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             ד"בס

 

 ג"עתש -ישוב חשמונאים ם ופעילות בחוגי –מידע כללי 
 

 :שמונאים שלום וברכהלתושבי ח

   
פעילויות לשעות  חוגים תורניים ועוד, מוסיקה, בתחומי ספורט יישוביים  חוברת זו מרכזת מידע בנושא חוגים.   1 

של עמותת ותיקים בקהילה של מטה " קתדרה"שמתקיימות בישוב במשך השנה  כמו תכנית ה, לכל הגילאים, הפנאי
ניתן , מידע מעודכן על כולל יישובי ושיעורי תורה קבועים לגברים .וילדים ועוד לפעוטות" פעמון"בנימין עד משחקיית 

מועדון הנוער פתוח לנוער הישוב מספר , כמו כן! מומלץ להיעזר בו. www.rammod.net: למצוא באתר של הישוב
קיים סניף בני עקיבא , בנוסף . עילות הנוער לאורך השנהי רכזי הנוער האחראים על פ"ערבים בשבוע ומופעל ע

 . ומדריכים( בת שירות)שאחראית על הפעלתו קומונרית 
         

 .2102בספטמבר  2, ראשוןהחוגים יחלו לפעול החל מיום  .  2
 
   :הרשמה נוהל. 3 

, סוף השבוע הראשון של החוגים,  ..6,תחל מיד עם קבלת חוברת זו ותימשך עד יום חמישי, הרשמה לכל החוגים דרכי.  א
 .הרשמה אחרי תאריך זה היא על בסיס מקום פנוי .במזכירות הישוב

 או למוסרו במזכירות הישוב 061681.-80: ניתן לשלוח את טופס ההרשמה בפקס - הוראת קבע בלבדלבעלי . ב
 .הטופס יופיע גם באתר של הישוב (.של נאוה. )לשלשלו לתיבה הנמצאת ליד דלת המזכירות או, בשעות העבודה    

www.rammod.net                             
  מלאכאשר יש לצרף תשלום , מ בשעות העבודה"ההרשמה תעשה רק במזכירות או אצל הח –ק "למי שאין הו.  ג

 .שמי שלא יסדיר את התשלום מראש לא יוכל להשתתף מודגש. תשלומים 18ניתן לחלק לעד . לחוג    
 ל על כל המשתמע    "איננו אחראים לשום משתתף שלא נרשם בנוהל הנ –אין לבצע הרשמה דרך המדריך .  ד

 . מכך     
אין לשלוח ילדים לחוג בלי לרשום אותם ולהסדיר , בו ניתן להתרשם מהחוגים, אחרי השבוע הראשון: שוב אני מדגישה

 .נחשב כשעור לכל דבר בדבל בשבוע הראשוןגם שעור הניסיון !!  תשלום קודם אצלי
כדי להצטרף לחוג בחודש . )הרשמה במהלך השנה תהיה על בסיס מקום פנוי ותבוצע בסוף חודש לקראת החודש הבא .ה

 (שעות עבודה וקבלת קהל מופיעות בהמשך) (.יש להירשם עד סוף אוקטובר, למשל, נובמבר
 :נוהל ביטול השתתפות בחוגים. 4
 .לחודש והפסקת ההשתתפות והתשלום יחלו בחודש לאחר מכן 20 –שה עד ל ביטול חוג במהלך השנה יע.  א 
 vaad_bryna@012.net.ilניתן גם בפקס או בדואר אלקטרוני   . ויימסר למזכירות אך ורק בכתבהביטול יעשה .  ב 

גם הפסקת השתתפות אינה מזכה בהחזר כספי , בכל מקרה. חוגלא ניתן לבטל תשלום עבור  2.03..2 -לאחר ה.  ג 
 .והתשלום יימשך עד סוף שנת הפעילות

 
  :הנחיות כלליות .5

 .מ למנוע אי נעימות בעתיד"ובמיוחד בסעיף פרישה מחוגים וזאת ע" כתב ההתחייבות"בנא עיינו היטב  .א
 .חיריםכולל שעות ומ, לסמן לעצמכם ברשימת החוגים את החוגים שבחרתם מומלץ .ב

משרדי נמצא במזכירות הישוב . 'ה-'בימי א 0:38-10:88בין השעות   854-21025.4:אלי בטלפון הנייד ניתן להתקשר .ג
 . ניתן גם להשאיר הודעה במענה הקולי. #4שלוחה , 0614.3.:  ותוכלו גם למצוא אותי בטלפון שם

 .י בענייני עבודהכדי לשרת אתכם בצורה הכי יעילה ונעימה אני מבקשת לא להתקשר לבית .ד

תקבלו עדכון סופי של מערכת החוגים בתיבות הדואר , אם כן .ז החוגים בתחילת השנה"ייתכנו שינויים קלים בלו .ה
 .ס"או דרך ביה/ו

 .נא לקבל את זה בהבנה. ז האישי של כל אחד"ז של החוגים ללו"קשה להתאים את הלו .ו

 

 :עלויות ותשלומים .6
 לכל חודש לפקודת  18עלות החוג בהמחאות דחויות מראש עד ה ק או בהפקדת כל "ניתן לשלם רק בהו .א

 ".ועד מקומי חשמונאים"          
 . 2813,עד יוני 2812תשלומים מספטמבר  18עלות החוג תחולק ל  .ב
תשלום חובות -אם יש בעיה של אי. שלא נאפשר השתתפות בחוג למי שלא יסדיר את התשלום כמצוין לעיל מודגש .ג

הרשמה . אנו רשאים להודיע לכם ולמדריך על הפסקת השתתפות ילד או מבוגר בחוגים, לך השנהלישוב במה" כרוני"
רשימת הנרשמים תועבר למזכיר הישוב . )יורשו להירשם רק אחרי הסדרת החוב: י בעלי חובות לישוב"לחוגים ע

    (.לאישור סופי
 !בברכת שנה טובה מבורכת ומוצלחת

 רכזת הקהילה -בריינה הרטמן                                                    
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 ד"בס
 ג"לוח חופשות חוגים תשע

 !(נא לשמור)

 61-6191,תשרי' ג –ט אלול "כ, יום רביעי -אשוןריום  : צום גדליה-ראש השנה
 

 52-5191, תשרי' י-'ט, יום רביעי –יום שלישי   :יום כפור

  

 .9.91-196 (אסרו חג)תשרי ג"כ, שלישייום  –ד תשרי "י, ראשון מיום:  סוכות
 

 1-61965 ,טבת' ג, יום ראשון -ה כסלו"כ, ראשוןיום :  חנוכה
 

 5695  ,אדר א"י, חמישי יום -תענית אסתר              
 

 52-5295,  ו אדר"ט –ד אדר "י, שני -ראשון ימי, שושן פורים -פורים 
  

   5299-592 , ניסן ב"כ,שלישייום -ניסן ג "י ,יום ראשון:  פסח
 

 

 :יום העצמאות/ ל ונפגעי טרור"יום הזיכרון לחיילי צה 
 62-6192,  אייר ' ו -'ה ,שני ושלישיימי 

 5.92 , ח אייר"י, חמישייום : ג בעומר"ל
 

 62-6192 ,סיון' ז –' ה, חמישי -שלישי ימי : שבועות 
 



 
 ד"בס

 
 ג"תשע חוגים יישוביים

 מחיר שנתי הערות/קבוצות שעה מקום יום  מדריך שם החוג 

1 
 
 

  בנים  כדורגל

 
 

מגרש ספורט  'ג', א איציק אדטו
 ד"ס ממ"ב

14:41 
13:51 

 

 בשבוע X2מחיר ל'  ו –'ג
 'כיתה ב -גן חובה

 ₪ מחיר לפעם בשבוע  

1531 ₪ 
 
 1131    ₪ 

 חוג קונג פו 2

 

ס לקונג פו של "ביה
 אלי אבגי

 15:11 מועדון נוער 'א
15:43 
10:51 
11:13 

 ממשיכים -' ו', ה', ד
 טרום קונג פו  4-5גילאי 

 ממשיכים –' ג', ב', א
 חדשים -' ג', ב', א

1511  ₪ 

   הישרדות 5
 

 

 פיני 
 אהרונוביץ

 'ב
 

******* 
  

 'ה
 

מחוץ נפגשים 
 מועדון נוערל

15:41 
14:51 
13:21 

**************
**** 

15:41 
14:51 

 
 

 בנים' ב -' א
 בנים ' ד -' ג

 בנים  'ו -' ה
**************** 

 בנות ' ב -'א
 בנות   ' ו -'ג
ייתכנו שינויים בזמנים *

 לפי מידת רישום

1431  ₪ 
 
 

4 

 קרטה

 

 15:43 מועדון נוער 'ד', ב ברוס דובלין
10:51 
11:51 

 4-5גילאי  
 0-11גילאי  
 ומעלה 12גילאי 

ראו דף 
 מצורף 

התעמלות  3
 קרקע בנות

 

 13:51 מועדון נוער 'ג חברת סנונית
15:13 
10:11 

 

 'ו -' ד
 'כיתה א –גן חובה 

 'ג –' ב

1211  ₪ 

חוג כושר  5
 גופני לגברים

 

ס "מקלט ביה 'ג אפרים קרן
ד "הממ

ומסלול 
 הריצה

עד  04גברים מעל גיל  10:11
 ראו דף מצורף! סבים

1231  ₪ 

 פלאג פוטבול 0
 בנים

  

איגוד פוטבול 
 בישראל

 אריאל גילאור

מגרש  'ד
 בייסבול

13:51 
 

 'ו -' כיתות ד בנים
יש  – 'ח', לכיתות ז

. להירשם אצל בריינה
 שעה ויום החוג בתיאום

 עם אריאל 

1531 ₪ 
 

כדור סל  1
 בנות

 

מגרש  'ד אלישבע ציק
 כדורסל

13:51 
15:13 

 'ו –' ד
 'ח –' ז

1231  ₪ 

 שיעורי תופים 0

 

שיעורים של  .  11יל מג 15:11משעה  מועדון נוער 'ד איתמר מיכאליס
 חצי שעה בשבוע

 

5411  ₪ 

 בייסבול 11

 

איגוד הבייסבול 
 הישראלי

 'ו
ויום 
 נוסף

מגרש 
 בייסבול

 מחיר לכל הקבוצות 
 ראו דף מצורף

1,531  ₪ 

11 
 

חוגים 
תורניים בנות 

 

כ "ביה 'ה', ב 
 הרימון

 ₪  1,111 ראו דף מצורף בחוברת 'ו  –' א
פעמיים 

 בשבוע

12 
 

חוגים 
ורניים בנים ת

 

 'ד', ב איל מורדוך
 

כ "ביה
 הרימון

 ₪  1,111 ראו דף מצורף בחוברת 'ז –' א
פעמיים 

 בשבוע

15 
 

חוגים 
תורניים גן  

  

כ "ביה 'ה 
 הרימון

 גן חובה
 בנים ובנות

 ₪  011 ראו דף מצורף בחוברת
 

פעם 
 בשבוע

חוג כדור סל  14
 בנים

:  פרטים ורישום דרך רועי    רועי שרוני
134-4403123 

 

 הערות בדף הבא



 

 
 

 :כלליות על החוגים ערותה
 

 . ס או של המדריכים"ייתכנו שינויים קלים במערכת בהתאם לרישום ושינויים במערכת של ביה
 . שוב עם הדף מידע השבועי של הישוב לוח זמנים מעודכן יצא, אם כך

 
תחרויות , הסעות, ומה יש לקחת בחשבון שיש הוצאות נוספות על ביגודוכד  כדור סל, כדור רגל  ,, קונג פו, , התעמלות קרקעבחוגי 

לילד להסעה לכל משחק ₪  51 -יש תוספת של כ. לילד₪  121-151המדריך מזמין ערכות שעולות כ כדור רגל בחוג . ומופעי סוף שנה
 .חוץ

 
 .פרטים בהמשך. עדיין לא סגור  :חוג סופטבול לבנות

 
. על היעדרות לא נוכל להבטיח השלמת שיעורים גם אם התלמיד יודיע מראש. באחריות התלמידבועי הגעה לשיעור ש  :תופים חוג

ולא יצליח , אם מורה נאלץ לבטל שיעור. גיע לשיעורמתכוון להעל התלמיד להודיע מראש למורה ישירות אם הוא לא , בכל מקרה
 .התלמיד יזוכה, להשלים אותו

 
ranslations for these chugim can be found on the yishuv site::  English tBaseball and Karate 

www.rammod.net 

or on the yishuv e-mail list. We will be happy to help anyone who doesn't understand the Hebrew when you 

come into the office to register for chugim.  
 
 

 רכזת קהילה –בריינה הרטמן :  לפרטים ובירורים 
 תשאירו הודעה אם צריך – 4שלוחה / 0051405: משרד

   134-2112304(: בלבד 1:51-11:11בין השעות )נייד 
 

 

 

 !שנה טובה לכולם
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 ד"בס
 
 

 

 !!!החוגים התורניים ממשיכים

 ...פרשת השבוע ועוד, משנה, חגים, ך"בחוג התורני נלמד בצורה חוויתית ואתגרית תנ

ומדריכות , הרב אייל מורדוך ימשיך להעביר את החוג לבנים. החוגים מוגשים על ידי מלמדים מנוסים לפי תוכנית מסודרת
 . מעולות ומנוסות יעבירו את החוג לבנות ולילדי הגנים

 .החוגים מלווים בפרסים ומכירות והפתעות לילדים

 .הכנסת שברחוב הרימון החוגים פועלים בבית

 שני וחמישי: בנות, ימים שני ורביעי: בנים

 ח לחודש"ש 08  -ילדי גן: מחירים

 18%ילדים  2-הנחות. ח לחודש"ש 188'   ז -'בנות א-בנים

 
 
 

 

 

 

  ! יש להסדיר הרשמה ותשלום לחוג במזכירות

 (.תלוי במספר הנרשמים, ייתכנו שינויים)

 

 

 בנים 'יום ב 'יום ד 

 'ב-'א 16:38-10:15 16:38-10:15

 'ד-'ג 10:15-10:88 10:15-10:88

 'ה 10:88-10:45 10:88-10:45

 'ו 38:.10:45-1 38:.10:45-1

 'ז 38-28:15:.1 38-28:15:.1

 בנות 'יום ב 'יום ה

 'א(+בנים ובנות ביחד)גן   15:45-16:45
  

 'ג-'ב 16:15-10:88 15:45-16:38
 

 'ה-'ד 10:88-10:45 16:38-10:15
 

 'ו 10:45-10:30 10:15-10:88
 

נאים התשע ם בחשמו י י רנ ם תו גי   ג"חו



 ד"בס
                                                                               

 

 בחשמונאים  בייסבול   
 

                                            1021יולי  20
 

האגוד בליגות של  וניםמקומות שמ נגד קבוצות במשחקי תחרותהקבוצות משתתפות . שנים 10מעל בחשמונאים  לנוער קייםבייסבול 

כל , למטרה זאת. ספורטבחייבה ה" דרך ארץ"בנית מידות והחליט לשים דגש על  IABלפני שנה  ה. IAB)) ראלי לבייסבולהיש

 Positive Coaching Alliance.-מאמן מתבקש לקבל הסמכה  על ידי ה

 

ביטחון אישי של הילד כאשר הוא , ן בספורטהכישרואת פתח כדי ל דרך תרגילים ומשחקיםעקרונות המשחק מעבירים , במהלך השנה

 . כדי להצליח HUSTLEהתאמץ ללומד החשיבות 

 

חלק , בתקופת החורף כשאין אפשרות שכל הקבוצות ישחקו במגרש .בשבועאחר יום לפעמים יתקיימו בעיקר בימי שישי ומפגשים ה

, גשם בגלל , לסיבות שונותבוטלו ישתנו או ימפגשים ה זמני או מקוםיש אפשרות ש. מהאימונים יערכו במגרשים אלטרנטיביים

  .משחק/ ונים להגיע לאמ ןעל השחק .אלקטרוני או טלפוןמייל הודעה על כך תינתן באמצעות . למשל

 

 :השנה גיליםקבוצות הבייסבול יחולקו לשלושה  

  !( להצטרף( או באנגלית)בבייסבול אין צורך בידע ) .₪ 2530. -עלות . ', ד -'כיתות בילדי ל( Minors) קטנים. 2

 .₪ 2630. -לות ע', ו -'די כיתות דליל( Juvenile)  ילדים. 1

 .₪ 2630 -עלות  ', ח -'כיתות זילדי ל (Cadets )נערים. 5

 
בייסבול יערך עונת . יאופטימאלשחקנים הוא  25עד  21של קבוצה . הסכמת המאמניםלהשתתפות בקבוצה בייסבול כפוף ל תשור

ור בדיקה רפואית לספורטאים הילדים חייבים לעב. כשעה או יותר עורכיםהאימונים ומשחקים ה(. מפגשים 50) ליוני ספטמברדש חומ

 .כל מפגשל( מכנסיים בייסבול ומגן, נעלי ספורט, כפפה)להביא ציוד אישי פעם בשנה ו

 

. ושופטים חדשים אנו מעודדים השתתפות מאמנים . IAB-באישור ה ,ונוער מאמנים את הקבוצות םשהורי בייסבולהמיוחד בתוכנית 

יש ליצור  ,לפרטים נוספים(.בנהיגה או עלות מונית)לישוב  חוץמ םסעות למשחקיההורים שאינם מאמנים מתבקשים להשתתף בה

 .akorn@netvision.net.il( 146-3666-031)ר אפרים קרן "קשר עם ד

  

בנכם באתר  נא לרשום את. ובריינה הרטמן וסידור התשלום IABהשמית עם בלי הרשמה רהבייסבול אף ילד לא יורשה לשחק 

ם נירה עאת התשלום לבייסבול  להסדיר יש. כדי להירשם בריינהל ביא את הטופס חתום מהאתרולה www.baseball.org.il טהאינטרנ

כדי לקבל החזר  יש להודיע לבריינה, מבייסבול האם הילד רוצה לפרוש. את תהליך ההרשמה לגמור מנהלת חשבונות במזכירות, פרנקל

 .1102בנובמבר  10 אחריכסף עבור ילד שפורש  החזרתאין . חלקית של דמי התשלום

 

                                 

                                 

   
    

 

http://www.baseball.org.il/
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Hashmonaim Baseball 

 
                                                                                                                              July 20, 2012 
 
Organized youth baseball has played Hashmonaim for over 20 years.  Our teams play against teams from other areas 
in the leagues of the Israel Association of Baseball. This past year, the IAB decided 
to integrate positive character building and imparting "life lessons" into the baseball program.  To 
accomplish this goal, IAB coaches are being certified by the Positive Coaching Alliance.    
 
Practices are planned to be FUN, but also focus on promoting physical fitness, conveying fundamentals of the game, 
and developing the child's individual skills of throwing, catching, and hitting. In addition to teaching skills, we stress 
the importance of "hustling" (making a maximum effort to do one's best). 
 
Friday is the main day for baseball.  Some practices and games will be scheduled on another mid-week 
day (or evening for the juveniles & cadets). Rainy day practices may meet at a different venue. Coaches 
will keep parents informed by email. Every player is responsible for knowing when and where practices 
and games will be held and must bring his own baseball glove and other personal equipment (e.g. sports 
shoes, baseball pants, and supporter).    
 
This year there will be three age categories in accordance with the IAB league age divisions:  
 
1. Minors  - 2

nd
, 3

rd
, 4

th
 graders     Fee: NIS 1,350.                   

The younger kids with no previous knowledge of the game learn together with players who have previous 
experience. Games are played with "coach pitching". A soft RIF (reduced impact factor) or regular "hard" 
baseball is used.  

         
2. Juveniles - 4

th
, 5

th
,- 6

th
 graders  Fee: NIS 1,650.                   

       This group is open to beginners (subject to the coaches’ discretion) and returning players.   
       At this level "real" baseball is played – the players pitch and there is base stealing.  
 
3. Cadets - 7

th
 & 8

th
 graders   Fee: NIS 1,650.                   

This division is geared to advanced players with previous baseball experience.  
 
Permission to participate in baseball and the team roster are subject to the coach's approval 
and discretion.  A team of 12 or 13 players is considered optimal. The baseball season goes from  
September to June (about 30 sessions). All players must undergo an annual  sports medical exam.  
 
A unique aspect of our program is the involvement of parent and youth coaches, approved by the IAB. We 
encourage new coaches and umpires to participate. All parents are expected to help with transportation 
to away games (either by driving or with cab fare). Travel costs to away games are not included in the 
annual fee.   
 
For further details about the baseball program, please contact Dr. Ephraim Keren (ph. 0525-666-246) 
akorn@netvision.net.il.   

   
 
REGISTRATION:  

 
No child will be permitted to play baseball without registering with Bryna Hartman. First, register your child on the 
IAB website: www.baseball.org.il . Then, print out the form, sign it and bring it to Bryna during chug registration 
hours. Payment arrangements must be confirmed with Nira Frenkel in the mazkirut to complete the registration 
process.   
 
If a child withdraws from baseball, a pro-rated refund will be considered depending on when the parent formally 
notifies Bryna. No refunds will be granted for a child who drops out after November 20, 2012.  

 
 
 

 

http://www.baseball.org.il/


 אבות וסביםחוג לכושר ובריאות ל
 
 

 : רותטמ

 .04גופני בגברים מגיל כושר  שפרהוריד סיכויים של התקפת לב ולל .1

 .ואחזקת המסלול ריצה בישוב תלבניי תרמונסות מהחוג יכהה .2

 : כניתתו    

  .חותתיד ומשל-כוח שרירי, ראה-תרגילים לחיזוק לב .1

 .טיפים לתזונה בריאה להלחם נגד השמנה .2

 :איפה וכמה, מתי

 (יכול להשתנות לפי בקשת המשתתפיםהזמן )19.00  ימי שלישי בשעה. 1

 .של הישוב ד ובמסלול ריצה"הממ של במקלט. 2

 .(חייבות לארבעה חודשיםתחובה ה)לחודש ₪  121. 3

 :דרשות

 .כדי להקים את החוג משתתפים 1לפחות  .1

 .(גי.קי.ואי, לחץ דם, כולל משקל)להביא אישור רפואי  .2

 .שמצהיר שמותר להשתתף בתרגילים כושר חזקים

 . 412-1555205ר אפרים קרן  "ד :לפרטים נוספים

 
Physical Fitness Chug for Dads and Grand-Dads 

Fall 2012 
 
Objectives: 

1. To reduce risks of heart attack and promote general physical fitness  
      in middle and older aged men.   
2. All proceeds from this chug will go to pay for the construction and maintenance of the Hashmonaim 

running track.   
 
Program: 

1. Cardiovascular & musculoskeletal strengthening and stretching exercises.  
2. Dietary tips for fighting the "battle of the bulge". 

 
When, where, and how much: 

1. Tuesday evening 7:00 p.m. (time may change by request of participants )  
2. Miklat of Ramat Modiin MaMad and Hashmonaim track 
3. NIS 125 per month (A minimum commitment of 4 months is required.) 

 
Requirements: 

1. At least 5 participants are required to offer this chug.  
2. A doctor's permission slip (including weight, blood pressure, ECG results). 
      must be presented stating that the participant is allowed to engage  
      in strenuous cardiovascular exercise.     
 

For further details , contact Dr. Ephraim Keren 052)5666246.  
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 חוג קרטה
 

ילמד אותנו לחימה , ת קרטהשנות ניסיון בהורא 22בעל יותר מ , לדיקור סיני ורפואה סינית' דר –סנסאי ברוס דבלין י "יועבר עחוג קרטה ה

 :להלן הפרטים. משולבת בכיף וזאת בעזרת טכניקות פיזיות ונפשיות

 (לחימה במקלות)ארניס , (אגרוף תאילנדימואי טאי , רוף אג, ( בסגנון ברוס לי)י קון דו 'ג, (ו'תורה דוג)קרטה 

 להיכנס לכושר ולרדת במשקל בכיף –תרגילי אירובי 

 משמעת וביטחון עצמי, ללמוד כיצד להתרכז ולשפר את כושר הריכוז –מדיטציה 

 בעזרת תרגילי נשימההרגעת מתחים 

 

 5ו 3, ורביעי שני מישיעורי ניסיון בי. ז שמופיע למטה"לספטמבר לפי הלו 3-י ורביעי במועדון נוער החל מה ההשיעורים יתקיימו בימי שנ

 .(שיעור ניסיון אחד בלבד) ז"בספטמבר לפי הלו

 :למידע נוסף בקרו באתר. ו שהומצאה במיוחד לפי עקרונות יהודיים בשילוב תורות לחימה סינים ויפניים'סנסאי ברוס עובד בשיטת תורה דוג

 www.toradojo.co.il וחפשו אתWhat is Tora Dojo 

 

 :נא לציין בבירור לאיזו קבוצה נרשמים:   מערכת שעות ומחירים 

 

 לחודש₪  222.22  -  22:22 - 11:32 (:12-11מתאים גם לגילאי * לחימה במקלות)ורביעי ( קרטה)ימי שני  (:ומעלה 12גיל )  מבוגרים

 *לחודש לפעמיים בשבוע₪  242/  שבועלפעם ב

 לפעמיים בשבוע₪  222/ לפעם בשבוע לחודש₪  105.22  - 11:32 - 17:50  - ימי שני ורביעי :11-7גילאי    ילדים 

 .לפעמיים בשבוע₪  172/  לפעם בשבוע לחודש₪  135  - 17:32 - 10:45 -ימי שני ורביעי  :4-0גילאי    "טייגר טוטס"

 

                                                 .בקבוצה של המבוגריםנמצאים כבר אם הם לא ₪  222שרוצים להשתתף בשעורי קרטה ולחימה במקלות יהיה  12-11לאי המחיר לגי*

 -052 8021436:  ברוס -לבירורים  

 

 

 

 
Karate Classes will be given this year by Sensei Bruce Dublin, Dr. of Acupuncture and Chinese Medicine with over 20 years 

of teaching experience. He will teach us how to be a warrior and how to have fun while learning amazing mental and physical 

techniques. Details below: 

Karate (Tora Dojo), JKD (Bruce Lee style), Boxing, Muay Tai (Thailand Kick Boxing), Arnis (stick fighting). 

Aerobic Conditioning  get into shape and lose weight while having fun 

Meditation  learn to focus your mind to improve concentration, discipline, equanimity, mindfulness and confidence. 

Relieve Stress  learn how to breath properly to reduce tension and stress 

Classes start on Monday, September 3. The try out classes will be on this day  or on Wednesday, September 5 only (one tryout 

class allowed) according to the schedule below. 

Sensei Bruce's method is based on Tora Dojo, a style invented and cultivated by Jews for Jews, based on ancient Jewish 

fighting concepts, along with Thailand and Filipino fighting systems. Please visit  

www.toradojo.co.il 

Click on the What is Tora Dojo link for more information. Sensei Bruce combines other styles to provide the most well 

rounded and effective martial arts experience possible. 

Schedule and prices: Please list clearly which group you are registering for. 
Adults (12 and up) Monday (Karate)/Wednesday (stick fighting – *for ages 10-11 as well) 6:30-8:00 pm – 200 NIS – 1X 

week/ 240 NIS - 2X week 

Kids (7-11) yrs. Mon./Wed. - 5:30-6:30 pm - 165 NIS/month/ 

 2X  week – 200 NIS 

Tiger Tots (4-6yrs.) Mon./Wed. -  4:30-5:15 pm - 135 NIS/month - 1X week 

170 NIS/month/2X week 

 *The price for 10-11 yr. olds who want to do both will be 220 NIS unless they are in the adult class full time.   For more 

information call Bruce:  052-8021436 

 

http://www.toradojo.co.il/
http://www.toradojo.co.il/
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 של מועצות בנימין ובית אל בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים עמותת ותקים בקהילה

 אתכם להצטרף אלינו לסדרת הרצאות וסיוריםמזמינה  

 ג"בקתדרה תשע
 

 :בתוכנית
  "עוד מהסיפורים האנושיים שמאחורי העשיה החלוצית"

 על אנשים פשוטים שעשו הסטוריה הרצאות וסיורים מרתקים
 חוקרת ארץ ישראל שרה ברנע המרצהעם 

 "בעדות ישראל תפילותהמסורות וה, על הניגונים"
 הרצאות חוויתיות על המוזיקה של בתי הכנסת בעדות השונות

 ר משה גברא וצבי זלבסקי"ד, משה שלועם 
 "ספרות עברית לילדים בהתהוות"

 הרצאות וסיורים על הספרות העברית לילדים מראשיתה והדרך שעברה עד היום 
 הסופרת נעמי שמואל, מירי ברוך' פרופ, חסי גלעם 

 בסדרה ישולבו סיורים שיעסקו בפנים שונים של הספרות העברית
 "תמונת מצב"

 והתרחשות בראי המצלמה המקצועית, סדרת מפגשים על תרבות
 צלמת מקור ראשון -מרים צחי, צלם רוייטרס -גיל כהן מגןעם 

 
 אחת לשבועיים -יעי בבוקרצאות והסיורים מתקיימים בימי רבההר

 בעפרה -18.18.12בתשרי  ד"החל מ כ
 בחשמונאים -10.18.12חשון ' ומ א 
 

 ניתן לחלק לתשלומים. קים'התשלום באמצעות צ, ₪ 88. -עלות השתתפות בשנת הלימוד כולה
 www.Binyamin.org.ilלפרטים ולקבלת טופס הרשמה ניתן לפנות לאתר המועצה 

 0.86321-852' או בטל vatikimbakehila@gmail.com במייל העמותה 

 ג אלול"כ 12...18תאריך אחרון להרשמה 
 כל הקודם זוכה -מספר המקומות מוגבל

 
 אבל לא יכולים להתחייב לבוקר קבוע אנו מחדשים השנה, לאלה מכם שרוצים גם

 טעימות מהקתדרה על כוס קפה
 אחת לחודש בשעות הערב, של המרצים הטובים ביותר שלנו, פגשי הרצאותמ

 ניתן לראות באתר  -פרטים על מועדי ונושאי ההרצאות
 ובפרסומים בדפי המידע 

 
 

 
 רמת אשכול ירושלים 10044ד .ת  508513842מספר עמותה ( ר"ע)ותיקי בנימין ובית אל 

   vatikimbakehila@gmail.com :ל"דוא 03425..-82: פקס,  052-7906321: 'טל

 

mailto:vatikimbakehila@gmail.com
mailto:vatikimbakehila@gmail.com


 



 
 
 

                                        

       

 

 ג"תשע ן חשמונאים"בית מדרש מת
 

, בבית הכנסת הרימון [26/20/21]ג  "בתשרי  התשע' ל, החל מיום שלישי , ה"ג בע"ן  פותח את שעריו בפני הלומדות בשנת תשע"מת

 .חשמונאים 

 

 :תוכנית שנתית
 .חברה ומדינה בישראל, סוגיות דת ומשפחה  :ר ארגון רבני צהר"יו, שוהםרב העיר  -הרב דוד סתו: 8:02-20:45

  נשות המלכים: ן רעננה"מכללת הרצוג ומת,מכללת אורות ,ך"מרצה לתנ -טפת הלפרין' גב  : 00:33-11:15
' שלמה והנשים  הפועלות בתק, ת דרך נשות דוד מחנה אם שמואל מייסד המלכו  ,טרום המלוכה והמלוכה' ך המלוות את תק"את הדמויות הנשים בתנבקורס נלמד להכיר 

כולל הדמויות לדמויות מקראיות מהתורה או , אליהו ואלישע עד חולדה הנביאה  עליהן נלמד תוך שימת דגש על קישור היסטורי ועל ההקשר בו מסופר על הדמות

 .לכיםנרוויח דרך לימודנו  גם את מבנה ספרי שמואל ומ.  ך"למקבילות מספרים אחרים בתנ

 .בעולמה של תורה –וכנשים בפרט , בכלל –דמויות כאלו או אחרות ודרכי התמודדותן עם אתגרים וקשיים . בעקבות הכתוב –ל והפרשנות "את דרך לימוד חז ננסה לחדד 

20:55-11:15     :Yardena Cope-Yossef, Adv. and Yoetzet Halakha,  

Director, Advanced Talmudic Institute, Matan: 
 

 תשובות הרות גורל: משבר ותיקון
 ם ועד ימינו "עיון בתשובות נבחרות מהרמב

 ההתייחסות להמצאות ומעמדן של נשים, פרו ורבו, אוטונומיה של החולה, כפיית גירושין, קבלת גרים: בנושאים כגון

יסוד אלו -נעמוד על הרלוונטיות של תשובות.  מקבילים של דורותיהםל ועד למקורות ה"נתמקד במספר שאלות חשובות ומרתקות אשר ננתח על פי מקורותיהם מחז 

 .לימינו

 תלמוד מסכת שבת      :רושליםין "מת ,המכון התלמודי -עדינה שטרנברג' דר: 11:15-12:42
 .בקורס ננסה לבדוק אחר המקור של המלאכות השונות ומהותן, נעסוק בפרקים הדנים במלאכות שבת השונות

11:15-12:42:  Dr.Avigail Rock  -  מתן בית שמש . 

Sefer Bemidbar - Divide and Conqour 
The challenges facing the nation and it's leader Moshe upon the  

conquering and division of the land 
In this course we will study in depth the book of Bamidbar, focusing on the books unique structure, understanding 

the specific mitzvot in context of Bamidbar, we will analyze the .challenge of  becoming a Nation of G-d through the 
experience of the desert . Our study will include Pshat, Midrach, Medieval commentary and Modern commentary.  

****************************** 

 .יחולק  בשיעור הראשון של תוכן השיעורים,סיליבוס מלא 

 .₪ 330: קורס שלישי/ ₪ 680קורס שני    / .לשנה₪  010:עלות קורס ראשון

 

 .פתיחת הקורס מותנית  במספר הנרשמות

 עובדות הוראה 12של  בהרשמה מוקדמתמוכר לצורך גמול השתלמות 

 

 ן "באתר מת: תוכנית השנתיתפרטים אודות ה

 מודיעין-ן חשמונאים"מת בית מדרש ראש -תמר רוט
08-9763003    ,252-324-0100  tamirot1@gmail.com 

 

כה ' , ה ביום ג"בע  ליום עיון לקראת הימים הנוראיםמוזמן   ,חבל בנימין, חבל מודיעין, מודיעין, צבור הנשים בחשמונאים***

 חשמונאים, ית הכנסת הרימוןבב 21/0/21ב "באלול תשע

 



 
 
 
 
 

 

     
                                                   08-0063013 

 

 
 

"הרי יודעים אתם 
כוחם של ספרים 

טובים, 

לעולם אין יוצאים מהם 
ריקם. 

כל ספר שפותחים 
מוצאים בו מה שלא 

מצאו בו קודם. 

ואפילו קראו בו פעמים 
הרבה ואפילו יודעים 

אותו על פה, 

כיוון שחוזרים וקוראים 
  –בו 

מגיד לך חדשות" 

)שירה, ש"י עגנון( 

 
 

 

 

 שעות פתיחה
 

 יום ראשון
10:88 – 28:88 

 
 יום שני

13:88 – 16:88 
 : ה בקרוב"בעז
 שעת סיפור  16:15

 
 יום שלישי

16:88 – 1.:88 
 

 יום חמישי
10:88 – 21:88 

 
בכל יום אפשר לשאול 

 דקות  01ספרים עד 
 !לפני סגירה

 
 

 להתראות בספרייה

 וקריאה מהנה

 
 

 

 

 

 ?מה בספרייה
 

מדע בדיוני  ,רומנים, מתח: ספרי קריאה לכל הגילאים בעברית ובאנגלית 

ספרים , קלאסיקות, ספרי מקור וספרים מתורגמים, פיותביוגר, ופנטזיות

 . ברוח היהדות ועוד

,  זוגיות, מודעות עצמית, חינוך, דותיה: ספרי עיון ויעץ בנושאים מגוונים 

 .בריאות ועוד, פסיכולוגיה

כורסאות שרפרפים , מתחם חדש לילדים ולנוער, פינת ישיבה לגיל הרך 

 .והדומים

 

               ?מי בספרייה
 

הספרייה פועלת בעזרתם הנהדרת של מתנדבות ומתנדבים מכל שכבות 

דרך הדור  ,מוותיקי הקהילה ועד ילדים וילדות צעירים, הגיל ביישוב

 .שביניהם

מתנדבים אלו עובדים ללא תמורה ומסייעים מאוד לספרניות בסידור 

 .הספרייה ותפקודה עבור כלל הקוראים ולהם תודה וברכה

 .המעוניינים להצטרף לצוות המתנדבים בספרייה מוזמנים ליצור קשר

 
      קריאה להצלחה בבנימין  

 
שילוב  –" קריאה להצלחה בבנימין"גם הספרייה שלנו משתתפת בתוכנית 

פעם בשבוע התלמידים והמורה . פרייה היישובית לבית הספר היסודיבין הס

 .לשיעור חווייתי שמטרתו עידוד הקריאהלספרייה מגיעים 

ה של בנימין ובספרייה האזורית "את התכנית יזמו במחלקת החינוך והפסג

ובית הספר ומזכירות היישוב תורמים את חלקם להצלחת , ימיןס בנ"של מתנ

 .התוכנית

        .זו השנה השלישית להפעלת התכנית ביישובנו

 

 
  61:61ה בימי שני בשעה "אי

 שימו לב לפרסומים בדפי המידע

 
 

 ד"בס

 

 

 



 



ד"בס  

 

 

 

ג"עתש - חשמונאיםבישוב  טופס הרשמה משפחתי לחוגים  
 

 ____________: ישוב _____________: שם ההורה________________    : שם משפחה
 

 _____________: דואר אלקטרוני_________ : נייד' טל _________: בעבודה' טל__________ : בבית' טל
 

 חיר לשנהמ  שם החוג ס"ביה כיתה שם המשתתף 

1      

2      

3      

4      

5      

0      

7      

1      

0      

12      

11      

12      

13      

14      

15      

 ( חובה לקרוא):  כתב התחייבות 
גבי טופס זה יש  כפי שהם מפורטים מטה וחתימתי על ישובהנני מצהיר בזה כי קראתי את תנאי ונוהלי ההשתתפות בחוגי ה (1

 .בה משום הסכמה לתנאים ולנהלים האמורים
שמצוינים בלוח  חוץ מהתאריכים, 2413, ויפעלו עד סוף חודש יוני 2412, בספטמבר 2, ראשון תחל השנה ביוםפעילות החוגים  (2

 .יוני חודש מפגשים עד סוף 36מדריך מחויב להעביר מינימום של  .חופשות המצורף

, לכל חודש 14-עד ה ,קים דחויים'דרך הוראת קבע או צ ( ינר עד יובספטממ) תשלומים 14גים ל ניתן לחלק תשלומי חו (3
 . בזמן הרישום לא יתקבל תשלום חלקי ".ועד מקומי חשמונאים"לפקודת 

 .פתיחת חוג וקיומו מותנית במספר מינימלי של משתתפים (0
-42: בפקסגם ניתן . בכל חודש 22הישוב עד לתאריך במזכירות  לרכזת הקהילהבלבד  בכתבי הודעה "ניתן לפרוש מחוג ע (5

  .הפסקת התשלום והפעילות תחל מהחודש שלאחריו  vaad_bryna@012.net.ilאו דואר אלקטרוני  1061641

לא יוחזרו , לאחר תאריך זה. 22.2.2413כל להיעשות רק עד לתאריך ביטול השתתפות בחוג יו 5למרות האמור לעיל בסעיף  (6
    .התשלומים גם אם יפסיק המשתתף להגיע לחוג

ולבוש שלא כלולים במחיר של חוגים מסוימים  מופע סיום ,הסעות,סיורים, חומרים, מדליות, תוספת תשלום עבור תחרויות (0
 .י המדריך"תגבה ישירות ע

 יהננ. ספורט או בכל חוג הכרוך בפעילות גופנית מותנית בבריאות תקינה של המשתתף בחוג ידוע לי כי השתתפות בחוג (2
או עלולה להיות רלוונטית /כי לא ידוע לי על כל ליקוי בבריאותו של הנרשם לחוג אשר עשויה ו, מצהיר בחתימתי על טופס זה

 .בהשתתפות בחוג

 ,שנמשכת מעל שבועייםאו פציעה במקרה של מחלה . פיצוילא יקבל  –במקרה והפסיד המשתתף שיעור אחד בשל מחלה  (1
 .יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו של עניין ,ח"חו

 .מתקיימים לפעמים מחוץ לגבולות הישוב ובאחריות המדריך  חוג ההישרדותידוע לי שמפגשים של  (14
 . יות התנהגותחוג בשל בעכל ידוע לי שניתן להרחיק ילד שמפריע להתנהלות תקינה של   (11

 
 ____________: תאריך                    _________________________ :חתימת הורה
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