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 :4141-8 השבוע כונן :משלחן המזכירות

 250-8889088:  אשר כהן

 :ב"ת לקייטנת קיץ תשע/דרוש מרכז
   :כישורים נדרשים

 יכולת ארגון וניהול .1

 נסיון ויכולת ארגון תוכנית לקייטנה .0

 יכולת למעקב כספי .3

 ת תעודת הוראה/בעל .4

 :פרטי התפקיד
 'ו-'כיתות א, גני ילדים: הקייטנה מחולקת לקבוצות גיל .1

 ורטת ומעקב שוטף על ביצועאחריות על הכנת תוכנית מפ .0

 אחריות הפעלת מדריכים  .3

 תיאום הפעילות עם מזכירות הישוב .4

מועמדים מתאימים יעבירו קורות חיים ונסיון למזכירות הישוב עד 

 18.4.10, ב"תשע, ו בניסן"לתאריך כ

 

 מוטי רוזיליו, בברכה

 מזכיר הישוב

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  1שלוחה  - 7944179 

 
 

 :למידע על פעילויות בבנימין במהלך החג
  02-9974999 :    מידע בירורים מרכז ל

www.gobinyamin.org.il 
 

 :מתקצירית המועצה
ההרשמה למרוצי האביב  :מרוצי האביב בבנימין

-מרוץ טלמון ה"במכמש ו" 4-מרוץ בנימין ה)"בבנימין 
באתר והרשמה פרטים , ומהבעיצ -( בטלמון" 6

www.realtiming.co.il וכן באתר בנימין . 

 
 :  אהובה צוקרמן, סדרת סדנאות  של הרבנית

 :שימו לב

נשים בפועל מגיעות  41למרות שנרשמו בהתחלה כ 

דבר שמקשה על כיסוי העלות של , 45בקושי  

" חינוך ילדים"המפגשים בנושא נמשיך עם 4 המפגשים

ביום  אחרי חג הפסח( 8במקום עוד )מפגשים  1בעוד 

כ "באולם של ביה 42:92ב  4941, ה ניסן"כ, שלישי

המפגשים אנחנו משנים ל  4את המחיר לכל   4הרימון

 1להצטרף ל  נתלמי שמעוניי4 למשתתפת ₪ 422

:  להרצאה בודדת4  ₪ 442מפגשים אחרי פסח נחייב ב 

מי שעדיין לא  4(אין צורך בהרשמה מראש) ₪ 15

על  ₪ 452מי שכבר שלם  4נרשמה יכולה להירשם אצלי

לשאלות ובירורים תהיו בקשר 4  כל הסדרה יקבל זיכוי

  .אתי

 עדכונים  :עיתון יישובי
הוחלט שהעיתון יצא אחרי יום העצמאות כדי לכלול בו 

נשמח לקבל . חומר על כל הטקסים כולל יום העצמאות

בנוסף לאלו שכבר התקבלו  וקשורים , וד כתבותע

 על העבר של הישובותמונות כתבות , לפעילות בהישוב

בעלי עסק מהישוב מוזמנים לשלוח ברכה 4 מתושבים

יום לישוב עד ערב  45 -מקורית  לכבוד יום הולדת ה

  254-8921595:פרטים אצל תמר4 העצמאות

 ntkirsc@neto.net.il: במייל

ניתן להמשיך לשלוח עוד ברכות ותנחומים  :ברכות

 .יום העצמאותלפרסום בעיתון למייל של בריינה עד ערב 

 

 :מועדת תרבות
 

 :הדלקת משואות יום השואה

המעוניינים להדליק משואות לזכר קרובי משפחה שנספו מתבקשים 

  .לפני חג הפסח להיות בקשר עם בריינה

מי שמעוניין להוסיף חומר לפינת הנצחה לזכר קרבנות , כמו כן

 254-2830820:  השואה מתבקש להיות בקשר עם אלה היימן

 4לקראת שביעי של פסח, ה"בע, פרסום תכנית הטקס יצא

 

 :יום הזיכרון

כמדי שנה אנחנו מעמידים פינת הנצחה מרגשת ומכובדת  לזכרם של 

. מערכות ישראל או בפיגועיםקרובי משפחה של תושבים שנפלו ב

היות תושבים שמעוניינים להוסיף תמונה של יקיריהם מתבקשים ל

או עם בריינה  paztali@walla.com: בקשר עם טלי פז במייל

תאריך נפילתו ואיפה הוא , עם שם החללניתן למסור תמונה  .במשרד

להגדיל  שנספיקכדי  4..1, ד ניסן"כ, ום שניניתן למסור עד י .נפל

 .את התמונה ולמסגר אותה

 

http://www.realtiming.co.il/
mailto:ntkirsc@neto.net.il
mailto:paztali@walla.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תערוכה אומנותית לכבוד יום השואה
 

, ז ניסן"אור לכ, בטקס יום השואה שתתקיים ביום רביעי בערבפינת ההנצחה  אנו מחפשים להרחיב את, השנה

 ."רנצח ישראל לא ישק -משואה לתקומה "ולהוסיף יצירות אומנות מתושבי הישוב תחת הנושא  18.4.10
תמונה או כל יצירת אומנות אחרת הנופלת תחת , נוער ומבוגרים להגיש ציור, ילדים -אנו מעודדים את כולם

היצירות ניתן להביא לביתם של  את4 47:22באפריל בשעה  49, הגשות יתקבלו עד יום שלישי. ל"רת הנהכות

  4אלה היימן או ירדנה קפלנסקי, חנה שוסטר
אך מטבע הדברים אנו לא לוקחים אחריות על , אנו נעשה מאמץ רב להחזיר את היצירות אליכם לאחר התערוכה

  4לשאלות נא לפנות לאחת מאיתנו. הרוכנזק שעלול לקרות ליצירות במהלך התע
 

om Hashoah Art ExhibitY 
This year, we would like to enhance our pinat hantzacha at the Yom Hashoah Ceremony on 
Wed. evening, Or l’ 27 of Nissan, April 18

th
, with artwork from our community,  portraying an 

interpretation of the theme: Mishoah Letkumah- Netzach Yisrael Lo Yishaker. 
We invite and encourage everyone - young kids, noar, adults of all ages and even survivors 
who are motivated and moved by this theme to submit an entry: a painting, drawing or some 
other creative work which conveys and expresses how Am Yisrael has risen from the ashes 
of the Shoah.   Entries will be accepted through Tuesday, April 17th at 7pm.  Artwork 
may be dropped off at the homes of:  
Yardena Kaplansky, Chana Schuster or Ella Hyman. 
  
All efforts will be made to return entries. However, due to the nature of a public exhibit, the 
committee will not be responsible for any damage to artwork.  For questions, please be in 
touch with one of the people mentioned above. 

 
 

 

 

 שנה לחשמונאים   52
 !!.יקרים תושבים       לתושבים ודעותה

 שנה 05-ה חגיגות במסגרת מפגשים מספר נקיים, בשבוע הקרוב

 : לחשמונאים
יופיע גם לשבוע אחרי פסח ז "הלו

: במהלך החג באתר של הישוב
www.rammod.net 

 
 , חג פסח שמח וכשר לכולנו

 .   magshmim_pro@walla.com  –מני ושני , ו'ג, מאיתנו

 ".מגשימים הפקות"

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :מרכזת הקליטה
  2521251288  1שלוחה  7944179  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   

Advanced Ulpan:   אולפן עולים   

 .ג ניסן"כ' יום א-אולפן עולים ימשיך אחרי פסח ב

The Chashmonaim Advanced Ulpan continues right 

after Pesach on Sunday, April 15
th

 9 AM in the 

Moadon Noar.  It will meet on Sundays through the 

end of June. 

 

 Yishuv-wide Bonfire on Lag Ba’Omer                  

 –ג בעומר "מדורה יישובית לכבוד ל                              

 4הפסח פרטים אחרי חג

 

ועדת חיבורים וועד מקומי חשמונאים מזמינים את הציבור 

 .  למדורה יישובית לשנה השנייה

Va’adat Chiburim and Vaad Mekomi Chashmonaim 

invite you to the second annual  yishuv-wide bonfire 

on Lag B'Omer night .  Details after Pesach!  

 

 

 :מועדון גיל הזהב:  ותיקים בקהילה
 

ה ניסן "כ, המפגש הבא יתקיים אחרי חג הפסח ביום שלישי

 4במועדון נוער 7:22בשעה 

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן!    חג שמח

mailto:magshmim_pro@walla.com
mailto:magshmim_pro@walla.com

