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 :מרכזת הקהילה
 (01-0141)ח ניסן "י-ג"י –חוגים בשבוע הבא 

שבוע זה מיועד בעיקר . וחלק לא כרגיל ותקיימיהחוגים מ קלח

 :מ"הר שימו לב לעדכונים. להשלמות שיעורים

בנים ולקבוצה של ' ב', שני לכיתות איתקיים ביום  חוג הישרדות

ביום חמישי החוג לא יתקיים . 12:00-13:00הבנות ביחד משעה 

 .אם יתקיים חוג ביום שני' ו-'ופיני מסכם עם הבנים של כיתות ג

 יתקייםלא כדורסל 

 ביום שני רקקרטה יתקיים 

וון להגיע בשבוע הבא אם תלמיד לא מתכ: שיעורי גיטרה ותופים

 .ךנא ליידע את המדרי

 .קרקע וכדור רגל מתקיימים כרגיל' הת, קונג פו

 
 : הרצאות וסדנאות

הרצאה של מרים שפירא , 3.5, ט ניסן"כ, ביום שלישי

 בנושא תקשורת בין הורים ומתבגרים. ת"ממכון מהו

קהילת חשמונאים ומחלקת הרווחה של , בשיתוף ישיבת נר תמיד

 .יןמטה בנימ

 .תכנית תפורסם בקרוב :להורים לגיל הרך

 
 :ג בעומר"מדורה מרכזית בל

 :מועדת חיבורים
לא )מתוכננת מדורה מרכזית לכל תושבי הישוב 

 !(במקום אלו של הנוער
המקום שמזכירות הישוב ייעדה למדורה הזאת הוא המגרש בין 

מי . אין לבנות שם מדורות אחרות. המשחקיה והדשא הגדול

 !  פרטים בהמשך....?מי רוצה לנגן? עצים וףרוצה לאס
 

 ?מעוניינים בקורס תכשיטנות כדי לעבוד בזה
 ואשלח פרטים vaad_bryna@012.net.il: תשלחו לי מייל

 :הורים מבוגרים
בישוב אני מנסה " גיל הזהב"בדוק אפשרות לפתוח מועדון לכדי ל

, לחלק מהתושבים. שיהיו מעונייניםלאסוף שמות של אנשים 

נא להיות אתי בקשר לפני או אחרי חג . הורים שגרים אצלם ,למשל

 . הפסח

 בריינה

 

 :משולחן המזכירות
 מבצע הגעלת כלים

בין , 14.4.11א "ניסן תשע' ה ביום חמישי י"מבצע הגעלת יתקיים אי

 . ותברחבת המזכיר 16.00-10.00השעות 

 .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 ולהוציא ריהוט 

כמו כן פינוי יתווסף  .בנקודות הגזם ישן וגזם וכן להקפיד להניחם רק

 .יום נוסף לפינוי אשפה בערב חג הפסח בשעות הבוקר המוקדמות

כדי לקבל את המתנה מהישוב יש   :מתנות לחיילים ולבנות שרות לאומי

 .תעודת שרות לאומי/  להגיע לנאוה עם צילום של תעודת החוגר של החייל

 

 (הישוב מופיע במלואו באתר של) מתקצירית המועצה

www.rammod.net  :ביישובי בנימין ישנה תופעה : הצבת מכולות ביישובים

מחלקת . ללא האישורים הנדרשים לכך, של הצבת מכולות פרטיות בשטחים ציבוריים

פיקוח עירוני מודיעה כי כל הצבת מכולה פרטית בשטח ציבורי מחייבת אישור 

בעלי המכולות שהציבו מכולותיהם . סייקנ –וכי מי  שאין בידו אישור שכזה , רלוונטי

וחיסכו מאתנו , אנא ראו הודעה זו כאזהרה. נדרשים לפנותם במיידית – ללא אישור

 .את אי הנעימות שבנקיטת הליכים
 

 :א"ת קייטנת קיץ תשע4דרוש רכז
 נסיון ויכולת ארגון תוכנית לקייטנה. 2יכולת ארגון וניהול  . 1: כישורים נדרשים

 ת תעודת הוראה/בעל. 4כספי   יכולת למעקב. 3

סיון ימועמדים מתאימים יעבירו קורות חיים ונ.  שאר הפרטים במזכירות הישוב

 5.5.11, א"תשע, באייר' למזכירות הישוב עד לתאריך א
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 :הדלקת משואות יום השואה

ספו המעוניינים להדליק משואות לזכר קרובי משפחה שנ

 .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 . 4.5, אייר ח"ר 'א עד 052-3260970 

 . ומותנה בתשלום למזכירות הישוב

 .לא נקבל פניות אחרי תאריך זה

 :אגדות  היער  הקסום
  20-21.4:  בנאות קדומים 2011הפנינג פסח 

 09:00-17:00: בין השעות

תיאטרון רחוב , אטרקציות, סדנאות, מגוון מחזות זמר והצגות ילדים בנושא יער

 :כרטיסים במחיר מוזל – לתושבי חשמונאים...  טיולים מודרכים ועוד, ואקרובטיקה

ניתן . לחייב דרך הוראת קבע אין אפשרות. אצל בריינה במשרד₪   99במקום ₪  55

כל הקודם . מספר הכרטיסים מוגבל.  או במזומן "57' סטייג"ק לפקודת 'לשלם בצ

 !זוכה
 

 "שביל הכרפס והירק":  מ"רעיון לטיול בחוה

 www.salat4u.co.il: פרטים באתר
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:מרכזת הנוער  
 

"ןקח ת"שוק  נוער חשמונאים מקיים -ג הפסחלכבוד ח   

 

 הזמנות מצורפות בתיבות הדואר

בין השעות , במרכז מסחרי, השוק יתקיים ביום שישי ד ניסן

9:00-13:00 

16:30-19:00בין השעות , ברחבת הסניף, וביום ראשון ו ניסן  

 (כולל דוכני אוכל)

 כל תושבי הישוב מוזמנים לתת ולקחת פריטים

 

  ,שכבת יב-לקראת יום השואה-

יכל מי שמעוניין להשתתף בטקס נא לידע אות  

 

!מדרשוקו מיוחד לקראת פסח  
יתקיים ערב לימוד אל תוך הלילה, י ניסן, ביום חמישי הבא  

 השיעורים יועברו על ידי בוגרים

21:30שיעור ראשון בשעה  20:00 לימוד עצמי יתחיל בשעה   

 בדיקת חמץ במועדון בסיום הערב

 

ס"טיול מתנ -חג פסחאסרו   

בלבד₪  80ה  בלבד ליום שלם כולל חגיגת מימונ   

ניסן' הרשמה אצלי עד ח  

054-2087825 –נעה גרוס    

 :מרכזת הקליטה
 

בערב  15.5.11ב אייר"נא לשמור את התאריך אור לי -עולים

. תיאטרון עמוקה לקראת יום ירושלים לסיור בעיר העתיקה עם

. ירושלים להחיות את סיפורי כדי ל מיני דמויותהמדריך יציג כ

הסיור יוצג . הסיור נאכל ארוחת ערב חלבית במסעדה במשך

גם אלה שאינם עולים  .בעת הצורך תרגום בעברית קלה עם

 .מוזמנים להצטרף

 

Olim – Save the date- Sunday, May 15th in the 

evening (not the 25th as previously advertised) 

 for a special tour, before Yom Yerushalayim, of the 

Old City, led by Amuka Theater . 

 The guide will act out scenes in order to bring 

stories  of Yerushalayim to life. 

 During the tour, we will eat a dairy dinner in a  

restaurant. The tour will be in easy Hebrew with 

translation to English when  necessary so it's 

appropriate for new olim as well. 

 Non olim are invited to  join as well. 
 

Chana Schuster, Rakezet Klita 08-9761493 ext. 4 

(Bryna’s) or 050 4054088 

schusterchana@yahoo.com 

 

 
  :ותיקים בקהילה

 !ותיק יקר

מתוך רצון לעזור ולהוות גורם משמעותי ותורם בקהילה מוקם בימים אלו 

 !מרכז המתנדבים של העמותה

 !יה התנדבותית במקום מגוריךאנו מזמינים אותך להיות חלק מעשי

במרכז תמצא מסגרות התנדבות במגוון תחומים ותוכל לבחור את סוג 

 .ההתנדבות המתאים לך ולחייך הערכיים

ההתנדבות הינה הזדמנות נגישה לתת מיכולותיך לקהילה ולהיות מעורב 

 !משמעותי למען האחר הזקוק לך בפרויקט

 ?יםמרגיש שהינך בעל ניסיון וחזק בתחום מסו

 ?מעוניין להתנסות בתחום חדש 

( או יותר)סמן עצמך באחד , זה הזמן להצטרף למאגר המתנדבים של העמותה

 .לך יותר מהפרויקטים הבאים ונחזור אליך על מנת לספר
 !אנא הירשמו! אין בהרשמה זו שום התחייבות -

 
o הצטרפות  –ליווי טיולים עם בתי הספר  – פרוייקט מועצתי

מגיש עזרה , מלווה נשק -לטיולים כ כמלווה לבתי הספר

 !  ראשונה או כמבוגר נוסף

o הרצאות חד , חונכות עם ילדים הזקוקים לכך – חינוך

עזרה . מקצועיים או ערכיים, פעמיות בנושאים מיוחדים

סבא , משרדית/ לבתי ספר בארגון טקסים ועבודה טכנית 

 .גן

o העלאת מודעות , ב"ליווי משמרות הזה – בטיחות בדרכים

 בבתי הספר

o שעת סיפור עם הנוער, עזרה בארגון הספריה – ספריה ,

 .ערבי קריאה

o אחר 

 נאוה  או  טופס להרשמה נמצא במזכירות אצל בריינה

 

 :מהספריה

בין השעות , 11/4, ניסן' ז, ביום שני, בחופשת פסח' בעזרת ה

במסגרת , ג-משחקיה לילדי אתתקיים בספרייה  ,10:30-12:30

    ".הצלחה בבנימיןקריאה ל"התכנית 

, 17/4, ג ניסן"הספריה סגורה בחופשת פסח בין התאריכים י

   .25/4, א ניסן"עד כ

כמו . לא להביא תרומות של ספרים לספריה, אני מבקשת שוב

שקית ספרים ליד הדלת של  בריינה מבקשת שמי שהשאיר, כן

 .מתבקש לקחת אותם חזרה( הספריה הישנה)המשחקיה השבוע 

 בהררינת לאה 

 

 

              

 

  

 

 :המשחקיה פתוחה בשבוע הבא
 

ניתן .   16:00-18:00בין השעות '  וה' ג', בימי א

 .לפתוח בבוקר בשבוע הבא על בסיס התנדבות של הורים

 :ישלחו מייל לימית עדיקאהמעוניינים 

Yamit.adika@gmail.com 


