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 :5.62-52 השבוע כונן :משלחן המזכירות

 250-0501252: יצחק בני

 

 :דרושים מדריכים לקייטנת הישוב
ומעלה עם יכולת עבודה והדרכה עם ' בוגרי כיתות י  :כישורים

 .'כיתה ו-ילדים בגילאים גן

' ז, עד יום חמישי 1.1, א תמוז"י, מיום ראשון   :מועד הקייטנה

 .ימים 02כ "סה –ללא ימי שישי  00.1, באב

 2:::2-1::1  :שעות העבודה בקייטנה

 .ד וגני הילדים"ס הממ"הקייטנה תתקיים בביה

ג טופס הגשת מועמדות שניתן "מועמדים מתאימים יפנו בכתב ע

את הבקשה יש להעביר למזכירות עד 6 לקבלו במזכירות הישוב

 05:226עד השעה   5562, בסיוון' לתאריך א

י רשימה שתפורסם "ראיונות מדריכים יערכו במזכירות הישוב עפ

 6באחריות המועמדים להתעדכן על מועד הראיון. ותבמזכיר

 220-0002252: רועי שרוני:  רכז הקייטנה

 

 באופניים בטוחה לרכיבה -"שלך בראש בנימין" מבצע

 והמטה לבטיחות בדרכים של מטה בנימין ממחלקת החינוך
, קסדות בחבישת האופנים רוכבי את המחייב החוק לתוקף ונכנס מאחר

 בנימין" במבצע יוצאים אנו, בנימין ילדי בטיחות את להעלות רצון ומתוך

 הרכיבה בעת קסדות בחבישת בצורך המודעות להחדרת" שלך בראש

 .באופנים

 נפגעים רבים ילדים,  בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות נתוני י"עפ

 .הקיץ בחופשת בעיקר אופנים בתאונות

 את מסבסדת ראש בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות גם שותפה זה למבצע

 .בנימין לילדי הקסדות עלות

. לקסדה ₪ 2: של מסובסד במחיר קסדות לרכוש האפשרות יש .1

 (.   ₪ 02 במקום)

 ( 12-: לגיל מותאם הקסדה גודל)  .0

 .בנימין בשער האופנים לחנות ישירות לפנות יש הקסדה לרכישת .:

לתושבי , לחלופין אווספח  זהות תעודת עם להצטייד הרוכש על

הזמין קסדות דרך מזכירות הישוב ויעבירו את ניתן ל ,חשמונאים

כדי להזמין קסדות יש לגשת למזכירות הישוב עם . הקסדות אלינו

 . 1.0, ז סיוון"י, יום חמישי תעודת זהות וספח עד

 . בלבד בנימין לתושבי יינתן הסבסוד .2

 מ"ע בזריזות לפעול אבקשכם ל"שנה סוף עד שנותר הקצר הזמן בשל

 .הקיץ חופשת תחילת עד בצעהמ את לסיים

 

במקום )תחנת משטרה במחסום קרית ספר :  מתקצירית המועצה

במקום  –קרית ספר -נפתחה תחנת המשטרה במחסום נעלין :בחשמונאים

מה שמאפשר למסור תלונות ודיווחים על פגיעות , יש חוקר בשעות היום

 . כולל יידויי אבנים בכלי רכב, שונות

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  0שלוחה  - 09.0009 

 

 

 עדכונים  :עיתון יישובי
 , כנראה, העיתון יצאבגלל כמות החומר שקבלנו 

 !חג שבועות אחרי

 !!חדש!! שימו לב :ברכות

דף בפרסום ניתן לשלוח ברכות ותנחומים ל -מהשבוע 

כל יום רביעי  עד ,למייל של בריינה מידע השבועי

נוכל לפרסם רק מה שמתקבל וחבל לנו להעליב  .בבוקר

מישהו אז כדאי שבכל בית כנסת יהיה אחראי לדאוג 

 .'וכו, לשליחת הברכות

להזמין  משיךניתן לה   : הדיסק - חגיגות חצי היובל

כלול בו ישושנוציא אחרי עריכה של המופע הדיסק  את 

ניתן להזמין   6גם את הקטעים המצולמים של המופע

מחיר הדיסק 6  במייל או בטלפון של המשרד דרכיאותו 

 ₪  52יהיה בסביבות 

 
 :הצגת ילדים

לכבוד שבוע הספר העברי ובשיתוף ספריית הישוב אנחנו 

אטרון ילהצגה של ת 2-0מזמינים את הילדים בני גילאי 

 :אורנה פורת

 מרק כפתורים
 עדון נוערבמו 11:22בשעה  1.0, ז סיון"י, ביום חמישי

 !פרטים בהמשך

 

 :"סדרן"ו /או" צוות"חולצות 
 

 !נא להחזיר את החולצות למזכירות הישוב

 

 

 

 :ס בנימין"הודעה ממתנ

 מנוי מתנה למשפחות שכולות ונפגעי טרור
 

, סטודיו וחדר כושר בשער בנימין "סיקרא"       

" תקוות לספורט"הגיעה להסדר עם עמותת 

משפחות שכולות המעניקה מנוי שנתי חינם ל

לקבלת ההטבה נא ליצור קשר עם , ולנפגעי טירור

                                                              20-050-1220משרד סיקרא 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 :מועדת ספורט 
 

 :וערב שבת ז מגרש הכדורסל בערבים"לו

 

 גברים כדורסל: ב יום

 גברים כדורגל: ג יום

  נוער כדורגל: ה יום

 גברים כדורסל: ו יום

 כדורגל: ש"מוצ

 

 

 

 :מועדון גיל הזהב:  ותיקים בקהילה
 

 ..."ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור"
 

 0:22בשעה   5562 ,ח סיון"ר ,המפגש הבא ביום שלישי

  6הקרוב מוקדש ליום ירושלים  המפגש 6במועדון נוער

 :  בתכנית  

 התעמלות עם רחל אבינעם:  5:22

    ה לכבוד יום ירושליםמסיב 12:22

 שמעון בוחניק מפי הרב דברי תורה  

 קריאת פרק תהילים 

 וממלחמת ששת הימים  1510קטעי סרטים על ירושלים מ

 קטעי קריאה ושירה

 י שרה פלדמן"שירה בלווי שקופיות ע

 הרקדה 

וכן משתתפי מועדון גיל ( גברים וגם נשים )מוזמנים ותיקים 

 הזהב 

    נשמח לראותכם 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן


