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 :מןבריינה הרט    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 
 

 לקראת עשרה בטבת !השבוע
 !הצגה מרגשת

 
 :סיפור של ניצולת שואה "מניה"ההצגה 

 20:15בשעה ,  4.1.12, טבת' ט, ביום רביעי בערב

 א "מכיתה יכ בגלנווד  למבוגרים ונוער "בביה

 /למבוגר₪  64:  מחיר כרטיס

 ירותבנות ש/חיילים/לנוער₪  94

 

 ובמקוםכירת כרטיסים במזכירות מ
 

 
 

 ההצגה התקיימה במושב גמזו ובישוב מבוא חורון ומאוד מומלצת

 

לוקחות אחריות חשמונאים נשות  !?דיאטה
 !ותאעל הברי

במועדון נוער בשעה , 11.1, טבתז "ט, ביום רביעי

 ₪  10: דמי כניסה : 20:30
 :תזונאית ספורט קלינית ,הרצאתה של רקפת אריאלי

 "לשבור את המיתוס"
על אמינות וכזבים בתזונה ובדיאטות  הרצאה לנשים

  .ודגשים בתזונה לנשים במעגל החיים
 

 :ס בנימין"לקראת יום האישה של מתנ
 

 ,ז לרנר בגבעת רםביום האישה של בנימין במרכ

ישנה אפשרות להעמדת , 21.2.12, ח שבט"כ, בתאריך

 ספורט וטיפוח, דוכני מכירה בנושאי בריאות

 (בגדי ים ועוד, קוסמטיקה: כגון)
 ₪ 200עלות לדוכן 

 

 052-5666782המעוניינים נא לפנות בהקדם לניצי 
 

 :משלחן המזכירות

עד שוש עוזרי מבקשת לעדכן שמעתה ו:  ממשרד הפנים

הודעה חדשה לא יהיה ניתן לשלם דרכה תשלומים שונים 
 (.'חידושי דרכון וכו)למשרד הפנים 

הנחיית משרד הפנים היא לשלם ישירות דרך אתר משרד 
 . הפנים

 http://gov.il/firstgov/ecom: ב קישור לאתר"מצ, לנוחיותכם

 

 

בקרוב תחל ההרשמה  :נים ובתי הספרלקראת הרישום לג

יוכלו , לידיעתכם. במוסדות החינוך של המועצה' לגנים ולכיתות א

. להירשם רק ילדים שכתובתם בתעודת הזהות היא במטה בנימין

שאר . דאגו לעדכן את הכתובת במידה ואינה מעודכנת, אנא מכם

 .הפרטים לגבי הרישום יפורסמו בקרוב

עודת הזהות חשוב גם לקראת הבחירות רישום המגורים הנכון בת

-פנקס הבוחרים ייסגר ב, לידיעתכם –לראשות המועצה 

ורק תושבים שיירשמו עד אז בתעודת הזהות כתושבי , 13.7.2012

 .  משרד הפנים יוכלו לבחור
 

 

 

 
 

 456-0489805:  נעה גרוס:  מרכזת הנוער
rakchashmo@gmail.com 

 
 !רו בערב הרכביםנוער חשמונאים גאה בלהקות שהתח

 

, דניאל בריטברט, יוסי מארק: "פיצול אישיות"להקת 

הייתם  -יהודה קרסנטי , אביחי קורעין, מעוז שטאל

 !!מדהימים
 

, יוסף שריידר, נתנאל בן גיאת: "שמאלה בכיכר"להקת 

מקום שזכו  -יאיר פריאנטה , יוני בן דוד, יהודה פאוה

 !!!!!!!!!!!!ס בנימין"מכל להקות מתנ  שני

 

המאמץ , לכולם על העבודה הקשה כל הכבוד

המוזיקה הנהדרת , על הרמה המקצועית, בחזרות

 .והכבוד שהבאתם לחשמונאים
 

 

http://gov.il/firstgov/ecom


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 :מרכזת הקליטה
  4546456488  6שלוחה  7941679 48 חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com 
 

Workshop for Parents of Teens  
On Sunday, January 15th at 8:00 PM there will be a 

for parents called “The Unique  in Englishworkshop 
Challenges of Raising Teens in an Anglo Home in 
Israel .”   The workshop will be given by Yael 
Solomon, who has a Masters Degree in Educational 
Psychology and a PhD in Clinical Psychology.  This 
workshop is sponsored jointly by the yishuv and 
Yeshivat Ner Tamid.  Details to follow. 

 
rents!THRIVE for Pa 

When this cycle of THRIVE is completed for the 
teens, the parents get to participate in 4 THRIVE 
workshops, where they will learn the secrets to 
empowering  their  teens to thrive.  The workshops 
will take place on Wednesdays, January 25, Feb. 1, 
8, and 15. 
Please note:  THRIVE will take place from now on in the 
mischakia (old library) instead of the Moadon Noar.  To 
get there, if you were entering the yishuv turn left at the 
second circle, pass Yad Moshe and ganim on the right 
and continue straight past the entrance to Ganei and the 
playground.  You will see a caravan set back from the 
road before you reach the Deshe Hagadol. Please send 
payment to the next THRIVE session on Wed., January 
4th at 8:15.  Payment is 200 shekels and can be paid by 
hora'at keva, cash, or check to Va'ad Mekomi 
Chashmonaim. 

 

 :זמן המפקד בשבת :    ם"צבעי

 :'ג-'להורי כיתות א

 ם יהיה בשעה"מפקד צבעי( ויגש)החל מהשבת 

*14:45* 

 

 ,שבת שלום

 ם"קומונרית צבעי –הדר גרנות 
 

 
 

 :משחקיית  פעמון 
 

, טבת' ו, אנחנו שמחים להודיע שמיום ראשון הקרוב

1.1, 

. י פריידל גילאור"המשחקייה תיפתח באופן קבוע ע

שלוש פעמים  שחקייה תהיה פתוחהבעונת החורף המ

 .16:00-18:00בין השעות ' וה' ג', בשבוע בימי א

 

 :להזכירכם

משחקיית פעמון מיועדת לילדים מגילאי ינקות  -

 . 6עד גיל 

. לילד₪  5: חד פעמי: מחיר כניסה מגיל שנה -

 .כניסות 12ל ₪  50: מחיר כרטיסיה

חה של גהש ללאאין להשאיר ילדים במשחקייה  -

 .12מעל גיל אחות /הורה או אח

 אין להכניס אוכל למשחקייה -

 (נעלי ביתאפשר )יש להוריד נעליים בכניסה  -

כשתגיעו למשחקייה נשמח אם תמסרו פרטי  -

כדי שנוכל לשמור על ( נכין דף)דרכי תקשורת 

 .קשר ולהעביר הודעות

 

 052-4383555: לשאלות ופרטים ניתן לפנות לפריידל

 

 

 !לחשמונאים 52
 

שיפיקו לנו " מגשימים חלומות"העבודה עם חברת 
ר חלקכם כב.  את החגיגה המיוחדת השנה התחילה

( שני ומני, ו'ג)קבלו פניות אישיות מחברי ההפקה 
 .ונשמח אם תשתפו איתם פעולה

 
כדי להיכנס להוואי של הישוב הם זקוקים להרבה 

תמונות קטעי וידיאו , שכולל עיתונים ניחומר ארכיו
 .וכדומה

 . במשרד מי שמוכן לעזור מתבקש לפנות אלי
 

 בריינה הרטמן
 רכזת הקהילה

 
 


