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 :מרכזת הקהילה
 27.4, ג ניסן"כ, יחזרו לפעול ביום רביעיחוגים 

 

בין השעות , 2.5, ח ניסן"כ, ביום שני:  התרמת דם

כ רמת מודיעים "באולם יפה של ביה 18:00-21:30

 .נא להצטייד בתעודת זהות.  ש גלנווד"ע

 
 : אביב" מעגלים"תכנית  -הרצאות וסדנאות

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

 בנושא תקשורת בין הורים ומתבגריםת "ממכון מהו

קהילת חשמונאים ומחלקת הרווחה של , בשיתוף ישיבת נר תמיד

 .ה בנימיןמט

איך , "בואו לשחק אתי" סדנא :להורים לגיל הרך

 0-3להורים של גילאי  -חלק ראשון  -לשחק עם הילד

 .במשחקייה 20:30בשעה  17.5, ג אייר"י, ביום שלישי

, יתקיים ביום ראשון 3-6החלק השני להורים של גילאי 

 .באותה שעה באותו מקום 29.5, ה אייר"כ
ת סדנאות בישובים שתפורסם בקרוב בכל היא תכני" מעגלים"תכנית 

 .ס בנימין"הישובים והיא בסיוע תקציבים ממדור הקהילה של מתנ
 

  :ג בעומר"מדורה מרכזית בל
 :יבוריםחמועדת 

 מתוכננת מדורה מרכזית לכל תושבי הישוב
 !(לא במקום אלו של הנוער)

המקום שמזכירות הישוב ייעדה למדורה הזאת הוא המגרש בין 

מי . אין לבנות שם מדורות אחרות. והדשא הגדול המשחקיה

 ! פרטים בהמשך....?מי רוצה לנגן? עצים רוצה לאסוף

 
 

  
 

 :משולחן המזכירות

זו העת להזמין קרובים ומכרים : פסח בבנימין: מתקצירית המועצה

מגוון אירועים ! מרהיב ומרתק בבנימין, מכל רחבי הארץ ליהנות מחג אביב פורח

מטיילים "פסטיבל , מ"חוה' א, ביום רביעי: ים לכם בחול המועד פסחוטיולים מחכ

בימים רביעי ; מסלולי טיול והפנינג בנחל הסמוך ליישוב דולב –" בנחל דלבים

כולל מופעי  –" פסטיבל קדם באתר שילה הקדומה" –מ "של חוה' ב-'א, וחמישי

נחלת "המבקרים  מרכז –בכל ימי חול המועד ; סיורים וסדנאות, תיאטרון ומוסיקה

וסיורים מודרכים עם בית ספר ; מציע חוויה מרגשת ומרתקת לכל המשפחה" בנימין

בעקבות יהונתן ושאול ", "זבח הפסח השומרוני" –שדה עפרה ומדרשת הרי גופנא 

פרטים באתר מטה . ועוד ועוד –" מרדף המערה וגלגולה של אנדרטה", "בנחל מכמש

 .www.binyamin.org.ilבנימין 

 www.rammod.net (מופיע במלואו באתר של הישוב)
 

התשלום לחידוש דרכון יהיה אך ורק דרך :  משרד הפנים מודיע

 .האינטרנט באתר של משרד הפנים ולא דרך נציגתם בישוב

 
 :א"ת קייטנת קיץ תשע/דרוש רכז

 נסיון ויכולת ארגון תוכנית לקייטנה. 2הול  יכולת ארגון וני. 1: כישורים נדרשים

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

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

 5.5.11, א"תשע, באייר' למזכירות הישוב עד לתאריך א

 
מזכירות הישוב וועד מקומי חשמונאים 

הישוב חשמונאים  מברכים את כל תושבי
 !!בברכת חג פסח כשר ושמח
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אור , ביום ראשון יום השואהבטקס הדלקת משואות 

 :ד"ס הממ"במגרש כדורסל של ביה 1.5, ניסן ח"כל

המעוניינים להדליק משואות לזכר קרובי משפחה שנספו 

 –עה גרוס נ, ישיר עם רכזת הנוערמתבקשים להיות בקשר 

054-2087825. 

מי שמעוניין להעמיד דוכן : דוכנים ביום העצמאות

 :במידרחוב של הישוב מתבקש לפנות ללאה מדעי

לא נקבל פניות  .4.5, אייר ח"ר 'א עד 052-3260970 

 .אחרי תאריך זה

העמדת . המקום מוגבל ומותנה בתשלום למזכירות הישוב 

ות למכור מאכלים אין אפשר. דוכנים חייבת תיאום עם לאה

 .בשריים

התכנית שמופיעה בעיתון של הישוב היא :  יום העצמאות

 .פרסום מפורט יצא לתיבות אחרי פסח. תכנית כללית

 

 

 :חשמונאים והסביבה –מצגת וסיור 
. יהודה ושומרון הינם מחבלי הארץ החשובים ביותר בתולדות עמנו

עדיהם כאן עשו צ, כאן נאחזו אבות האומה בקרקע המולדת

הראשונים שבטי ישראל בעברם את הירדן וכאן צמחה לה תרבות 

 .ישראל בימי בית ראשון ושני

 ?היה בחשמונאים ובסביבה בעברמה 

 ?לדורותיה חשמונאיםשל  ומעוניינים לגלות את סודותי

 ?את החבוי והנסתר מעל ובתוך הקרקע

 ?מדוע לאחרונה מטיילים רבים פוקדים את הסביבה

 ?ים הנמצאים קרוב קרוב לביתהאתרים המרתק
 

שמחה להזמין את  "מדרשת הרי גופנא", 18.5, ד אייר"י, ביום רביעי

על הישוב והאזור  מלווה במצגתש "חן המקום" ההציבור הרחב להרצא

 .כ הרימון"ביהבאולם של  20:30בשעה  .  שלנו

נקיים  ,בשעות הבוקר ,20.5, ז אייר"ט, ביום שישי ,כהמשך להרצאה

המעוניינים להצטרף לסיור .  תושבי הישובעבור סביבה הקרובה סיור ב

לסיור / לאדם₪  10 :למצגת בלבד :עלות. יצרו אתי קשר כדי להירשם

, ההרשמה אצלי במשרד עד יום ראשון₪  20:  לשניהם  ₪  15: בלבד

 4שלוחה  9761493:  ניתן להשאיר הודעה. 8.5, אייר' ד

http://www.binyamin.org.il/


 

 

 

 

 

 . 

      

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

           

 
 
 

 

:מרכזת הנוער  
 

תודות!  יישר כח לכל מי שהשתתף במידרשוקו הגדול, הלומדים 

תודה גדולה לכל מי שנשאר .  הבוגרים שלימדו והאמרגנים, 

!כל הכבוד על האחריות והמסירות. לנקות את המועדון  

בשנה הבאה , ה"בע". קח תן"תודה נוספת לכל מי שעזר בשוק 

!נפתח את זה יותר  

 

תוכניות קיץ:  אנו בשלבי בנייה של קייטנת קיץ דומה לשנה 

.'וגם לט' ח-'שעברה לכיתות ז  

 

054-2087825 –נעה גרוס    

 :מרכזת הקליטה

 יום ירושלים סיור עולים לקראת
 

ב "אור לי נא לשמור את התאריך -עולים

בעיר   לקראת יום ירושליםור לסי בערב  15.5.11אייר

המדריך יציג כל מיני דמויות   .עם תיאטרון עמוקה  העתיקה 

במשך הסיור נאכל ארוחת . כדי להחיות את סיפורי ירושלים

בעברית קלה עם תרגום  הסיור יועבר .  ערב חלבית במסעדה

ההרשמה   .גם אלה שאינם עולים מוזמנים להצטרף.בעת הצורך

 ! כדאי לתפוס מקום -אצלי וחובה

 (  של ברינה) 4שלוחה  089761493רכזת קליטה , חנה שוסטר

schusterchana@yahoo.com 

  

Pre-Yom Yerushalayim Theatrical  

Tour for Olim 
  

Olim – Save the date- Sunday, May 15
th

 in the 

evening  (not the 25th as previously advertised) for 

a special tour leading up to Yom Yerushalayim of 

the Old City led by Amuka Theater.  The guide 

will act out scenes 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.  Registration is required, so 

please reserve your spots by contacting me! 
 

Lag Ba’Omer Yishuv-Wide  Bonfire 
Va’adat Chiburim is planning a Yishuv-Wide Bonfire in 

addition to the Noar bonfires that usually are organized.   It 

will take place on Lag Ba’Omer eve-Saturday night May 21
st
.  

The designated place is between the Mischakia and the Deshe 

Hagadol.  Please do not plan other bonfires for that spot.  If 

you would like to be involved in the planning, please be in 

touch. 
 

Chana Schuster, Rakezet Klita 08-9761493 ext. 4 

(Bryna’s) or 050 4054088 

schusterchana@yahoo.com 

 

 

 :מוטרינר הישוב
 

, 2/5/2011 'המועד הבא לחיסוני כלבת בחשמונאים ביום ב

 .במזכירות הישוב, ה"בע ,17:00שעה  ב

  
הודעה זהירות לילדים וכלבים לא לגעת בתהלוכן 

קבלתי דיווח בשבת על . שפעילים בזמן הזה בשטחים של אורנים ,האורן

  .מול המועדון נוער בחשמונאים,  בגן האורנים הציבורי חלים האלווהז

הוא זחל שיהפוך , טוואי התהלוכההידוע בכינוי העממי , תהלוכן האורן 

למרות שמדובר בזחל מרהיב . תקופת התגלמות לפרפר במרוצת הזמן לאחר

יכול לגרום , שערותיו מכילות ארס שבמגע עם העור -אליה וקוץ בה , ביופיו

 . לפריחה ותגובה אלרגית מקומית

יכול הארס , בעיקר כשהוא בא במגע עם ריריות הגוף -במקרים פחות נעימים 

 לגרום 

 .לפגיעה חריפה ברקמות
 ר אפרים קרן"ד

 

Children and dogs are advised to beware of (DO 

NOT TOUCH) the pine tree processionary caterpillar 

(Thaumetopoea pityocampa), which was reportedly 

seen this past Shabbat in the pine tree park across from the 

Moadone No-ar in Hashmonaim. These "hairy" 

caterpillars come out of the trees during late winter/early 

spring, forming conspicuous snakelike lines as they traverse 

the ground searching for soft soil to burrow into. They will not 

be far from a pine tree, but that does not mean that you will 

only see them in large pine woods. They may also be found in 

urban areas and road side plantings wherever pine trees are 

present.  

The caterpillars hairs release a posion which can cause an 

allergic dermatitis, or worse if the poison contacts body 

secretions. Dogs that bite these caterpillars develop a severe 

necrotic reaction resulting in sloughing of their tongues and 

lips.  
Dr. Ephraim Keren 

 :מהספריה

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

   .25/4, א ניסן"עד כ

 רינת לאה בהר

 

 

              

 

  

 

 עד להודעה חדשה:  המשחקיה
בין השעות '  וה' ג', בימי א ג הפסחתהיה פתוחה אחרי ח

המעוניינים  .היא לא תהיה פתוחה באסרו חג.  16:00-18:00

( באותו יום ילדיכם נכנסים בחינם)לפתוח בהתנדבות מדי פעם 

 Yamit.adika@gmail.com:ישלחו מייל לימית עדיקא

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-905438-OTA1NDM4XzE4MzAyMzE2Nl8xNDg2ODcyMDAeq-FreeYaan,00.html

