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 :מרכזת הקהילה
 

 :של מדרשת הרי גופנאהסיור 
 .בטרמפיאדה, 03:8שישי בבוקר בשעה ניפגש ביום 

 

 
 :ועדת חיבורים

 
 ג בעומר"ישובית בלימדורה 

 

 
ועדת בחסות , ישובית הראשונהיהמדורה ה

מוצאי  ,ג בעומר"תתקיים בערב ל, חיבורים

, 5.388בשעה , 2..5,שבת פרשת בחוקותי 

( ה  לשעבריהספרי)יה יבשטח ליד המשחק

נא לשמור על המקום ולא לבנות שם 

!  הכונו להרבה שירה ופעילות. רותמדו

.מרשמלו ושתייה במקום  

מי שנסע לסיור בירושלים מטעם ועדת 

מאוד נהנה , ביום ראשון שעבר, חיבורים

גם המדורה !   מהסיור וגם מהמפגש החברתי

!תהיה כיף  

 

      
 
 

 

 

  
 
 

 :ים מדריכים לקייטנת הישובדרוש :משולחן המזכירות
שעות העבודה . יום 20כ "סה,  11///3-22הקייטנה תתקיים בין המועדים 

. 12:00בשעה  למזכירות הישוב 24.5.11הגשת מועמדות עד .  30-13:30:/0

 .ג לוחות המודעות ובמזכירות"פרטים ע

, 2..5, יערכו במזכירות הישוב ביום ראשון: יונות מדריכיםאר

. י הרשימה שתפורסם במזכירות הישוב"עפ 0388.החל משעה 

 .באחריות המועמדים להתעדכן על מועד הראיון
 

מיכלים לאיסוף נייר בצבע  0בימים אילו פוזרו  : נייר למחזור

 3 מ"כחול במקומות הר

 ון הנוערליד מועד ליד המשחקייה מרכז מסחרי

 ליד הדואר ליד ישיבת נר תמיד  מזכירות 

 (מול המקווה)ליד מרכזיית בזק 

 'ספרים וכו, 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

 
 של המועצה " יתתקציר"מה

וכן את , ג בעומר"מדורות לבניתן לצמצם את הפגיעה בסביבה 

הנחיות ועצות טובות של איגוד ערים לאיכות  –הסכנות הבטיחותיות 

. הועלו לאתר בנימין, ושל חברת החשמל, הסביבה שומרון ובנימין

 (www.binyamin.org.il)מומלץ לקרוא ולהסביר גם לילדים 
 

ביום רביעי השבוע יצאה לדרך סדרת  :מנהלים ל"סדרת סיורי מנכ

שלושה -אחת לשבועיים. ביישובים( השנייה)מנהלים -ל"סיורי מנכ

ל המועצה ומנהלי המחלקות ליום סיור בשלושה יישובים "יגיעו מנכ

לדון , דרך העיניים והרגליים, כדי להעמיק את ההיכרות מקרוב, אחרים

, והמועצתית תה היישוביבמגרש הביתי של כל יישוב בתכנית העבוד

ולהניח יסודות לשנת העבודה הבאה בראייה רב שנתית של התפתחות 

 . הישוב

ארחנו במשך כשעתיים את , 0.2., יום רביעי, היום: ממזכיר הישוב

 .ל ומנהלי המחלקות של המועצה מטה בנימין"מנכ

הביקור כלל סיור בישוב וישיבה משותפת על פרוייקטים ותוכניות 

יישר כח . ביקור היה מוצלח והישוב קיבל הרבה מחמאותה. עבודה

אחראית על , למזכירות ולציונה שרוני ,נוער וקליטה, לרכזות הקהילה

 .שכל אחד הציג את תחום אחריותו –מועדון מפגשים 

 

 
 

ב
 

 :מועדת נוער
 :ג בעומר"לליל 

 

כדי " יםסיירת הור"כבכל שנה ועדת נוער משתדלת לארגן 

כ מסתובבים עד "להבטיח את שלומם של הנוער שחלקם בד

לא נוכל להבטיח שנסייר כל  .השעות הקטנות של הבוקר

אבל נשמח , הלילה ויהיה תגבור של השומרים והמשטרה

הילדים והנוער  .לראות יותר הורים מתנדבים למשימה זו

 .באחריות הוריהםשל הישוב הם קודם כל 
 3ב יכולים לפנות להורים שמוכנים להתנד

או  250-545-2540 מארק וקסלבאום   
                           .250-092-4000 טובולסקי לאהובה

 

 תודה על שיתוף הפעולה

 



           
 :מועדת ספורט 

 : ג בעומר"יום ספורט בל

אין )' ז-'ו'; ה-'כיתות ד: ות נפרדות לבנים ובנות בגילאיתחרוי – 13:00-15:00, 22.5, יום ראשון

 .ז שמופיע בדף המצורף"הפעילות תתקיים לפי הלו(.  בסוף' ג-'לכיתות ב

 
 :מסלול ריצה

 ,חברי חשמונאים שלום

אנו עדים לשיפורים משמעותיים בפיתוח הישוב שמומן מתקציבי הפיתוח ומהועד , בשנים האחרונות

 .המקומי

ריצה מקצועי -נו שמחים לעדכן אתכם שבשבועות הקרובים תתחיל בניית מסלול הליכהא, במכתב זה

המסלול יוסיף עוד תצפית יפה בישוב ויהווה הזדמנות לתושבים . בשטח מסביב למגרש הבייסבול

להליכה וריצה למטרת כושר במקום בטוח ללא סכנה של מפגעים מכלי רכב או ( מבוגרים ונוער)

 .מכשולים במדרכות

אנו , לסיום הפרויקט. י הועד המקומי אך לא נוכל לסיימו בתקציב הקיים"רויקט זה ממומן ברובו עפ

חברי ועדת ספורט מתכננים ליצור קשר אתכם בקרוב . כל אחד לפי יכולתו, זקוקים לתרומתכם הכספית

 .ולבקש את נדיבות ליבכם

 

 ,בברכה ובתקווה לשיתוף פעולה מלא

          חברי ועדת ספורט

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

           
 
 
 
 
 

 

 

 :מרכזת הקליטה

 

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 a.m. 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

 "שפיים"במלון  50.2ד 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 042, לזוג₪  28. -עלות השבת

  828-66.8:86' אייר בטל' ח 5.2.ההרשמה עד תאריך 

 יונינה
 :פעילות התנדבות 

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

מי שמוכן מתבקש לצור קשר עם  .שיבת נר תמידאתיופים בי

 .:3828-26405 עודד אשואל

 

 

 :מהספריה
תהיה פעילות לילדי גילאי גן , 8.2:, ו אייר"בכ3  רשמו לפניכם

 .בספריה

יהיו שני מפגשים עם המאיירת נורית , 58.6, ח סיון"ביום שני י

' ו-'ולגילאי כיתות ג 6388.בשעה ' כיתה ב-תי לגילאי גןצרפ

ערב יתקיים יריד  –צ "באותו יום בשעות אחה. 03:8.בשעה 

 .פרטים בהמשך. ספרים

 

 


