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 :מרכזת הקהילה
 : אביב" מעגלים"תכנית  -הרצאות וסדנאות

  :בשבוע הקרוב
 :של מדרשת הרי גופנאמצגת הרצאה ו

 חשמונאים והסביבה

 1..5, ד אייר"י,ביום רביעיכולם מוזמנים להרצאה ומצגת 

ביום  - ם סיור באזורכהמשך להרצאה ומצגת יתקיי: סיור

 בריינה אצל שםניתן להמשיך להיר.  1..5, ז אייר"ט, שישי

. במהלך שבוע הבא ואחרי ההרצאה בתנאי שיש מקום במשרד

 .פרטים בפלייר המצורף לדף מידע(. כרגע יש)

איך , בואו לשחק אתי" ותסדנאה :להורים לגיל הרך

י המחלקה להתפתחות לילד "בוטלו ע "לשחק עם הילד

 . וקרוב נקבע תאריכים חדשים מסיבות טכניות שלהם
 

 ג בעומר"למדורה ישובית ב

תתקיים , בחסות ועדת חיבורים, המדורה הישובית הראשונה

, 55.1,מוצאי שבת פרשת בחוקותי  ,ג בעומר"בערב ל

( ה  לשעבריהספרי)יה יבשטח ליד המשחק, ..:55בשעה 

הכונו להרבה . נא לשמור על המקום ולא לבנות שם מדורות

.מרשמלו ושתייה במקום!  שירה ופעילות     
 

   :שומרי משקל
, 1..5, ב אייר"י, נפתחת קבוצה חדשה ביום שני הקרוב

 .פרטים והרשמה במקום.  ..:50במועדון מפגשים בשעה 
 
 

 

 

  
 
 

 :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

, 1..5, יערכו במזכירות הישוב ביום ראשון: יונות מדריכיםאר

. י הרשימה שתפורסם במזכירות הישוב"עפ ..:50החל משעה 

 .באחריות המועמדים להתעדכן על מועד הראיון

: הישוב פרטים על לוחות המודעות ובאתר של :  נופש נשים

www.rammod.net  

מיכלים לאיסוף נייר בצבע  0בימים אילו פוזרו  : נייר למחזור

 : מ"כחול במקומות הר

 ליד מועדון הנוער ליד המשחקייה מרכז מסחרי

 ליד הדואר ליד ישיבת נר תמיד  מזכירות 

 (מול המקווה)ליד מרכזיית בזק 

 'פרים וכוס, מחברות, דברי דואר, נייר, ניתן להשליך עיתונים

אסור להשליך קרטוניות של חלב ומיץ וכמובן אשפה בתית שאינה 

 .תודה על שיתוף הפעולה למען חסכון לאומי ואיכות החיים. נייר
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להמון אנשים שעובדים קשה כדי להביא  "תודה"כבכל שנה מגיע  !!!!תודה

 .סליחה למי שאני שוכחת. בתקופה זולצבור טקסים ואירועים מוצלחים 

  !דבריו המחזקיםעל , רב איתמר אורבך, תודה לרב הישוב

שהכינו את  טקס יום הזיכרון א "כל הכבוד למרים הקומונרית ולשכבת י

תודה . שהדריכו אותם לטלי פז ומיכל אביטבולתודה . ותפאורות של הבמה

 .שהכינו את פינת ההנצחה מן'לטלי פז וירדנה ריצ

על הובלת כל הפרויקט של יום העצמאות והנחה יעקב בן דרור ל יישר כח גדול

 .את הערב

בני יצחק ושמעון בלקיר וכל צוות , אשר כהן, מוטי רוזיליותודה ל

עבודתם הקשה תורמת . ובמות, תאורה, פרקו דגלים, בנו, המזכירות שתלו

 .לאווירה החגיגית ברחוב

 ציונה שרוניל, אוכל במדרחובשארגנה את דוכני ה לאה מדעיתודה ל

 .בעזרת חברי מועדון מפגשים" אוהל העדות"שארגנה את 

חנה שרתמה את הנוער לעזרה באותו ערב ול, רכזת הנוער ,נעה גרוסתודה ל

 . שדאגה לתרגם למי שלא הבין שוסטר

, לביא, אלירן, מוגרבי, לריאד, לדרור באסל, זרובבל שרעביתודה ל

ז "לשוטרים וחברי המשא, ת השמירה שלנומחבר –נאצר וטאלב ,בשיר

 !סדרניםתודה גם ל. שדאגו לאבטחת האירוע

  .שהכין לנו את המקום בישיבה למעגל מתופפים יוסף אייזיקוביץתודה ל

 .שספק לנו את ההגברה והתאורהאביחי יאנג תודה ל

 !שלהם על מופע דגלנות מקורי מאודוהמדריכות  לשבט הרואהתודה 

 .שהעלתה את המופע של ילדי הגנים נדרעוטיה הולתודה ל

מוריה יפה ושרה צוקר , ורוחמה שטיין" דואט"חברי להקת תודה ל

 .  שביימו אותם

 "!ברייקדנס"וחברי להקת האורי טרגין , (שהדריכה) ליטל הילמןתודה ל

יוסף , יוסי טייץ, ישי כץ, בן ציון נידרברג, לדני וישי בלאקתודה 

שספקו  אלי כץ ויונה לויד תודה ל. נו במדרחובשנג ויהודה פאוה , שריידר

 .את הציוד

 .שנגנו "היחפים ושיראל"תודה ללהקת הנוער 

תושב למוטי רוזיליו שבחר והביא . שהפעיל את הזקוקיםארנון מדר תודה ל

 !היה מדהים! אותם

 

 

: מרכזת הנוער  

ולמרים , לכל הנוער שהשתתף בכל טקסי הזיכרון כל הכבוד ענק

יום הזיכרון טקס אחראית עלשהייתה  ת הקומונרי   

שהשתתף ביום העצמאות כל הכבוד ענק נוסף לכל הנוער - 

מוריה יפה , ובראשם רוחמה שטיין -" דואט"לכל חברי קבוצת 

  ,ושרה צוקר

לכל מי שעזר , ללהקה, לסדרנים, ה"שבט הרא -לדגלניות 

  .האירוע במדרחוב ובסוף

 

 טיול נוער: כיתה ט' ומעלה :

נצא ( למחרת המדורות, אחר הצהרים)ג בעומר "ל ביום

 לטיול

יציאה לישוב  ..:.5, יח אייר, יום ראשון: הפרטים הם

 אלון

הטיול מאושר על ידי כל גורמי . בעין פואר" על האש.

 הביטחון

אצלי ממוצאי , הרשמה בתשלום בלבד. שח בלבד .1: עלות

.רייג אי, שבת ועד יום שלישי  

קיץ: לאור הצלחת תוכנית הקיץ לחטיבת הביניים, אנו 

 שוב נקיים השנה את התוכנית

לכל חודש יולי ט-ח-יטנה מיועדת לכיתות זיהק . 

נעה גרוס                           פרטים והרשמה בקרוב  
054-2087825 
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 :מועדת ספורט 
-13:00, 22.5, יום ראשון: ג בעומר"יום ספורט בל .1

כיתות : נפרדות לבנים ובנות בגילאיתחרויות  – 15:00

הפעילות תתקיים רק אם יש .  'ז-'ו'; ה-'ד'; ג-'ב

ניתן להירשם אצל . מספיק מפעילים וילדים רשומים

 .19.5, ו אייר"ט, בריינה עד יום חמישי

 :במגרש הכדורסל:  ז הפעילויות"לו

 תחרויות קליעה בכדורסל וכדור רגל – 13:00

 משחקי קטרגל – 14:00

 : רש הבייסבולבמג

 או משחקי פוטבול/משחקי פריסבי ו – 13:00

 תחרויות שונות – 14:00

 

 :ומניעת מחלות הרצאות בנושאי בריאות.    2
ועדת ספורט מזמינה את הצבור לשתי , 1..5, אייר' כ, ביום שלישי

  :הרצאות

חנה פאר                            -תזונה נכונה  . א  
ר חיים גרוסברד          "ד   -פעילות גופני   . ב  

עטרת שלום התימני כ "בביה  20:30  בשעה  

    (בין הספרדי וגלנווד)
 

 (21מגיל ) טורניר כדור סל לאימהות ובנות.   3

במגרש כדור  ..:50-..:.5משעה , 51.1, א אייר"כ, יום רביעי

   054-667-5980הרשמה אצל אלישבע ציק  .סל הצפוני
elisheva.shlomit@gmail.com או בריינה הרטמן 

 :מרכזת הקליטה

 סיור עולים לקראת יום ירושלים
ב "אור לימי שנרשם לסיור לקראת יום ירושלים ב

 19:00   בטרמפיידהמתבקש להיפגש  בערב  15.5.11אייר

קומי ק לועד מ'בצלאדם ₪  60בדיוק ולהביא תשלום של 

 .או בהוראת קבע( עדיף סכום מדויק) במזומן, חשמונאים

 
Pre-Yom Yerushalayim Theatrical Tour for Olim 

Whoever is registered for the tour celebrating Yom 

Yerushalaym on this Sunday Or L’ 12
th

 of Iyar, May 

15
th

 is asked to meet at 7:00 PM sharp at the 

Trempiada.  Please bring payment of 60 NIS per 

person by check made out to Va’ad Mekomi 

Chashmonaim, cash (preferably the exact amount), 

or you can pay through Hora’at Keva. 

 

Lag Ba’Omer Yishuv-Wide Bonfire 
Chashmonaim’s first Yishuv-Wide Bonfire, 

sponsored by Va’adat Chiburim will take place  Lag 

Ba’Omer eve Saturday night May 21
st
 at  9:00 PM 

next to the Mischakia (the old library, next to the 

Deshe Hagadol).  Please do not plan other bonfires 

at that spot.  Prepare for lots of singing and activities 

 Marshmallows will be served.  

 

ssistance A-Special Opportunity for Olim

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 25 at 10:00 AM and not as 

previously posted on May 18
th

 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 on 

the 25th, to make sure there is enough interest, so 

please be in touch with me if you would like to 

attend.     

  

Chana Schuster, Rakezet Klita, 089761493 Ext. 4 

(Bryna’s).  schusterchana@yahoo.com 

 

 

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

 יתיתיהנות איתנו בעוד שבת חווימזמינה אתכם ל

 "םשפיי"במלון  1..5ד אייר "כ" במדבר"' בשבת פר

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

 וכן נטייל במהלך השבת במצוקי שפיים היפיפיים

פרטים  -למעוניינים יתקיים סיור מודרך ביום שישי בבוקר

 בהמשך 

 ליחיד 1.., לזוג₪  .1. -עלות השבת

  ..3....-.1.' אייר בטל' ח 55.1ההרשמה עד תאריך 

 יונינה
 :בותפעילות התנד 

ותיקי בנימין המקומיים מתנדבים בישוב כחלק מפרויקט 

ויש כאלו שהתחילו )של המועצה  התנדבות של ותיקים בקהילה

בספריה ובישיבת , ד"ס הממ"הם מתנדבים בביה!( עוד לפני זה

מתנדבים לתגבור עזרה באנגלית לתלמידים דרושים . נר תמיד

ר קשר עם מי שמוכן מתבקש לצו .אתיופים בישיבת נר תמיד

 .053..1-.1.: עודד אשואל

 

 

 :מהספריה
תהיה פעילות לילדי גילאי גן , 1..3, ו אייר"בכ:  רשמו לפניכם

 .בספריה

יהיו שני מפגשים עם המאיירת נורית , ...5, ח סיון"ביום שני י

' ו-'ולגילאי כיתות ג ..:.5בשעה ' כיתה ב-צרפתי לגילאי גן

ערב יתקיים יריד  –צ "באותו יום בשעות אחה. .50:3בשעה 

 .פרטים בהמשך. ספרים

 

 

mailto:elisheva.shlomit@gmail.com

