה להצטרף נא או איתי קשר ליצור נא לוועדה להצטרף

 בערב  25.5.11אייר ב"לכ אור התאריך את לשמור נא -עולים

 יום לקראת עמוקה תיאטרון עם העתיקה בעיר לסיור

.  במסעדה חלבית ערב ארוחת נאכל הסיור באמצע  .ירושלים

 .הצורך בעת תרגום עם קלה בעברית יוצג הסיור

( בריינה של) 4 שלוחה 08-9761493 קליטה רכזת, שוסטר חנה

 schusterchana@yahoo.com 4054088-050 או

A meeting of Va’adat Chiburim will take place this 

Sunday evening, April 3
rd

 at 8:30 PM in the 

Moadon Mifgashim (at the end of Rechov 

Hatamar).  This committee was created in order to 

better connect different communities on the yishuv 

through special activities and events.  If you are  

interested in joining the committee, please be in 

contact with me or simply show up to the meeting. 

Olim – Save the date- Wednesday, May 25
th

 in the 

evening  for a special tour leading up to Yom 

Yerushalayim of the Old City led by Amuka 

Theater.  In the middle, we will eat a dairy dinner in 

a restaurant.  The tour will be in easy Hebrew with 

translation to English when necessary. 

Chana Schuster, Rakezet Klita 08-9761493 ext. 4 

(Bryna’s) or 050 4054088 

schusterchana@yahoo.com 

 

 

 הנודד הזמר מועדון :ותיקים בקהילה
 

 בירן צליל עם ופרחוני אביבי זמר ערב -ניסן ח"ר 4.4 שני ביום

 "צועד שוב האביב"

 חורון בית במועדון 20:30 בשעה

 : (בריינה) הקהילה רכזת אצל מוקדמת בהרשמה השתתפות עלות

 לזוג ₪ 50, לאדם ₪ 30

 לזוג ₪ 70, לאדם ₪ 40: רועיהא בערב עלות

 מועדון של הבאים יםהמפגש על מידע לקבל יניםימעונ הנכם אם

 שילחו אנא ותיקים עמותת של נוספים רועיםיא על או/ו הזמר

 vatikimbakehila@gmail.com שלנו המייל לכתובת בקשה

 משתתףל ₪ 02תתכן הסעה בהתאם לרמת ההשתתפות במחיר 

 

 :מהספריה

, ג-משחקיה לילדי אבחופשת פסח תתקיים בספרייה ' בעזרת ה

                   ".קריאה להצלחה בבנימין"במסגרת התכנית 

 .פרטים נוספים בקרוב

 

  

 :משלוח מנות יישובי 

 

 . טבק שארגנה את הפרויקט השנה שוב תודה לחני

 !באריזה ובחלוקה, תודה לכל מי שסייע באיסוף טפסים

 !תודה לכל מי שהשתתף

רמי לוסטמן שנשמט 'נא להוסיף את שמם של תמר וג

 .מהרשימה

 

 :  הסכום שנתרם אחרי הוצאות

 למתן בסתר₪  15,989.25                        

 לנוער₪  15,442.55                        

mailto:schusterchana@yahoo.com
mailto:vatikimbakehila@gmail.com

