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 :מרכזת הקהילה
 

  :הפנינג ענק במגרון

באו עם הילדים והמשפחה ...תושבי מיגרון זקוקים לכם

...איתם... להיות שם  

..האיום על העתקת היישוב מיגרון הוא איום על כולנו  

 30/8/2011ׁ רח אלול' אב א' ביום שלישי ל

 16.30החל מהשעה 

 ימבורי'מתנפחים וג  -בתוכנית

 סדנאות יצירה עם איצטרובלים              

 אסי וטוביה ומטה הקסמים -הצגה לכל המשפחה              

 ....הופעה של חיליק פראנק ולהקתוו עצרת              

 לרכב₪  20 -עלות
 

מי  שלא קבל . החוברות יצאו לתיבות דואר : חוגים

 .בדואר יכול לקבל במזכירות הישוב

ותיקים מתבקשים להודיע לי אם הם  תלמידים: שעורי תופים

מי שמעוניין להירשם לשעורים השנה . מתכוונים להמשיך השנה

יום )מתבקש גם להודיע כדי שהמורה יידע אם לשריין את היום 

 (.16:00משעה ' א
 

 

   

 

 

  
 
 

 

 :משלחן המזכירות

 

ברגע . נפרסם בשבוע הבא אם הייתה השבוע :תקצירית המועצה

 ...תת מושבתהאינטרנט במזכירו

 
מר אבי , אסיפת תושבים עם ראש המועצה

, 11.9.11, ביום שני, ה"אי, תתקיים , רואה

 .12:02בשעה 

 .על מיקום האסיפה תבוא הודעה בהמשך 
 

הרשימות של חלוקת הילדים בין ארבעת הגנים :  גני הילדים

  ammod.netwww.r  :מופיעות באתר של הישוב

 .הזמנות לפגישות עם הגננות יחולקו בתיבות דואר

 

אנחנו מאחלים  : מתנות למתגייסים ובנות שרות

הצלחה רבה , שירות הלאומי הטרייםיוצאים להחיילים והכל , לבם

  .בדרכיכם החדשה
מהישוב בהצגת העתק של  הועד הישוב שמחה להעניק לכם מתנה צנוע

 .במזכירות הישוב ,אומיאישור שירות ל/ תעודת חוגר

 
 
 

 :3//1' מכרז פנימי מס
 

בשכר  ית1ה קומונר1דרושלסניף בני עקיבא ישוב חשמונאים 
 2012בספטמבר ועד לסוף אוגוסט  1 -ב מ"לשנת תשע

 :דרישות התפקיד
 ע"ת תנועת בנ/בוגר

 ניסיון בהדרכה
רכזות , ועדת נוער)נכונות לעבודה ובשיתוף עם גורמים שונים 

 ('לה וכונוער וקהי
 הפעלת חניכי הסניף

 התחייבות להיקף שעות עבודה בהתאם לדרישות התפקיד
 .שכר ייקבע בהתאם לכישורים ובתיאום עם ועדת המכרז

, ה באב"כ, מועמדים מתאימים יגישו מועמדותם עד יום חמישי
 .12:00שעה , 21.8.11

 .רק מועמדים מתאימים ייענו
 

 , בברכה
 במזכיר הישו –מוטי רוזיליו 

 

 

 

 

                        

        

לילות קסומים עם התזמורת 

האנדלוסית אשדוד ושלמה בר 

 "ניחוחות מדבר"במופע 

חיבור מוסיקלי מרתק בין התזמורת האנדלוסית והפייטן חיים לוק 

תוך   ברירה הטבעיתלבין שלמה בר וה,גדול פייטני מרוקו בימינו 

הסתמכות ושימוש במקורות האנדלוסיים ובתכנים של תרבות 

בין הסגנונות ..המופע מהווה חוט המקשר בין הדורות , המזרח

 !נגנים 40. המוסיקליים תוך שילוב משיריו של שלמה בר

ומחלקת התרבות " תרבות ישראל"מתנת עמותת , המופע

  ,ס בנימין"של מתנ

 20.30בשעה      8.9.2011 ,ולבאל 'חמישי ט  ביום

 במגרש הכדורסל  בחשמונאים

 

מותנית בהזמנת כרטיסים אצל רכזות   כניסה חופשית

    ...הקהילה

 ..₪ 52מוזמן שלא ממומש יחויב בתשלום של כרטיס 

 מוזמנים להתחיל להזמין כרטיסים תושבי חשמונאים

 6שלוחה  7941679: דרך המזכירות אצל בריינה
  vaad_bryna@012.net.il: ניתן גם במייל. הודעהניתן להשאיר 

 

 
 

http://www.rammod.net/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

עוד אירועים  :מטה בנימין –ממחלקת תרבות 

 :מיוחדים

 ל"תושבי בנימין מצדיעים לצה*

 הפנינג ענק לכל המשפחה בישוב עלי
 ...דוכני מזון..יריד אומנים..מתחם מתנפחים ..ל"חניון צה

 הופעה של אודי דוידי

 16.30החל מהשעה  28.8.2011ביום ראשון כח אב 
 למשפחה₪  120מקסימום  /לאדם₪  30הופעה  /לילד₪  10 -עלות

 

 סוגרים את הקיץ בפסגות עם אלנתן שלום*

 "צועק אל הגבולות" -מופע
     ,במגרש הכדורסל בפסגות      ,29.8יום שני אור לרח אלול 

 20.00-שעהב

 אצל רכזות הקהילה במכירה מוקדמת₪    25:   עלות

 ביום המופע ₪ 30
 איילה בית הלחמי
 מנהלת מחלקת תרבות

 ס בנימין"מתנ

 

 

 
     

 

כך "או " ההיסטוריה חוזרת"פינת 

 ... "היינו

 ...!(?ואיפה אנחנו היום)

 ט"תשמ, שבט, 1טאון רמת מודיעים גליון מספר ימב

 עכסה ויינברג     "נו ארצה לבנות ולהבנות בהאנו בא"

? למה באנו אנחנו לרמת מודיעים, כך שרו החלוצים שבאו לארץ ישראל ואנו

הבריחה מן העיר . חלקן פיזיות וחלקן רוחניות, ניתן להצביע על סיבות רבות

חדרים בעיר ניתן  3-4ברור שבמחיר דירת  - מרחב מחיה(. אבל לא רחוק מדי)

עצמאות מן הבית . שנותן מרחב חיים לכל אחד מבני הבית, לתפארתלבנות בית 

בהסקה , פה כל אחד אדון לעצמו בתוך ביתו ולא תלוי בוועד הבית  - המשותף

יר היבש והנקי שפה והאו – ירומזג האו. המרכזית או בתורנות ניקוי פחי הזבל

בקיץ הארוך במיוחד , יום-מקל מאוד על חיי היום( שנקווה שיישאר נקי זמן רב)

אנחנו יכולים , במקום לנסוע בין בתי עיר אפרוריים – נופים וטבע. של הארץ

 – ישוב ארץ ישראל. להביט מן החלון אל הרי ארץ ישראל המתעגלים סביבנו

חשוב לנו לתקוע , סטוריה של גבורה ועמידה איתנהירווי ה, במיוחד במקום כזה

ירת הבניה הינם והפתיחות ואו, המרחבים – וירת ישוב צעיר וחדשוא. שוב יתד

 .מעניינים ומושכים לילדים מכל הגילאים, מרתקים

שהגיעו , ישנן אחרות. יה מאז החתונהיישנם פה משפחות שזוהי להן התחנה השנ

דירות בעיר או , ל ועברו דרך מרכזי קליטה"הנה אחרי נדודים שהחלו בחו

ניתן לראות , לאחור במבט. ומקוות שזוהי תחנתן האחרונה, בהתיישבות אחרת

המטרות הפיזיות שתוארו לעיל הושגו או נמצאות בטווח , שלרוב המשפחות פה

 ?מה עם הצד הרוחני של החיים פה –צריך לשאול , לעומת זאת. השגה

האם ברצוננו ? חברתית וחינוכית, מבחינה דתית, מהו אופי הקהילה המתגבשת

עד כדי שילוב אספקטים , תאו ביכולתנו להגיע למצב של תמיכה וערבות הדדי

יש להדגיש שאין פה אף משפחה שלה הורים או ילדים )? של משפחה מורחבת

 (.נשואים שגרים במקום

, שכל אחד עשה בעצמו ושתלוי רק באמצעים כספיים, "לבנות"את ה: לסיכום

 ". להיבנות"כעת עלינו להקדיש מחשבה ומאמץ להגדרת וישום ה. כבר השגנו

 

  

 

 שבת חיבורים:   מרכזת הקליטה
ועדת  . 17.9.11ח אלול "התאריך השתנה לשבת פרשת כי תבוא י

כל משפחה מארחת  .ביום זה חיבורים מתכננת  לקיים שבת חיבורים

דוברי )  הונעם שפת אם ש, שעדיין לא יצא לה לארח,משפחה אחרת 

 (.עברית מזמינים דוברי אנגלית וההפך

  .אנחנו מאד נשמח לשיתוף פעולה מצד כל התושבים

 בכל מקרה.  ניתן להזמין משפחה בעצמכם או לקבל  עזרה בבחירה

  -אם שם המשפחה שאתם מארחים ב נא לפנות לחנה שוסטר

 a@yahoo.comschusterchan של בריינה 08- 9761493או. 

Shabbat Chiburim 

   The date has been changed to Shabbat Parshat Ki 

Tavo, September 17.  Vaadat Chiburim is planning 

“Shabbat Chiburim” or “Shabbat Connections” on this 

day.  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.  Feel free to invite 

a family you would like to get to know better or ask for 

suggestions.  Either way, please be in touch to let us know 

what family you will be hosting by contacting Chana 

Schuster 08 9761493 ext. 4 (Bryna’s) 

schusterchana@yahoo.com 

 

Tiyul Olim to Palmach Museum: 

Olim are invited to a tour in English of the Palmach 

Museum in Tel-Aviv on Friday morning Sept. 16 (while 

your kids are in school). 

Transportation by bus to and from the yishuv will be 

available. The bus will leave Chashmonaim from the 

Trempiada at 8:30 AM.  Space is limited to 25 people and 

so please contact me at the contact  mustreservations are a 

information above.The cost is 20 shekels per person. 

 

חוזרים ללמוד   :ממועדון המפגשים

 !!ולהיפגש

 

בית מפגשים פותח שנה חמישית ברציפות את שנת 

 . הלימודים הבאה עלינו לטובה

 מועדון הנוער בישוב:  המקום

 .8:00בשעה  5.9.11, א"תשע, אלול' ו, יום שני:  המועד

   :בתכנית

 לימודי המשך - ניקחהרב שמעון בו –ל "ספר המהר - 0:88

 לימודי המשך –המרצה רפי חתוכה  –' ספר שמואל ב – 7:88

 (ך"נא להביא ספר שמואל או תנ)

 המרצה עודד אשואל –אזרחות  – 11:18

 –הרב יחיאל עטרי  –ם "שמונה פרקים לרמב – 15:12

 לימודי המשך

 :על מועד ומקום תבוא הודעה נוספת: שיעורים נוספים

 מןהרב מאיר פריד –או נושא אחר  –מסכת ברכות 

 עם ברברה גילאור –אנגלית 

 עם מיכל שטיינמץ –אנגלית 

 עם דב גילאור –מחשבים 

 

שנה טובה ! לימוד מהנה ופורה כבשנים קדמוניות

 !ומבורכת

 ציונה שרוני

 רכזת בית מפגשים

 
  

mailto:schusterchana@yahoo.com


 

 


