
  ד"בס

  
  

  :מרכזת הקהילה
  

  :ס בנימי
 מודיע"מתנ
  

  סדנא להעצמה נשית במרכז גווני� בשער בנימי�: החופש לגדול
  התנהלות נכונה ומימוש, מציאת המטרה האישית, אימון לחשיבה מקדמת:  בסדנא

  ברה ומאמנתס ומורה למדעי הח"עו, עם המנחה יעל אברהם  9:00-16:30בין השעות   1.7, ט תמוז"י, ביום חמישי

אם יהיו מספיק נשים מאזורינו שמעוניינות להגיע נשתדל   052-4239718:  יעל  02-5848600משרד גוונים  : לפרטים והרשמה₪   195:  עלות
  .כל מי שנרשמת מתבקשת לידע אותי   .לארגן הסעה

  

  :לקראת כנס הוקרה לחברי ועדות ומתנדבי� במטה בנימי�
  

  ?ולא ידעת איךלהוקיר לו תודה  חברך בישוב וחשבת שיש/  רומה של שכנךתמיד הערכת או התפעלת מהת

ארגונים בתוך הישוב אשר משקיעים מזמנם בהתנדבות למען הקהילה /גופים/אנו מחפשים אנשים!! זו ההזדמנות שלך 
 לכם  ישאם . ומחוצה להםם רבגוניים בישובי המועצה ישראליים אשר פונים לקהלי-בתחומי התנדבות בנושאים כלל

  .אנא פנו אלי, מהישוב שלנו המלצות למתנדבים
  

  .פרטים בהמשך. שמול תחנת הדלק מעבר מכמש" נחלת בנימין"במרכז המבקרים , 21.7, באב' ב י, ה"בע, הכנס יתקיים
  

    :2מיזמי� חברתיי� 
  

  הפקת מיזם חברתי: ס בנימין מזמין אתכם שוב לצאת להרפתקה"מדור הקהילה של מתנ
  

 במה ליוזמות חדשות בתחום החברתי כדי לתת -

 ת בישוביםוכדי לעודד יזמות חברתי -

 כי החכמה והכוח נמצאים בשטח -

 כדי לתת לכם הזדמנויות לחדש -

  .או במזכירות www.rammod.netבאתר של הישוב וטופס רישום הסבר מלא : לסקרנים
  

 לעדכוני� על כרטיסי� מוזלי� דר� מתנ"ס בנימי�  נא לפנות לאתר של הישוב:  

www.rammod.net  

  

  :בישוב שבוע הבא

  במועדון נוער 20:00ישיבת ועדת ספורט בשעה  -  ,20.6, תמוז' ח, יום ראשון
 20:30בשעה . הצגת תכנון רחוב הדגןלדיירי רחוב הדגן ואדריכל  בין פגישה - ,21.6,  תמוז' ז,     יום שני

  .במזכירות
כ "נשות הישוב מוזמנות לאולם של ביה. לנר לקראת הופעה בבנין שלםחזרה גנרלית חגיגית של המקהלות של רחל וי

  ב"י-'לבנות מכיתה ז₪  5,  לנשים ₪ 10:  מחיר השתתפות.   21:00בשעה  הרימון
 

 :22.6, תמוז' י, יום שלישי

 17:45בשעה , 22.6, במועדון מפגשים ביום שלישי לתלמידי גיטרה של איציק בלס קונצרט סיום -

 :וערלות קרקע במועדון נסיום חוג התעמ -

 אספק את השתייה. מתבקשות להודיע לי) 'עוגות וכו(אמהות שמוכנות להביא כיבוד 

  .יש לבוא בלבוש ספורט. אין להביא אחים קטנים .ומתעמלת אמאהפעילות הינה פעילות משותפת ל
  .'מתעמלות גן חובה וכיתה א 17:00-17:45בין השעות 
  .'וכיתה ג' ת כיתה במתעמלו 17:45-18:30בין השעות 
  .'וכיתה ה' מתעמלות כיתה ד 18:30-19:15בין השעות 



  
  

2 

 

ל"ינו יחיאל מאיר בן שניאור זלמן הימלפרב זחברערב לימוד לזכרו של   

20:11ערבית  תפילת. הכנסת גלנווד בחשמונאים-בבית 22.6א תמוז ה "יערך ביום שלישי אור לי  

 .יהי זכרו ברוך
 

 יום רביעי, י"א תמוז, 23.6:
17:00 בשעה 23.6ה  ,א תמוז"י ,ירביעביום ) הר המנוחות(בבית העלמין הר טמיר  ,ל"ז, של יחיאל הימלפרבליה לקברו ע  

 
 מסיבת סיו� ג� יעל

 

20:00כ הרימון בשעה "בביה  :ערב כישרונות לנשים ונערות  

בנות מגילאי . כולן תושבות הישוב. ופע מוסיקלי מגווןיציגו את כישרונותיהן במ 10-15קבוצת בנות מוכשרות בין גילאי 
מפיקה את הערב בהתנדבות והשתתפות , תושבת חדשה, טליה ויידמן, יוזמת הערב. ומעלה ונשים מוזמנות לצפות במופע 7

בערב עצמו המחיר . לכרטיס₪  10ניתן להזמין כרטיסים דרך טליה במחיר , 22.6, תמוז' עד י. בקבוצה הייתה בחינם
054-4309187: ניתן לצור קשר עם טליה ב.  ₪ 15עולה ל   

 

:בקרוב  

. בחסות מרכז הספורט חשמונאים וועדת ספורט): 4.7, ב תמוז"כ, שייפתח ביום ראשון(פתיחת שבוע ספורט 
 לנשים ונערות ביום ראשון, ט"ו תמוז, 27.6, פתיחה מוקדמת (בגלל 3 השבועות): ערב חשיפה לחוגים

  .א בשבוע הבאתכנית מפורטת תצ

וכיצד נוכל להכין אותו לקראת המעבר לבית . 'במפגש נתמקד במיומנויות אותן  הילד צריך בתחילת כיתה א
  .מיועד להורים לילדי גן טרום חובה וחובה. הספר

  ₪  10: עלות. במועדון נוער  28.6,  ז תמוז"ט, ביום שני.  ית תקשורתמרפאה בעיסוק וקלינא: מעבירות
 

 11.7ט תמוז "הערב יתקיים ביום ראשון כ .דילמות מחיי היומיום בדור הביניים ":באמצע החיי�"יו� עיו� 

   .ביישוב
  התכנסות   17:30       : בתכנית

  רהם כץמר אב" הקן המתחדש"על זוגיות    18:00                   

  :נשים:                                             גברים               19:00                    

  "השפעות השינויים"                           "גם גברים מרגישים"

  מר אברהם כץ                                      קלודין אטב בלום

  ארוחת ערב קלה   20:15                    

  חיה מאיר' גב" כשהחופה מתמהמהת"   20:45                    

  !נשמח לראותכםלאדם                                                      ₪  20:  עלות.  הרשמה אצלי

  

נעשו מאמצים  .יץ הקרובחוברת צבעונית מרכז הנוער עם כל המידע על פעילויות הק, ה"בע, עד שבוע הבא תצא : נוער
נלקחו בחשבון בתכנית נוער  ןס בנימין הוציא חוברת של פעילויות קיץ וחלק מה"גם מתנ .רבים למלא את הקיץ באירועים

  .ניתן למצוא מידע גם באתר של הישוב .שלנו
  
  **!מי שרוצה לעצב לוגו עם סמל הישוב מוזמן.  תודה לתמרה לאופר על הצעת שם לדף מידע**
  

  ,שלוםשבת 
  בריינה הרטמן
  רכזת קהילה

  

 .ס הוא  מעבר משמעותי בחיי הילד וההורה"המעבר לבי: "המסע אל עבר האלף הראשון"


