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  :מרכזת הקהילה
  

ניתן , שהוה פריט כל/בדיה א/אם הילד  :השבת אבדות מהקייטנה
אותם ארז הביא . שנמצאו בסיום הקייטנה לחפש אותו בין הפריטים

אשאיר אותם עד סוף הקיץ  .והם נמצאים במשרד שלי למזכירות
  .ח"ולאחר מכן אעביר אותם לגמ

  
 פרט, כל החוגים.  בסוף הקיץ, ה"בע, חוברת תצא  :חוגים

, םיתחילו אחרי החגי,)שיתחילו בחודש ספטמבר( לשיעורי גיטרה
  .באוקטובר 3, ביום ראשון

ללמוד גם של איציק ומיכאל שמתכוונים להמשיך  תלמידי גיטרה
:  י שליחת מייל ל"ע הקדםמתבקשים להודיע לי ב, השנה

vaad_bryna@012.net.il  י השארת הודעה במשרד שלי"או ע :
תלמידים חדשים מוזמנים גם הם , כמו כן. 4שלוחה  9761493

כולם . כדי להתחיל בחודש ספטמבר הלשיעורי גיטר להירשם
ואשתדל  מתבקשים להודיע לי על היום ושעה שהכי מתאימים לו

 .ס יסודי ישובצו בשעות המוקדמות"ילדי ב .לשבץ אותו בהתאם
לשני המורים והיום הנוסף של ' שיעורים הם ימי גהימים של ה

   .'ד מיכאל הוא יום
. שלמה השנה תלמידים שממשיכים יתבקשו להתחייב לשנה

ראשון יוכלו לבטל השתתפות עד סוף החודש התלמידים חדשים 
  .ר כספיםיהחזלאחרי זה לא נוכל . בלבד

   
 קורס הדרכת כלות יפתח במדרשת שובה בשנת תשע"א

 
הקורס יתקיים בימי שלישי בין . וריקי שפיר' הנחיית ענת סטרזב

מחיר מיוחד לתושבות בנימין.     8:30-12:30השעות   
 

ולתוכניות הכנסו לאתר שובה לפרטים    
< 

http://www.shuva.org> www.shuva.org 
 

02-9973832/3הרשמה במשרדי שובה   
 

  
  :שיפו� פרויקט שבעת המיני בכיכר

  
והנשים  חוי פלדמןהעבודה הסתיימה תודות לעבודה מאומצת של 

  :שתרמו מזמנם ערות הבאותונ
  

  רחל טייטלר      עדן פלדמן
    אריאל וגילה גלאכר      שרי גדעון 

  ורד ופנינה קליין      דבורה דרעליך 
  פרומה קאהן       יימי וילנס 'ג

  מן 'קרן ריצ    הודה ויקסלבאום  
  גילה הולדר

  
    

  
  !שימו לב לשינוי בתארי� - מועדת תרבות 

    
  

 משעות , 862., אלול ז"ט, יחמישביו
  צ עד הערב בישוב"אחה

  

  , דוכני אוכל, סדנאות לילדי

"  "חוצות יוצר חשמונאי
 ישוב מוזמני למכור יתושבי ה -דוכני יוצרי

  !את העבודות שלה
  תושבי� שמעונייני� למכור יצרו קשר ע� בריינה

עושי מסיבת סמבה ע ": ולסיו
  "לה קמינסקי'אהר

  

  
  

, תשרי' ז, יום רביעי! תרשמו את התארי�

מופע של רחל וילנר ובתה סימי היבש לנשים , 15.9
התפילה והשירה  -" נשים שרות תפילה": ונערות

לכבוד עשרת ימי  –כמסע רוחני אל הנשמה היהודית 
 .תשובה

  

  :נוער
 :שחייה בנילי בימי ראשו 

השחייה לנוער חשמונאים  .י"נפרדת לנוער בנילשחייה  
!דבלב  

עד  - ההרשמה להסעה . ולל הסעהח בלבד כ"ש 30: המחיר
השחייה תתקיים . שלושה ימים לפני כל נסיעה -יום חמישי 

.בשעות אחר הצהריים  
17:30בשעה  ותוחוזר 14:30בשעה  ותיוצא ותהשבוע הבנ  

 16:30בשעה  יםיוצא יםהבנ )15:00-17:00שחייה בין (
)17:30-19:30שחייה בין ( 19:45 בשעה  יםוחוזר  

עבנות מתחלף בכל שבוהסדר בין הבנים ל  

ליאור רגב רכז הנוער -לפרטים נוספים ולהרשמה   
  mailto:lioraaaa@gmail.com 054-2087825 או  

מבוגרים שרוצים להצטרף:  חייבים להירשם אצל ליאור כדי 

אם אתם . כמה מצילים צריך לאותו יום יוכל להודיע לניליש
מגיעים ברכב פרטי המחיר הוא 20 ₪.  בכל מקרה חייבים 

להירשם אצל ליאור ולשלם גם אם לא הגעתם! מקום 
מבוגרים  .)ב"י- 'בוגרי כיתות ז(באוטובוס שמור קודם לנוער 

. להסעה על בסיס מקום פנוי בלבד ו להצטרףכליו  
להגיע לבד  לא יורשו) של נוער(ל "ילדים מתחת לגיל הנ

אלא רק בליווי ובאחריות מבוגר (הורה) . היום הזה לא כלול 
 א נחשבווה) תמיד סגור' יום א(במנוי קיץ של בריכת נילי 
.ףנוסכפעילות נפרדת בתשלום   

 



  
  :מהמזכירות

  

בימים אלה פורסם מכרז לרכז נוער במשרה מלאה ורכז לנוער בסיכון   :מכרז רכז נוער
  )www.rammod.net. (פרטים למשרה של רכז נוער באתר של הישוב .בחצי משרה

  
  .מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש מועמדות למזכירות הישוב

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  !בשעה טובה ומוצלחת

  

   17:00בשעה ,  8.8, ח אב"כ, ביום ראשון הקרוב
  

  החדש מעל סניף בני עקיבא  תפתח במבנההספרייה החדשה 

  
  )אל של מועדון הנוערכניסה מצד שמ(

  

 



  
  
  
  
  

  :ס בנימי "ממתנ
  

 :תזכורת – יריד חוצות היוצר

מופיעות , דרך כרטיס אשראי ,הזמנת כרטיסים מוזלים לתושבי מטה בנימיןהנחיות ל

אין לי ". חוצות היוצר" –" רכזת קהילה"תחת   www.rammod.net: ישוביבאתר של ה

  .אפשרות להזמין לכם כרטיסים

          

                      

                   

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

             

  :הזדמנות תעסוקה
  לשעה₪  24) : 03לרובעי (סכום .  דרושים מאבטחים לגזרת מודיעין עלית" עמישב"לחברת 

-050:  לשעה  לפרטים₪  22: שכר:  עם יכולת מעבר קורס 65עד גיל : למוסדות חינוך

6424646  
  :מהמועצה

ניתן למצוא :  אקדמאים להוראת אנגלית מתימטיקה ומדעים תוכנית משרד האוצר להסבת

 www.rammod.net": רכזת קהילה"הסבר באתר של הישוב תחת הכותרת של 

  :עמותת ותיקי בקהילה
  

  30.8, אלול' כ, ביום שני מזמינה את ותיקי מערב בנימין
  :למופע, לבית תרבות בישוב נילי

  "קום והתעלף בארץ"
  יורם טהרלב ועופר כץמפתיעת מצחיק ומרגש עם , ישראלי אמיתי- מופע סטנדאפ יהודי

  לזוג₪  50לאדם ₪  30: עלות השתתפות
  במשרד אצל בריינה, 24.8שמה עד יום שלישי הר

  
  הסעות ייתכנו בהרשמה מראש בלבד /כיבוד קל יוגש במקום/ לאדם ₪ 40: ביום האירוע

  
    .בימי רביעי בבוקר ,מטעם העמותה, בימי רביעי בבוקרבוקר לימוד וסיור ": הקתדרה"תכנית  :בקרוב

    ומעלה 55לבני  פרסום חולק לתיבות הדואר                                    !אצלנו בחשמונאים
  
 


