
  ד"בס

  
  ע"ה תמוז תש"כ 

  

  

השני .  אחד לאיש אחזקה וניקיון למקווה החדש. יצאו מכרזים ללוחות המודעות  :מהמזכירות

עד  15.7, אב' ד, יש להגיש מועמדות עד יום חמישי. פרטים במזכירות הישוב ועל הלוחות.  לבלנית
  .12:00השעה 

יתקיים  ,ם טל שרתסדרת מפגשים ע, נשים בשירי משוררים:  ממועדו� מפגשי�

השעורים בתשלום סמלי  .10:45 -9:00בימי שני בבוקר בבית מפגשים בין השעות  ,ה"אי
השעורים ניתנים לכול  .התשלום מראש לכול השעורים  .ובהתאם למספר המשתתפים

    .ין ולא רק לגמלאיםיהמעונ

 9:00בשעה    ,12/7/2010מנחם אב  'א  ביום שני ,ה"אי ,פגש ראשון יתקייםמ  
       ציונה שרוני:פרטים נוספים .נשמח להשתתפות ערה    בבוקר

  

  :מרכזת הקהילה
  
למי שעדיין רוצה . יתקיים ביום ראשון הקרוב לפי התכנית שפורסם  :"אמצע החיי�"ערב  

  4שלוחה   9761493 –נא להשאיר לי הודעה במשרד עד יום ראשון בבוקר  –להירשם 

 17:30:  בתכנית.  מחיי היומיום בדור הביניים התכנית עוסקת בדילמות: להזכיר לכם
  ,התכנסות

  עם מר אברהם כץ" הקן המתחדש: "על זוגיות  18:00 

  עם קלודין הטב בלום "נשים ושינויים":  נשים :  מושבים מקבילים 19:00

  עם מר אברהם כץ" גם גברים מרגישים":  לגברים

  ארוחה קלה  20:15

  חיה מאיר' עם גב" כשהחופה מתמהמהת"  20:45

  לשלם במקום    ₪  20:  עלות

  )גלנווד(כ רמת מודיעים "כ הספרדי ולא בביה"האירוע יתקיים בביה: הערה חשובה
  

  



  

מי : "נחלת בנימי�"מרכז מבקרי� ערב הוקרה לפעילי� ומתנדבי� ב

' ד, שקבל הזמנה מתבקש להודיע לי  במזכירות אם אתם מתכוונים להשתתף עד יום חמישי
ניתן גם לשלוח . בני זוג גם מוזמנים. כדי שאוכל להזמין כרטיסים ואולי הסעה, 15.7, אב

 vaad_bryna@012.net.il: מייל ל

 

, נוער וילדים בוגרים, מבוגרים, תושבים:  שיפו� שבעת המיני� של הכיכר

 –מתבקשים לצור קשר עם חוי פלדמן  שמעוניינים לעזור בשיפוץ של הלוחות שהורדו
  .במועדון מפגשים ערבים כמה במשך  אנחנו מתכננים לעבוד על זה.  052-6810130

  

   !אנשים יצירתיים יצרו קשר אתי! נשמח לקבל רעיונות:  לוגו ועיצוב לד� מידע
  

  :מרכז הנוער
 !שלום רב -הורים יקרים 

ח זוכה -תכנית ז.. בחני הבגרות כבר רואים את הסוףואחרוני הנבחנים במ, פרק מהקיץ כבר מאחורינו
גם הנוער הבוגר יותר כבר הספיק . להצלחה רבה ואנחנו שמחים מאד על המשוב החיובי שאנחנו מקבלים

פעילות אצל משפחות , נסיעה ללונה פארק, א שהסתיים השבוע"קורס מד -להנות ממגוון אירועים 
  .יום פתיחת הקיץ ועוד, מאמצות
  :שגרתיתפעילות 

 45ש המועדון נפתח כ"במוצ( 23:30ל  20:30בין השעות , ש"ה ומוצ, ג, פתוח בימים א מועדון הנוער
, משחקי וידאו, בחלק מהימים מתקיימות במועדון פעילויות כגון הכנת פנקייקים). דקות אחרי צאת השבת

שחק הגמר של גביע העולם ביום א ישודר במועדון הנוער מ  :השבוע במועדון הנוער  .משחקי שולחן ועוד
  .בכדורגל

משפחת יוני ומילטי . הפרויקט של המשפחות המאמצות זוכה לתחיה מחודשת -  משפחות מאמצות
משפחת חנה והלל שוסטר מאמצת את בוגרי כתה . לוינסון מאמצת את בוגרי יא וכבר אירחה אותם בביתה

וגרי י ובוגרי ט הן איילת ואופיר המשפחות המאמצות של ב. שהתארחו אצלה בשבוע שעבר והשבוע, ח
שימו לב למידע נוסף לגבי פעילות המשפחות  -) בוגרי י(ונעה ואברהמי גרוס ) בוגרי ט(שטרית 

  .המאמצות שמתפרסם במייל ובדואר
  :אירועים קרובים

מדובר בקורסים ). יב -בוגרי ט (ס בנימין יצא בתכנית נהדרת לנוער "מתנ -  קורסים מקצועיים לנוער
תיבות הדואר ולוחות , יצא פרסום דרך המייל. ועיים בנושאים מגוונים ובמחירים טובים בהחלטמקצ

מידע נוסף ניתן למצוא באתר . קולנוע וליצנות רפואיתבחשמונאים יתקיימו קורסים בנושא . המודעות
  02-9977101 -ס "יפנו למתנ) כדאי להזדרז כי מספר המקומות מוגבל(המעוניינים להירשם . היישוב

טבלה של מעבירי . תכנית התפילה והשיעורים ברימון נמשכת -תפילה ולימוד בבית הכנסת הרימון 
כדאי לעודד את הנוער להגיע ולפתוח את היום . ל בתי הכנסתהשיעורים התפרסמה על לוחות המודעות ש

לחמניה , שתיה קרה). יש כמה בנות שמגיעות באופן קבוע(גם בנות מוזמנות ! שימו לב. בצורה מוצלחת
  .ושקית משקה קפוא אישית מחולקים לכל משתתף

דון הנוער בשבוע גם השנה נמשיך את מסורת השנים שעברו ונפתח מסעדה חלבית במוע -  מסעדה חלבית
כל ההכנסות קודש לסבסוד ). 20:30-23:30(ה בשעות הערב  -המסעדה תהיה פתוחה בימים ב . הקרוב

  .בואו להנות ולסייע לנו -פעילות הקיץ של הנוער 
עדיין יכולים ) 11/7(כט תמוז , המעוניינים להצטרף לנסיעה ביום ראשון -קרב לייזר ביער בן שמן 
. הרבה אקשן וקצב גבוה - מדובר בשעתיים של משחק ביער בן שמן . קום פנוילעשות זאת על בסיס מ

הנסיעה כלולה  -) 11:15בנים בשעה , 9:15מהכיכר בשעה  ותיוצאבנות (ח ישחקו בבוקר - כיתות ז
מי שלא רשום לתכנית הכללית . ח ולכן הרשומים לתכנית אינם צריכים להירשם לנסיעה זו-בתכנית ז

בנים יוצאים בשעה  -יב יצאו ליער בשעות אחר הצהריים -בוגרי ט. ח"ש 50של  יכול להצטרף בעלות
  .ח"ש 50עלות . 15:15בנות בשעה , 13:15

אנו יוצאים ). 14-16/7, ה באב -ג (שישי  -יתקיים השבוע בימים רביעי   - שבוע עבודה לבוגרי כיתה ט
חקלאית ולהכיר מקרוב את החשיבות להתנדב בעבודה , )ליד בית רימון(שבגליל " דרך ארץ"לפרוייקט 



כולל (ח בלבד "ש 100העלות למשתתף הינה . של ההתיישבות בגליל ואת המאמץ והקושי שכרוכים בכך
שמסייעת בתיאום " לאורו נלך"מחיר מוזל בזכות סיוע של עמותת  - ) אבטחה ואוכל, הסעה, לינה

ווקא בימים אלה יתוקן חטא המרגלים יהי רצון שמתוך חיבור עמוק ויציב לארץ ישראל ד  .התנדבויות
  .וייבנה בית המקדש במהרה

בוגרי : יתקיימו באותו ערב שני סיורים). 18/7(ז אב , יתקיים ביום א - אלידע בר שאול   סיור לנוער עם
עלות . שעות יציאה וחזרה לחשמונאים יפורסמו בהמשך. 22:00יב בשעה - ובוגרי ט 19:20ח בשעה -ז

ח הסיור כלול בתכנית ואין צורך בהרשמה או - למשתתפי תכנית ז(ח "ש 50ינה ה) כולל הסעה(הסיור 
  !הסיור מומלץ מאד). בתשלום נוסף

 --   
  054-2087825 חשמונאים –רכז נוער  ,ליאור רגב

  
  :מועדת ספורט

  

   : בני� ובנות',  ג-'בוגרי כיתות  א/ לילדי� שעולי� ל  :שוב מזכירים לכם

מייק מילו , בהדרכת חברי ועדת ספורט חינםיות ספורט אתם מוזמנים להשתתף בפעילו
ז הבא בין "הפעילויות יתקיימו לפי הלו. ונתן ורשפטר בעזרת דניאלה מילו וריקי גרלניק

  :17:00-18:00השעות 
, יהיו תחרויות ומשחקי כדור שונים לשיפור שיווי משקל.  18.7, 11.7 –בימי ראשון 
בשנה שעברה .  ד"ס הממ"ים במגרש כדורסל של ביהנפגש.  ושיתוף פעולה, קואורדינציה
  . ילדים ונהינו מאוד 40השתתפו כ 

במגרש  18:00-19:00בימי ראשון של חודש יולי בין השעות :  'ו-'לבני�  בוגרי ד

שאר הפעילויות יהיו לפי בקשת . עם אדמונד שלום" פריסבי"משחקי  11.7ב  .בייסבול
  .הילדים

משחקים  -תם ימים ושעות במגרש בייסבול או כדורסל באו:  'ו- 'לבנות בוגרות ד

  !בגדי ונעלי ספורט, נא להגיע לכל פעילות  ע� הרבה מי�. שונים
  

  :'ח' , הודעה מקייטנת ז
  

  החברה יעברו , בשעות הבוקר, 13.7, אב' ב, ביו� שלישי הבא
  

  נית� .  פחיות שמיועדי� לפיקדו�/ בבתי� כדי לאסו� בקבוקי�
  

  הבקבוקי� יועברו לשירה גילאור  .מחו�  לדלתלהשאיר אות� 
  

  .וההכנסות לצדקה
  
  

  !שבת שלו�
  רכזת קהילה –בריינה הרטמן 

 


