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 :מרכזת הקהילה

 

 :מתחילה סדנא לנשים
מפגשים  4קיים בימי ראשון  סדנא בת נבמהלך חודש יולי 

 "סודות קרקעית האגן"   :לנשים בנושא 
מורה מוסמכת , ממושב מבוא מודיעין, עם זהבה גילמור

 . גה נשיתליוגה וליו( וינגייט)

הסדנא תתקיים במועדון מפגשים בימי ראשון החל מיום 

 ותעלה, 20:00-22:00בין השעות , 3/7, תמוז' א, ראשון

 .תשלום דרך הישוב. למשתתפת לכל הסדרה₪  340 

 

לגבי נושאי המפגשים ובהרשמה , המעוניינות במידע נוסף

 052-3794093 -יצרו קשר עם זהבה 

לת המפגש הראשון ולהירשם ניתן גם לשמוע הסבר בתחי

 (עדיף מראש. )במקום

 
במרכז  סדנאות להורים לגיל הרך 

  :"פעמון"

שנדחו יתקיימו  "בואו לשחק איתי"הסדנאות 

 :בחודש יולי בתאריכים הבאים

בשעה  13.7, א תמוז"י, יום רביעי:  0-3להורי גילאי 

 " פעמון"ב 20:30

באותו מקום  20.7, ח תמוז"י, ביום רביעי 3-6להורי גילאי 

 .לזוג₪  15/לאחד₪  10: מחיר השתתפות.  ושעה

      

     

חשמונאים שרים נעמי  

 שמר
 

 ועדת חיבורים והספרייה היישובית, ועדת תרבות חשמונאים

 :מזמינים את הציבור כולו ל

  משירי נעמי שמר ערב זמר

 בחגיגת קיץ לכל המשפחה
 ברחבה של סניף בני עקיבא

 

 עם דוכני אוכל 19:00מתחילים בשעה  

 אנחנו מתחילים לשיר 20:00בשעה 

  י כוחות מקומיים"הפקה מושקעת ומבוצעת ע

 !וכישרונות מבית חשמונאים

  

 (7.21)בתמוז ' י, ביום שלישי
 

 ...הגרון את צחצחו, הכינו עצמכם

 
 !ועוד מוסיקה

משהו ...  8.9, אלול' ט, תשריינו את יום חמישי בערב 

 !!מיוחד מתוכנן לכם

 

 :תמשלחן המזכירו
 

הקייטנה מתחילה ביום ראשון  : קייטנה יישובית

 , הקרוב

ד "ס הממ"תכנית מפורטת נשלחה הביתה עם ילדי ביה. 3.7, תמוז' א

 www.rammod.net: התכנית גם מופיעה באתר של הישוב. והגנים

 
מר אבי , אסיפת תושבים עם ראש המועצה

 :רואה

 .פרטים בהמשך. 12.9, ג אלול"י, יום שני:  לפניכם את התאריךתרשמו 

 

 :מתקצירית המועצה

' ה-'ב)ה בפסגות מזכיר כי השבוע "מרכז הפסג : ה"השתלמויות הפסג

נשים : "ימי השתלמות מרתקים ומחכימים 4יתקיימו ( 04-07.07 ,בתמוז

ההשתלמות תעסוק בסוגיות ודילמות המעסיקות נשים  -" מרימות מסך

והיא מועברת על ידי , הורות ועוד, דימוי גוף, התייחסות לשונה -ומתבגרות 

בשיתוף עם בית הספר לקולנוע , אנשי מקצוע מובילים בתחומם בארץ

הרצאות וסדנאות , מפגש עם יוצרים, הימים יכללו סרטים ".מעלה"

  .02-9977168 ה "במזכירות הפסג -לפרטים ורישום . פסיכודרמה ומודעות
 

אנו מזכירים לתושבי בנימין כי מידי שני ורביעי ניתן  : בנימין ל"שי

לקבל ייעוץ חינם במגוון רחב של נושאים הקשורים לזכויות האזרח 

 בטלפון , (16:00-19:00ורביעי  10:00-13:00שני )

 .ניתן להשאיר הודעה - 1-700-50-44-10
 www.rammod.net:  מופיעה באתר של הישוב מדי שבוע" תקצירית"כל ה 
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 !מוזמנות נשות חשמונאים

 

לקראת סיום הפעילות השנתית של מקהלת הנשים בחשמונאים הנכן  

 :מוזמנות לחזרה חגיגית ושירה בציבור בנושא
 "אמא יהודיה בשירי עמנו"

 

 בליווי מצגתסימי היבש המופע בהנחיית 

 

 30.6, ח סיון"כ, האירוע יתקיים ביום חמישי הקרוב

 .20:30במועדון מפגשים בשעה 

 

שתלווה , נפתח בשירת המקהלה בהשתתפות הפסנתרנית רינת קיסר

 .גם את סימי בהמשך הערב

 

 יוגש כיבוד קל₪                  10: כרטיסים

 ברכת מזל טוב וכל הכבוד לסייעת המצטיינת של 

!מועצת מטה בנימין  

 

 אורה אריאל
 הסייעת של גן יעל

 

 
 

http://www.rammod.net/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

!יתקיימו גם ביולי החוגים התורניים  

גם ילדים שלא השתתפו בחוג במהלך השנה מוזמנים להצטרף לילדים רבים 

 .שלומדים תורה פעמיים בשבוע מתוך שמחה עם מלמדים מעולים

 

 החוג מתקיים בבית הכנסת הרימון 

  בימי ראשון וחמישי לבנים              בימי ראשון ורביעי לבנות

 

15:15יום א  'ד-'כיתות ג               17:30 יום א : 'ב-'כיתות א  

16:00 'יום ד                                         16:45 –' יום ה    

17:15 'יום א 'ו-'כיתה ה             16:45' יום א: 'ד-'כיתות ג    

 16:45יום ד                                  17:30:  'יום ה     

  18:15: ' וה' ימי א: 'ו-'כיתות ה  

16:30 'בנות יום א 'ב-'א                                                   

16:00-16:30 'גן יום א                 16:30- 16:00 'גן יום א  

 

בימים בהם הילדים יחזרו מאוחר מטיול עם הקייטנה נשנה את השעות 

 בהתאם

לשרון גרוסקיןלפרטים והרשמה ניתן להתקשר או לשלוח מייל   
9286774 

054-6373587 

groskins@gmail.com 

  

 

 

 :מרכזת הנוער

 

שחולק בתיבות  -ניות הקיץ לנוער פורסמו בלוח אחדכל תוכ

 הדואר בשבוע שעבר

 (דף הסבר ופירוט+דף צבעוני)

או לבקש , אפשר לקחת עותק ממועדון הנוער -אם לא קיבלתם

 ממני

 

 !מאחלים חופש מהנה לכולם

 !שיהיה בכיף -ט-ח-ובהצלחה לתוכנית הקיץ של ז

 
 נעה גרוס

450-0487805 

 

ממשיך בחודש לימודים נוסף   :מפגשים מועדון

 .בשעות הבוקר ,מים בימי שנייהלימודים מתקי !ביולי  בחודש

  :4.7, תמוז' ב, ליום שני הקרוב תוכניתלהלן ה

 8:00עם הרב יחיאל עטרי בשעה  ם"שמונה פרקים לרמב -

 .בבוקר 

  9:00עודד אשואל בשעה : רחות אז -

קישוטי מטפחות וכובעים עם רויטל פולק וגלילה יזדי  -

נא להביא מהבית אביזרים וחומרים  10:00בשעה 

לקישוט כול אחד מה שיש לו בבית לא לשכוח מחט 

 .ומספרים 

  11:00בשעה : דרמה נילי ארז  -

   11:45סוזי כהן בשעה " להיות בשמחה תמיד" -

תושבים מוזמנים לקחת חלק .ינויים יתכנו ש: הערה  

 עליזה תפילין וציונה שרוני  : לכם  מצפים  בפעילות

 

 
     

 

 :מרכזת הקליטה

 :שיחות עם עולים

מחפשים עולים חדשים וישראלים ותיקים שישבו יחד אחד 

מי שמעוניין נא .  על אחד וינהלו שיחה בעברית פעם בשבוע

 .ליצור קשר איתי

ween  Olim and Native Conversations bet

Israelis 

A great opportunity for olim who want to brush 

up on their Hebrew.  A native Israeli (or oleh 

vatik) will be matched with an oleh to get 

together for one hour to week to speak in 

Hebrew.  If you are interested in being matched 

up, please be in touch with me. 

Chashmonaim Sings Naomi Shemer 

Vaadat Tarbut (Culture committee), Vaadat 

Chiburim (“Connections” Committee) and the 

Yishuv Library invite the public to: 

An Evening of Songs by Naomi Shemer 

at a celebration for the whole family to kick off 

the summer. 

Tuesday, 10 of Tamuz, July 12 
Beginning at 7 PM with stands of food 

Singing beginning at 8 PM 

A special presentation of local Chashmonaim 

talent! 

 רכזת קליטה –חנה שוסטר 

Chana Schuster, Rakezet Klita 

08 9761493 Ext. 4   schusterchana@yahoo.com

(Bryna’s) 

 

 

 :ותיקים בקהילהעמותת 

 

 אתם מוזמנים להרצאה מרתקת 13.7, א תמוז"י, ביום רביעי

יואל ,  של צלם מסע אחר " לונדון כן מחכה לי"

 .שתרוג

: ערב שיוביל אתכם ללונדון דרך עדשת המצלמה של יואל

, לנוף האנושי הייחודי, לסמטאות, לשווקים, ניות של העירלצבעו

ויותר מכל למוסיקה של , לסופרים שיצרו את גיבורי הילדות שלי

 .החיפושיות ששזורה בכל פינה בעיר

₪  30: מחיר.  באולם התרבות הגדול בנעלה 20:30בשעה 

 .למשתתף

 ותבמזכיר 10.7, תמוז' ח, עד יום ראשון בריינה ניתן להירשם אצל

  .ניתן להשאיר הודעה. 4שלוחה  9761493: הישוב

 פליירים חולקו ויחולקו בתיבות תואר

 

mailto:schusterchana@yahoo.com

