
         ד"בס

  

 
 א"תשע ,אמורפרשת  ערב שבת 

 

 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

     

 

           

           

           

           

 

 :המרכזת הקהיל
ימי  –אין חוגים ביום הזיכרון ויום העצמאות :  חוגים

 .9-10.5, אייר' ו-'ה, שני ושלישי

 

 :חזרות לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות
ייתכן שנבקש לפנות את המגרש פה ושם מיום חמישי 

לצורך חזרות , ערב יום העצמאות/ בערב עד יום הזיכרון

 .נא לקבל את זה בהבנה. לטקס ולדגלנות

לא נאפשר משחק  ,במשך היום ,יום הזיכרוןב

 .נא לידע את הילדים. על המגרש
 

 : אביב" מעגלים"תכנית  -הרצאות וסדנאות
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 3-6רים של גילאי החלק השני להו

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

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

במקום לקיים את הפעילות המסורתית של  השנה

 . ה באסרו חג שבועותנקיים אות ג בעומר"בלמתנפחים 
 
 

 

 

  
 
 

 :ים מדריכים לקייטנת הישובדרוש :משולחן המזכירות
שעות העבודה . יום 20כ "סה,  3-28/7/11הקייטנה תתקיים בין המועדים 

. 12:00בשעה  למזכירות הישוב 24.5.11הגשת מועמדות עד .  07:30-13:30

 .ג לוחות המודעות ובמזכירות"פרטים ע

, 29.5, יום ראשוןיערכו במזכירות הישוב ב: יונות מדריכיםאר

. י הרשימה שתפורסם במזכירות הישוב"עפ 17:00החל משעה 

 .באחריות המועמדים להתעדכן על מועד הראיון
 

נופש נשים : המחלקה לשירותים חברתיים מודיעה:  נופש נשים

( צ מהדרין"כשרות בד)במלון הכפרי בקיבוץ חפץ חיים , ה"אי, השנה יתקיים

מחיר  .פנסיון מלא, לילות 2ימים ו  3. 3-5.7, בתמוז' ג-'בתאריכים א

פרטי קרטריונים ותשלום במזכירות ועל לוחות המודעות )₪  550:  מסובסד

 ₪  650:  מחיר מלא www.rammod.net): ובאתר של הישוב

 

הכרמל יהי סגור מהכיכר ' כמדי שנה רח: הכרמל' סגירת רח 

-17:00בין השעות , .9.5, ביום שני. עד למועדון נוערהראשונה ו

הרחוב ישמש כמדרחוב ויוצבו בו דוכנים במסגרת חגיגות ערב . 01:00

 ל"אני מבקשים לא להשאיר רכבים חונים בין השעות הנ. ים העצמאות

 .ומקווים שתקבלו בהבנה את אי הנוחות
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חללי מערכות ישראל הזיכרון ל יוםטקס 

 ונפגעי טרור
 8.5,אייר' האור ל, הקרוב ביום ראשוןיתקיים 

  ד"ס הממ"במגרש כדורסל של ביה

 20:00בשעה צפירה  19:40תפילת ערבית בשעה 
  .הטקס ים ילדים צעירים מתבקשים להשאיר אותם על ידם לאורך כלאהורים שמבי

 .תודה על שיתוף הפעולה

 וצבת, קרובי משפחה של תושבים, פינת הנצחה לזכר הנופלים

 22:30 -19:15בין השעות , ס"לרשות הציבור ברחבת ביה

 

 !הרצאה מעניינת
 21:00בשעה ( 7.5)פרשת אמור , הקרובש "במוצ

 כ הרימון"באולם ביה

 

 :הצבור מוזמן להרצאה מרתקת בנושא

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

 .מי מערכת התדלוקיבחיל האוויר וממק

 צאה תלווה במצגת וסרטוניםההר

 הכניסה חינם

 :כמה מילים על טקס יום השואה
 השמיניסטים ו, רכזי הנוער, אנחנו רוצים להודות לנעה ואברמי גרוס, כל קודם

לקהל מעבר לזה אנחנו רוצים להודות .  המקסימים שהכינו והשתתפו בטקס המרגש

דבר שמוסיף , טקסהשקט והסדר נשמרו לאורך כל ה. תושבי חשמונאים, שלנו

מגבילים את גיל ההשתתפות בטקסי יום השואה בהם יש ישובים . להצלחתוהמון 

אבל פה אפשר לסמוך על שיקול דעת של הורים ואנחנו מודים לכם , ויום הזיכרון

בשקט  על המגרש ס היסודי ישבו"גם הילדים בגילאי ביה! על שיתוף הפעולה

נא להראות להם את השורות , הורים) !בהם על כך מופתי ואנחנו מאוד גאים

 !את אותה ההתנהגות המדהימה, בטקס יום הזיכרון, נשמח לראות שוב !(האלו

. על הכנת הפינה והבנות שעזרו לה תודה רבה לאלה היימן:  פינת הנצחת השואה

אלה כבר מודיעה שמי שיש לו פרטים למסור לפינה מוזמן להיות אתה בקשר 

תודה . כדי שהיא תוכל לתכנן את הפינה כפי שצריך ח ניסן"עד ר, לאורך השנה

 .לכל מי שתרם לה עד כה

 בשם ועדת תרבות וועדת נוער -בריינה הרטמן 

 :כמה הערות על יום העצמאות

יותר מצדם של " קשוחות"השנה יש דרישות חדשות ו

נא לקבל את . המשטרה לגבי קיום אירועים המוניים

 .השינויים בהבנה

רק מי שעומד בתוך המידרחוב : לגבי דוכני אוכל

י אומצויד באישור מהמזכירות ששלמו על הדוכן רש

אנחנו מבקשים . למכור מוצרים ביום העצמאות

מהצבור לקנות מהם בלבד ולא ממי שמחוץ למידרחוב 

אם לא , רב המוכרים. ומחוץ למחסומים של המשטרה 

. שלכם הם תושבי הישוב ומגיע להם התמיכה, כולם

 .עוד דוכנים אין לנו אפשרות להוסיף

http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/
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 :מועדת ספורט 
ג בעומר "אנו מחפשים מתנדבים להפעיל תחרויות ספורט בל

המעוניינים יצרו קשר עם .  13:00-15:00בין השעות 

 052-5666246:  אפרים קרן

 
 :ומניעת מחלות הרצאות בנושאי בריאות

ועדת ספורט מזמינה את הצבור , 24.5 ,אייר' כ, ביום שלישי

  :לשתי הרצאות

חנה פאר                            -תזונה נכונה  . א  

ר חיים גרוסברד          "ד   -פעילות גופני   . ב  

    (בין הספרדי וגלנווד)כ עטרת שלום "בביה  20:30  בשעה

 

 

 :מרכזת הקליטה

 סיור עולים לקראת יום ירושלים
לסיור  בערב  15.5.11,ייראב "אור לי :נא לשמור את התאריך -עולים

המדריך יציג   .עם תיאטרון עמוקה  בעיר העתיקה   לקראת יום ירושלים

במשך הסיור נאכל ארוחת . כל מיני דמויות כדי להחיות את סיפורי ירושלים

גם .הסיור יועבר  בעברית קלה עם תרגום בעת הצורך.  ערב חלבית במסעדה

כדאי לתפוס  -ההרשמה אצלי וחובה.  אלה שאינם עולים מוזמנים להצטרף

 ! מקום
 (  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 

 
Special Opportunity for Olim-Assistance with 
Job Search 
A representative from the center for guidance in job 

seeking, a branch of Misrad Haklita based in Jerusalem 
will be coming to Chashmonaim on Wednesday, May 

18 at 9:15 AM in the Moadon Mifgashim (at the end 

of Rechov Hatamr) to present the services that the 
center offers.  If there is interest, she is willing to come 

to Chashmonaim every couple of weeks to work with  
individuals on their job search, help with their resume 

and other services related to job searching.  I would like 
to know in advance who will be coming to the 

presentation, to make sure their is enough interest, so 

please be in touch with me if you would like to attend.   

 

 

 קריאה אחרונה – חשמונאים והסביבה –מצגת וסיור 

 .:להרשמה לסיור  בהחלט
ביום  - 18.5, ד אייר"י,ומצגת שיתקיימו ביום רביעי כהמשך להרצאה

נקיים סיור בסביבה הקרובה  ,עות הבוקרבש ,20.5, ז אייר"ט, שישי

המעוניינים להצטרף .  בתנאי שתהיה הרשמה מספקת תושבי הישובעבור 

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

במשרד עד  בריינה ההרשמה אצל₪  20:לשניהם/₪ 15: לסיור בלבד

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

 .פרטים בתיבות דואר

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

 יתיתיהנות איתנו בעוד שבת חווימזמינה אתכם ל

 

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

 מזרחן ומרצה מרתק  -ר מרדכי קידר"ובשבת יתארח עימנו ד

 וכן נטייל במהלך השבת במצוקי שפיים היפיפיים

טים פר -למעוניינים יתקיים סיור מודרך ביום שישי בבוקר

 בהמשך 

 ליחיד 845, לזוג₪  950 -עלות השבת

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

 יונינה

 

  

 

 

 : 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 לאסוף. אין לבנות שם מדורות אחרות. המשחקיה והדשא הגדול
נשמח גם לקבל עזרה ורעיונות לתכנון  ?מי רוצה לנגן? עצים

 050-4054088: המעוניינים יצרו קשר עם חנה שוסטר...תכנית

      !פרטים בהמשך 

    

 

 

 

 

 

   

 :  שומרי משקל
במועדון , 16.5, ב אייר"י, נפתחת קבוצה חדשה ביום שני

 .פרטים והרשמה במקום.  17:00מפגשים בשעה 

      

 :נהגי אמבולנס  קורס       
נפתח קורס בעוד כחודשיים במרכז שירותי חירום בישוב 

 פרטים והרשמה אצל יצחק הרטמן.  עפרה


