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     :מרכזת הקהילה

 

     !השבוע

 חשמונאים שרים נעמי שמר 
 

 ועדת חיבורים והספרייה היישובית, ועדת תרבות חשמונאים

 4מזמינים את הציבור כולו ל

  משירי נעמי שמר ערב זמר
 בחגיגת קיץ לכל המשפחה

 ברחבה של סניף בני עקיבא

 

 אנחנו מתחילים לשיר 20:00בשעה  

  י כוחות מקומיים"הפקה מושקעת ומבוצעת ע

 !וכישרונות מבית חשמונאים

  

 (1..7)בתמוז ' י, ביום שלישי
 יוגש כיבוד קל 

 ...הגרון את צחצחו, הכינו עצמכם

 !השבוע

 

 
  :"פעמון"במרכז  סדנאות להורים לגיל הרך 

שנדחו יתקיימו בחודש  "בואו לשחק איתי"הסדנאות 

 :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

 

 
 :כרטיסים לנחשונית

  תאריכים לרחצה נפרדת  71.2, 7.2., 2..., 2.2.

 

שעות לבנים ושעות )פעילות נפרדת ברחצה בלבד 
.משפחתיות קשאר האטרקציות בפאר( לבנות  

 

רחצה משפחתית- כרטיסים פתוחים לאוגוסט 4.177  
10-3026999  :בטלפון חובה לתאם עם אתר נחשונית מראש  

 

(ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס)₪  453 עלות כרטיס  

 – 9שלוחה  43167930  הזמנת כרטיסים אצל בריינה במשרד
. להשאיר הודעה ניתן  

 הכרטיסים כברשאחרי   ברצונכם לבטל כרטיסיםאם  : הערה
ברשותי, עליכם למכור את הכרטיסים בעצמכם. אם יש רשימת 

.                   המתנה אשמח לעזור לכם אבל האחריות עליכם
                     
!קיץ נעים  

 
    

 

 

 :משלחן המזכירות
 

 :ממחלקת הגנים של מטה בנימין
 ד"ן ממה סייעת לגננת בג/דרוש בישוב חשמונאים

 ימים 5  :היקף משרה

 07:30-13:00 –' יום ו; 07:30-14:30  -' ה -'א  :שעות עבודה

 

 יום חופשי יש לתאם עם הסייעת המחליפה

 

, השגחה על הילדים: סיוע לגננת בעבודות הגן השונות. 1  :תאור התפקיד

 .פעילויות עם הילדים, סדר, קישוט

בוקר ופרידה מהם בשעות קבלת הילדים ב. 07:30פתיחת הגן בשעה . 2

 .הצהריים

 .ביצוע עבודות ניקיון הגן והחצר. 3

 .טפול פיזי בילדים. 4

ויכולת , עזרה פדגוגית, גישה חינוכית וסבלנות לילדים:  דרישות התפקיד

 .לעבודה פיזית

 2011אוגוסט : תחילת העבודה

  24/07/11על המעוניינים להעביר קורות חיים למזכירות הישוב עד לתאריך 

 9761601: לפקס

 תקוה קסטיאל , בברכה

 מנהלת מחלקת גנים
 :מתקצירית המועצה

ב נכנסים גני בנימין "החל משנת הלימודים תשע :אופק חדש בגנים

משמעות התכנית היא ". אופק חדש"לתכנית ( יחד עם כל הגנים בארץ)

. ושינויים בסדר היום בגן, 14:00הארכת יום הלימודים עד השעה 

מחלקת  – www.binyamin.org.ilהתכנית באתר בנימין פירוט על 

 .גנים
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 :עמותת ותיקים בקהילה
 אתם מוזמנים להרצאה מרתקת 13.7, א תמוז"י, ביום רביעי

 
 "נדון כן מחכה לילו"

 .יואל שתרוג,  של צלם מסע אחר

 

לצבעוניות : ערב שיוביל אתכם ללונדון דרך עדשת המצלמה של יואל

לסופרים , לנוף האנושי הייחודי, לסמטאות, לשווקים, של העיר

ויותר מכל למוסיקה של החיפושיות , שיצרו את גיבורי הילדות שלי

 .ששזורה בכל פינה בעיר

 

₪  30: מחיר.  אולם התרבות הגדול בנעלהב 20:30בשעה 

 לאדם₪  10אם יש מספיק נרשמים נזמין הסעה בעלות .  למשתתף

 

במזכירות  10.7, תמוז' ח, עד יום ראשון אצל בריינהניתן להירשם 

  .ניתן להשאיר הודעה. 4שלוחה  9761493: הישוב
 

 פליירים חולקו בתיבות תואר

 

http://www.binyamin.org.il/


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 

  ע"הפנינג ענק לתושבי בנימין ויש
 

 14-18/8ח אב  "י-ד"בשבוע שבין י

 

מדובר בלינת קמפינג במקום המבוקש ביותר בצפון 

ערב זמר בימי שני , קיאקים במחיר הזול ביותר: שכולל

, "רגע עם חידותלי"פעילויות לילדים ונוער עם , ורביעי

   .מקלחות ושירותים, מים, שירותי חשמל –במקום 

 

דרך אריאל תיירות !  ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה
  430-5435503   שונופ

ariel@arieltours.co.il 

 

 

 
     

 

  : אימון והכנה ללידה

קורס אימון והכנה ללידה בכפר האורנים ובחשמונאים בקבוצות 

המפגשים משלבים ידע על תהליך הלידה . ופן פרטניקטנות או בא

העצמת , וכלים מעשיים להתמודדות עם הצירים תוך שיתוף בן הזוג

חיזוק האמון שלה בגופה והדגשת זכות הבחירה שלה , האישה

 .כיולדת
מדריכת , מאמנת אישית – יפית בן דוד: לפרטים נוספים צרו קשר

ת מטעם המרכז הישראלי מוסמכ ,(דולה)הכנה ללידה ותומכת לידה 

 052-4339133  :לחינוך ללידה

 
 

 

 
 

 :מרכזת הקליטה

Advanced Ulpan 

We would like to start up the Advanced Ulpan 

again in September, so I need names of people 

who would be interested in participating in the 

Fall.  The ulpan is designed for olim who already 

took the basic ulpan or have been in Israel for a 

number of years.  It runs on Sundays and 

Tuesdays from 8:30-12:40 (days and times may 

be subject to change).  Everyone is welcome to 

attend both days, however olim who can only 

attend 1 day should still sign up and participate 

on that day.  Please contact me as soon as 

possible if you are interested. 

Chana Schuster, Rakezet Klita 

08 9761493 Ext. 4   schusterchana@yahoo.com 

 

monaim Sings Naomi ShemerChash 

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 to 

kick off the summer this  Tuesday, 10 of 

Tamuz, July 12 at 8 PM.  Light refreshments 

will be served.  It will be a special presentation 

of local Chashmonaim talent! 

 שבת חיבורים

א אלול ועדת חיבורים "שבת פרשת כי תצא י10/9ב  

כל משפחה מארחת  .ה לקיים שבת חיבורים"מתכננת בעז

פת אם עם ש, לא יצא לה לארח שעדיין,משפחה אחרת 

 (.דוברי עברית מזמינים דוברי אנגלית וההפך)  השונ

  .אנחנו מאד נשמח לשיתוף פעולה מצד כל התושבים

התאריך אמנם רחוק אבל נשמח לקבל מכם כבר פניות אם 

 .מישהו מוכן לארח

 schusterchana@yahoo.com נא לפנות לחנה שוסטר 

של בריינה להודיע על מי כל   ext.4 08-9761493או 

 .משפחה מארחת או לקבל הצעות על מי אפשר להזמין

  

Shabbat Chiburim 

On Shabbat Parshat Ki Tetze, September 10
th

, 

Vaadat Chiburim is planning “Shabbat 

Chiburim”  or “Shabbat Connections.”  Every 

family is asked to invite another family from the 

yishuv that they have not already invited, who 

has a different mother tongue.  Hebrew speakers 

invite English speakers and vice versa.  We 

would appreciate all residents’ participation in 

this endeavor.  Although the date seems far, we 

would already be happy to have families who 

would like to invite others respond by contacting 

Chana Schuster 08 9761493 ext. 4 (Bryna’s) 

 סדנאות לעיצוב עוגות מבצק סוכר

 מפגש חד פעמי כאן בחשמונאים 
ך וגם ללמוד איך ליצור עוגות ילדבואי להעביר זמן איכות עם 

 ע מיוחד אחררויכל א, ימי הולדת,בר מצווה/מצוין לבת* !מהממות

 !כוווווווווווווווולם יכולים -לא צריך כשרון *

מומלץ מכיתה  -הורה וילד) !ח לזוג"ש 161 -להורים וילדיםסדנא 

 (ומעלה' ג

 תףח למשת"ש 111 - יחידסדנא ל
 .ניתן גם לקיים סדנא למבוגרים בלבד

 (שצריך להביא ופשוטה המחיר כולל חומרים חוץ מעוגה קטנה)

 משתתפים מוגבל' מס      ש שעותאורך הסדנא כשלו

 תאריך יקבע בהמשך בתיאום עם הנרשמים

 :תושבת טלמון –אביאור  הרשמה ופרטים נוספים אצל מיכל

 

  אצל בריינה או    02  9921160או     012-2209120   

 ? בקהילה חמה ואוהבת מחפשת שירות לאומי משמעותי ומעניין

 !!ב"ל תשע"הישוב עטרת מחפש אותך לשנה

בבוקר ועבודה עם נוער הישוב ( נוך מיוחדחי)עבודה בגן שפה 

 ...בשנה של סיפוק והנאה, צ"אחה

 052-5666514צרי קשר עם רחל 

mailto:schusterchana@yahoo.com
mailto:schusterchana@yahoo.com

