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  :מרכזת הקהילה

  
  :וחיובי� חוגי�

בשבוע  חודש נובמברבים ניתן להירשם להצטרפות לחוג  .1
אין . ין לשלוח ילד לחוג אם הוא לא רשוםא. הקרוב

ילד . בלי לדבר אתי קודם" שיעור ניסיון"לשלוח ילד ל
שלא מופיע ברשימות של המדריך לא יוכל להשתתף 

 .בחוג

 

שם לחוג בלי לבדוק אתי אם עדיין יש לא ניתן להיר .2
אם טופס רישום לא הגיע אלי אז הילד לא רשום . מקום
 .לחוג

 

 הלשיעורי תופים בימי חמישי בשע ם אחדנותר עוד מקו .3
19:00   

  
  

מתארגנת קבוצת נשים לפתיחת חוג עם יעל עמוס   :ריקודי ע�

השעה תקבע . החוג פתוח לכולן. בימי שני בערב במועדון מפגשים
לא תפתח קבוצה  לחודש₪  80:  מחיר.  על פי בקשת המשתתפות

  .ק"עד שלא יירשמו אצלי כולל תשלום למי שאין הו
  

  .המעוניינות להירשם מתבקשות לפנות אלי
  

  :חור�" מעגלי�"תכנית 
 בקרוב נצא לדרך עם תכנית הרצאות להורים של מתבגרים
ס "בשיתוף עם ישיבת נר תמיד ובחסות מדור הקהילה של מתנ

  בנימין ופרויקט שמיד
, בערב ביום רביעי של מכון שליאר הראשונהנפתח עם ההרצאה 

:  בישיבת נר תמיד בנושא 3.11, ו חשון"כ  

"מבוגר משמעותי מצמיח " 
גורמים רבים כגון . אינו דבר מובן מאליובניית קשר משמעותי 

שפה, פער דורות עולם מבוגרים מול עולם (תרבותית שונה  
מאפיינים התפתחותיים של, )מתבגרים כעס וניכור , גיל ההתבגרות 

עלולים להכשיל את, כלפי עולם המבוגרים ועוד הקשר או למנוע  
מה מאפשר  חוויה של קשר משמעותי בין מבוגר. אותו בכלל  

 –מה נותן תחושה של משמעותיות ? מהם המאפיינים שלו? ילדו
של עניין ושל ערך עצמי בקרב , של טעם איך יוצרים חוויה

וכיצד תחושת משמעותיות זו, הילדים עוזרת בהתמודדות  
בפיתוח יכולות, המתבגרים עם משימות ההתפתחות שלהם  

.ההתמודדות וההסתגלות ובהימנעות מהתנהגויות סיכוניות  

 

סום נוסף כולל שעה בהמשךפר  

 

  

  
  :מהמזכירות

  
  

מימו� המועצה לתלמידי� שנוסעי� בתחבורה 

  : ציבורית
תלמידים העונים על הקריטריונים למימון נסיעות בתחבורה 

ציבורית ימלאו את טופס הבקשה במזכירות הישוב עד 
לא יהיה ניתן להגיש בקשות לאחר . 1.11.10התאריך 
  .תאריך זה

  
  :יישובי smsמערכת 

חסרים לנו עדיין הרבה מספרי נייד כדי להפעיל את המערכת הזאת 
כדי להשלים את ). למשל, סגירת מים(לשעת חירום או להודעות חשובות 

או של הגבר (העבודה ברצוננו להוציא מספרי נייד של נשות הבית 
אם אתם . לפונים החדש ממי שטרם שלח מספרמספר הט) כשצריך

אם . tzachihash@gmail.com למתנגדים לכך נא לשלוח לנו מייל 
ניתן גם ) אחד למשפחה(מישהו רוצה לשלוח לנו או לעדכן מספר נייד 

לטלפן  נצטרך, כדי להשלים את החסר, בשלב האחרון. לשלוח למייל זה
  .אליכם ועדיף לנו להקטין את מספר הטלפונים עד כמה שאפשר

  
דיווח מספר נפשות לשנת  -   הקצבת מי�

2011:  

מצורף טופס הצהרה על מספר הנפשות המתגוררות בבית 
נא להקפיד למלא את הטופס ולצרף צילום . דרך קבע

מתעודת זהות והספח של כל המתגוררים ולהעבירו למזכירות 
  .31.10.10 –מ  לא יאוחר
שמי שלא יעביר יקבל הקצבת מים בתעריף הנמוך   מודגש

  .2011ולא ניתן לשנות במשך כל שנת  נפש אחת בלבדלפי 
  

  :מפגש הועד ע� מפקד תחנת בנימי�
 

נפגש ועד הישוב לפגישת עבודה , 19.10.10ה , ביום שלישי
בישיבה עלה נושא . עם מפקד משטרת בנימין וקציניו

ריונות של בני נוער ועל הקשר בין הישוב הונדליזם וב
י מפקד משטרת בנימן "בישיבה סוכם ע. למשטרת בנימין

שהחל מהיום יתוגברו באופן משמעותי הסיורים והנוכחות 
.של המשטרה בכלל וביום שישי בערב בפרט  

שוטר שירכז את נושא , באופן קבוע , בנוסף יישלח לישוב
ים התושבים לפנות מתבקש, כמו כן. המשמר אזרחי בישוב

מפקד .  למשטרה על כל מקרה בריונות שהם נתקלים בו
המשטרה הדגיש שכל קריאה למשטרה תטופל באופן מיידי 

באם קריאה למשטרה לא נענית אנו . ויישלח סיור למקום
.מבקשים לפנות לועד המקומי ונטפל בכך  

...הםלבכוונת הישוב לנקוט בצעדים נוספים שהשתיקה יפה   

 



   

  

  

  

  

  

 .  

  

  
  !משהו  נחמד

  

" מחסום נאש"נשלח לדינה שוורץ שהקימה את הפרויקט (
  )לחיילים באזור

  

  -זה גם חינוכי - קפה לחיילים 
  

  הלילה אחד החיילים אמר לנו 
  

  "כשאהיה גדול אני רוצה להיות אחד מחשמונאים"
  

 !?לא, חמוד

 

  

  !)בדף ש מקוםאשמח להוסיף אנקדוטות כאלו תמיד אם י(

  
  בריינה

  

  :ותיקי� בקהילה
  

  אזלו כל הכרטיסים לאירוע בגבעת זאב 
  1.11.10ב 

  
נא להודיע לי על  !אנשים מהישוב 65נרשמו 

  !יש אנשים בהמתנה. ביטולים
  

  ₪  10מי שלא מעוניין בהסעה במחיר 
  מתבקש להודיע לי 

  4שלוחה  9761493
Vaad_bryna@012.net.il    

  :מהספרייה
  

 20.10, ב חשוון"י, מיום רביעי הבא :שעות
ולא ( 13:00-16:00הספרייה תיפתח בימי רביעי מ

  )17:00עד 
  

ה מתוכננת פעילות שעת סיפור "בע :שעות סיפור
בחודשים , ס בנימין"בחסות ספריית מתנ, שבועית

  :טבת –כסלו 
  4-6לגילאי ) 10.11(בכסלו ' ג
  'ב –' לגילאי כיתות א) 17.11(כסלו ב' י
  2-3לגילאי ) 24.11(ז בכסלו "י
  4-6לגילאי ) 15.12(   בכסלו' ח
  'ג-'לגילאי כיתות א) 22.12(ו בכסלו "ט
  2-3לגילאי ) 29.12(ב בכסלו "כ

 לכיתותפעילות ( 16:15הפעילות תתקיים בימי רביעי ב 

נוסף פרסום                    )17:00 יחד בשעה ב' ג -'א
  יגיע בהמשך

  

  
  

  

 


