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 :מרכזת הקהילה
 

 : אביב" מעגלים"תכנית  -הרצאות וסדנאות
 

בישיבת , 3.5, ט ניסן"כ, הקרוב ביום שלישי

 !בדיוק 20:15בשעה  נר תמיד

 ת "של מרים שפירא ממכון מהו הרצאה

 בנושא תקשורת בין הורים ומתבגרים
 !הרצאה נוספת בנושא בסדרה המאוד מוצלחת

 יוגש כיבוד קל. כניסה חינם

 קהילת חשמונאים , בשיתוף ישיבת נר תמיד

 .ומחלקת הרווחה של מטה בנימין

 

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

 0-3להורים של גילאי  -ון חלק ראש -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
היא תכנית סדנאות בישובים שתפורסם בקרוב בכל " מעגלים"תכנית 

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

 :יום העצמאות בבנימין
 

גם השנה נחגוג כל תושבי , "בנימינית"כמיטב המסורת ה

בליווי שלל  –בנימין יחד חגיגת עצמאות ביער נוה צוף 

פרסום יחולק בתיבות   .הפתעות בכל פינות היער
 .דואר לפני החג

 
 

 :קורס נהגי אמבולנס
 

חירום בישוב  נפתח קורס בעוד כחודשיים במרכז שירותי

 פרטים והרשמה אצל יצחק הרטמן.  עפרה

 

  
 
 

 :הישוב  מוטרינר 

, הקרוב 'ביום ב חיסוני כלבת בחשמונאים

                               .הישוב במזכירות, ה"בע ,17:00בשעה  , 2/5/2011

 

 :משולחן המזכירות

בין השעות , 4.5, ח אייר"ר' א, ביום רביעי:  הפסקת מים

09:00-14:00. 

 
 :ים מדריכים לקייטנת הישובדרוש

 .ומעלה' בוגרי כיתות י. 1: כישורים נדרשים

 בעלי יכולת עבודה והדרכה עם ילדים. 2

דה שעות העבו. יום 20כ "סה,  3-28/7/11הקייטנה תתקיים בין המועדים 

07:30-13:30 

ג לוחות המודעות "פרטים ע. למזכירות הישוב 24.5.11הגשת מועמדות עד 

 .ובמזכירות
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 גבורהלו שואההזיכרון ל יוםטקס 
 1.5, ניסן ח"כאור ל, הקרוב ביום ראשוןיתקיים 

 20:00בשעה  ד"ס הממ"במגרש כדורסל של ביה
הורים שמביעים ילדים צעירים מתבקשים להשאיר אותם על ידם לאורך כל 

 .התודה על שיתוף הפעול  .הטקס

 

 

 :  התרמת דם

 ,2.5, ח ניסן"כ, הקרוב ביום שני

 18:00-21:30בין השעות 

ש "כ רמת מודיעים ע"באולם יפה של ביה

 .גלנווד

 .נא להצטייד בתעודת זהות
 !הרצאה מעניינת

כ "באולם ביה 21:00בשעה ( 7.5)ש פרשת אמור "במוצ

 הרימון

 

 :הצבור מוזמן להרצאה מרתקת בנושא

 "תדלוק מטוסי קרב"
בחיל ( 'במיל)קצין , מר אברהם שרון, תושב הישוב, מפי חברנו

 .מי מערכת התדלוקיהאוויר וממק

 ההרצאה תלווה במצגת וסרטונים

 ינםהכניסה ח

 והודעה תזכורת אחרונה –דוכנים ביום העצמאות 

 : חשובה

מי שמעוניין להעמיד דוכן במידרחוב של הישוב מתבקש לפנות ללאה 

לא נקבל פניות אחרי . 4.5, ח אייר"ר' אעד  052-3260970: מדעי

העמדת . המקום מוגבל ומותנה בתשלום למזכירות הישוב. תאריך זה

 .אין אפשרות למכור מאכלים בשריים. דוכנים חייבת תיאום עם לאה

כל מי שמעמיד דוכן ביום : המחלקת הרישוי של המועצה מודיע

 .('צד ג) טוחהעצמאות בישובים חייב להציג תעודת בי
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 : ג בעומר"מדורה מרכזית בל 
 :מועדת חיבורים

 

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

המקום שמזכירות הישוב ייעדה למדורה הזאת הוא המגרש בין 

מי רוצה . אין לבנות שם מדורות אחרות. המשחקיה והדשא הגדול

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

 

 :מרכזת הקליטה

 סיור עולים לקראת יום ירושלים
ב "אור לי :נא לשמור את התאריך -עולים

בעיר   ליםלקראת יום ירושור לסי בערב  15.5.11,יירא

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 , שוסטרחנה 

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 

 

 

  :מהספריה

נורית , מפגשים עם המאיירת 2לכבוד שבוע הספר יתקיימו 

לגילאי גן  16:00בשעה , 20.6, ח סיון"י, צרפתי ביום שני

תרשמו .  'ו-'לגילאי כיתות ג 17:30ובשעה '; כיתה ב –חובה 

 רינת לאה בהר                                              !את התאריך

 

 

              

 

  

 
קריאה אחרונה  – חשמונאים והסביבה –מצגת וסיור 

 :להרשמה לסיור 
 

ביותר בתולדות  יהודה ושומרון הינם מחבלי הארץ החשובים

כאן עשו , כאן נאחזו אבות האומה בקרקע המולדת. עמנו

צעדיהם 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

 ?ך הקרקעאת החבוי והנסתר מעל ובתו

 ?מדוע לאחרונה מטיילים רבים פוקדים את הסביבה

 ?האתרים המרתקים הנמצאים קרוב קרוב לבית

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

על הישוב  מלווה במצגתש "חן המקום" ההציבור הרחב להרצא

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

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

בתנאי שתהיה  תושבי הישובעבור נקיים סיור בסביבה הקרובה 

המעוניינים להצטרף לסיור יצרו אתי קשר כדי .  הרשמה מספקת

 15: לסיור בלבד/ לאדם₪  10 :למצגת בלבד :עלות. להירשם

. 8.5, אייר' ד, עד יום ראשוןההרשמה אצלי במשרד ₪  20:לשניהם/₪

 4שלוחה  9761493:  ניתן להשאיר הודעה

 :  המשחקיה
 .  16:00-18:00בין השעות '  וה' ג', בימי אתהיה פתוחה 

 50סיה במקום במחיר ניתן לרכוש כרטי אולילד ₪  5 :מחיר

 .כניסות 12עבור ₪ 

באותו יום )בהתנדבות מדי פעם את המקום לפתוח המעוניינים 

 עדיקא ישלחו מייל לימית( ילדיכם נכנסים בחינם

Yamit.adika@gmail.com 

 :ותיקים בקהילה
 
  "ותיקי בנימין ובית אל"עמותת           "שבת אחים גם יחד"

 מזמינה אתכם להנות איתנו בעוד שבת חוויתית

 

 "שפיים"במלון  28.5ד אייר "כ" במדבר"' בשבת פר

 מזרחן ומרצה מרתק  -רר מרדכי קיד"ובשבת יתארח עימנו ד

 וכן נטייל במהלך השבת במצוקי שפיים היפיפיים

פרטים  -למעוניינים יתקיים סיור מודרך ביום שישי בבוקר

 בהמשך 

 ליחיד 845, לזוג₪  950 -עלות השבת

  050-6690306' אייר בטל' ח 12.5ההרשמה עד תאריך 

 יונינה

 

 


