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  :מרכזת הקהילה
  

ניתן , ה פריט כלשהו/בדיה א/אם הילד  :השבת אבדות מהקייטנה
אותם ארז הביא . שנמצאו בסיום הקייטנה ריטיםלחפש אותו בין הפ

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

, יתחילו אחרי החגים,)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 לשיעורי גיטרה 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
. השנה תלמידים שממשיכים יתבקשו להתחייב לשנה שלמה

ראשון לבטל השתתפות עד סוף החודש ה יוכלותלמידים חדשים 
  .ר כספיםיהחזלאחרי זה לא נוכל . בלבד

  
  !תזכורת להזמין כרטיסים: עמותת ותיקי בקהילה

  
  30.8, אלול' כ, מזמינה את ותיקי מערב בנימין ביום שני

  :למופע, לבית תרבות בישוב נילי

  "קום והתעלף בארץ"
מצחיק ומרגש מפתיעת , ישראלי אמיתי- מופע סטנדאפ יהודי

  יורם טהרלב ועופר כץעם 
  לזוג₪  50לאדם ₪  30: עלות השתתפות

  אצל בריינה במשרד, 24.8הרשמה עד יום שלישי 
  

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

  

  :מתן תכניות לימוד של

  
  א"ל תשע"שנה נשים בחשמונאים בית מדרש

  "הרימון"בבית הכנסת , שלישיימי הלימודים ב

  בעשרת ימי תשובה   ,ה"בע ,יום העיון יתקיים
  ]14.9.10[א "בתשרי תשע 'ו

 www.rammod.net: תכניות מפורטות מופיעות באתר של הישוב

 

  
  !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

  

  
  

  :נוער
 :לי בימי ראשו�שחייה בני

השחייה לנוער חשמונאים  .י"נפרדת לנוער בנילשחייה  
!דבלב  

עד  - ההרשמה להסעה . ח בלבד כולל הסעה"ש 30: המחיר
השחייה תתקיים . שלושה ימים לפני כל נסיעה -יום חמישי 

.בשעות אחר הצהריים  
17:30בשעה  יםוחוזר 14:30בשעה  יםיוצא יםהשבוע הבנ  

 16:30בשעה  ותיוצא ותהבנ )15:00-17:00שחייה בין (
)17:30-19:30שחייה בין ( 19:45 בשעה  ותוחוזר  

עהסדר בין הבנים לבנות מתחלף בכל שבו  
ליאור רגב רכז הנוער -לפרטים נוספים ולהרשמה   

  mailto:lioraaaa@gmail.com 054-2087825 או  
מבוגרים שרוצים להצטרף: חייבים להירשם אצל ליאור גם  

יש  .₪ 20 המחיר הוא ,אם כן, אם אתם מגיעים ברכב פרטי
   .לשלם לליאור או לחייב לחשבון
 

, )24/8(יד אלול ,יום שלישי - מסיבת סיום הקיץ לנוער
. גלנווד בבית הכנסת 19:30  

 הופעת תיאטרון פלייבק. מוסיקה. ארוחת ערב :בתכנית 
י משחק מאולתר "ע סיפורים של הקהל שיקוף(באר שבע 

ועוד הפתעות!!) מומלץ ביותר בי-האירוע מיועד לבוגרי ז ... ! 
 

המשפחה המאמצת של שכבת יא -  טיול לצפון לבוגרי יא ) 
הטיול . מארגנת טיול לצפון לשכבה )יוני ומילטי לוינסון(

17-18.8, ח אלול-ז, רביעי -יתקיים בימים שלישי  .  
, נחל יהודיה(מסלולים נהדרים !!  לכםאוטובוס שלם רק ש

) נחל שניר !!! על האש ופעילות לילית ,קיאקים ,  
 הרשמה אצל מילטי -  052-5773125. עלות: 220 ש"ח
 
 

1930       )24/8(יד אלול , יום ג      יב -בוגרי ז   



  
  :מהמזכירות

  
 .בימים אלה פורסם מכרז לרכז נוער במשרה מלאה ורכז לנוער בסיכון בחצי משרה  :מכרז רכז נוער

  )www.rammod.net. (פרטים למשרה של רכז נוער באתר של הישוב
  .22.8עד  מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש מועמדות למזכירות הישוב

  .822-12/ –) הנהלת חשבונות( נירה פרנקל  830-15/ –) מזכיר הישוב( מוטי רוזיליו:  החופשב

: תמשיכו לשלוח מספר נייד אחד למשפחה ל: מספרי נייד לשעת חירום
 tzachihash@gmail.com  מספרים אבל אנחנו רוצים מכל בתי אב של הישוב 215נשלחו כבר.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ,שבת שלום
 רכזת קהילה –בריינה הרטמן 

  

  החדש מעל סניף בני עקיבא  במבנה הפתחנהספרייה החדשה 

  
  )כניסה מצד שמאל של מועדון הנוער(

  
 www.rammod.net: שעות פתיחה רשומות באתר של הישוב

  

, י וטרינר המועצה"במזכירות הישוב ע 17:00-18:00בין השעות  23.8, לג אלו"י, יבוצעו ביום שני חיסוני כלבת
החיסון והרישיון יינתנו רק כנגד הצגת קבלה המאשרת את תשלום האגרה למועצה באמצעות בנק . ר אפרים קרן"ד

  .פרטים נוספים במזכירות הישוב) 02-9977113: טל(הדואר או בכרטיס אשראי 
 .לגבי כלביהם מתבקשים לקחת טופס מנאוה במזכירותרישום של המועצה בתושבים שרוצים לעדכן פרטים 

לצורך  9:00-14:00שוב משעה תתקיים הפסקת מים בי, 17.8, אלול' ז, ביום שלישי
 .אנו מתנצלים על אי הנוחות שתגרם לכם. טיפול בצנרת מים


