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  :מרכזת הקהילה

  
  :וחיובי� חוגי�

 חודש נובמברבים ניתן להירשם להצטרפות לחוגעדיין   .1
. ין לשלוח ילד לחוג אם הוא לא רשוםא. ובבשבוע הקר

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

  .בחוג

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

 הלשיעורי תופים בימי חמישי בשע אחדם נותר עוד מקו .3
19:00   

  
  :בחודש הקרוב

  שינוי בתארי� :חור�" מעגלי�"תכנית 
בשיתוף עם ישיבת נר תמיד ובחסות  להורים של מתבגרים ההרצא

  ס בנימין ופרויקט שמיד"מדור הקהילה של מתנ
, 17.11,כסלו' י, בערב ביום רביעי הרצאה של מכון שליאר  

:נר תמיד בנושאבישיבת  20:00בשעה   

 

"מבוגר משמעותי מצמיח " 
שפה, גורמים רבים כגון פער דורות. בניית קשר משמעותי אינו דבר מובן מאליו  

מאפיינים התפתחותיים , )עולם מבוגרים מול עולם מתבגרים(תרבותית שונה 
עלולים להכשיל את, כעס וניכור כלפי עולם המבוגרים ועוד, גיל ההתבגרות של  

מה מאפשר  חוויה של קשר משמעותי בין מבוגר. וע אותו בכללהקשר או למנ  

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

, עוזרת בהתמודדות המתבגרים עם משימות ההתפתחות שלהם משמעותיות זו
.ותמסוכנההתמודדות וההסתגלות ובהימנעות מהתנהגויות  בפיתוח יכולות  

 

:בקאנטרי לייף באריאל ערב נשי� וכושר  

ולמרות המרחק חשבתי שאולי ס בנימין מארגן ערבים כאלו "מתנ
יים הערב הבא יתק. יש נשים מהישוב שלנו שמעוניינות לנסוע

.19:00-23:00בין השעות , 13.11, בכסלו' ו, ויצא' ש פר"במוצ  

, )יש להביא נעלים ובגדים מתאימים (חדר כושר : כלול בערב
סאונה, בריכה מחוממת (להביא כובע ים), סדנת ריקוד 

 ספורטיבית חוויתית

אם יש . לנסוע ביחדומספר נשים יכולות להתארגן (הגעה עצמית 
)ולי אפשר לארגן הסעה בתשלום נוסףהרבה שרוצות לנסוע א  

)תשלום במקום(₪  40: עלות  

 במקום פועל בית קפה כשר חלבי של רשת 

Café'café' 

02-9977101:  לפרטים נוספים  

 

 

  
  :מהמזכירות

  :תזכורות אחרונות
  

  

מימו� המועצה לתלמידי� שנוסעי� בתחבורה 

  : ציבורית
תלמידים העונים על הקריטריונים למימון נסיעות בתחבורה 

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

  
 

  
דיווח מספר נפשות לשנת  -   הקצבת מי�

2011:  

:להזכירכם.  עדיין לא כל התושבים העבירו דיווח כנדרש  

אנו מעבירים דיווח לרשות המים .  31.10.10ניתן לדווח עד 
.2010בתחילת נובמבר   

לתעריף נמוך עבור  מי שלא ידווח יקבל הקצבה
 נפש אחת בלבד.

לא ניתן לשנות את הדיווח במהלך כל , להזכירכם, כמו כן
, מהעברת הדיווח שלנו לנציבות המים, ולמעשה 2011שנת 
!חשוב מאוד להעביר את הדיווח מיידית, לכן  

מי שלא קבל את הטופס בתיבת דואר בשבוע שעבר יכול 
: להוריד אותו גם מאתר של הישוב  

www.rammod.net   

שניתן , כמובן". מזכירות"זה מופיע בדף הבית תחת הכותרת 
בימי ראשון נאוה נמצאת . לקבל אותו גם מנאוה במשרד

אל תשכחו שלכל . 17:00-19:00במזכירות גם בין השעות 
.יש לצרף צילום תעודת זהות 18דייר מעל גיל   

 

:שובסגירת מי� בי  
 

תתקיים הפסקת מים בישוב ,  1.11, ד חשון"כ, ביום שני
.לצורך טיפול בצנרת מים 9:00-14:00משעה   

.אנו מתנצלים על אי הנוחות שתגרם לכם  

 

,בברכה  

 מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב
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  :ממועדו� מפגשי�
  

  :הקמת מוזיאון יישובי בתמיכת מועצת מטה בנימין
  

 ס למיזמים יישוביים זכינו בתקציב"במסגרת המכרז שהוציא המתנ
מי שיש ברשותו חומר על . להקמת המוזיאון בישיבת נר תמיד

תלבושות של : העליות השונות אשר יכלול אוספים שונים כמו
, שטרות, בולים, תמונות, תקליטים, כלים ישנים, עדות שונות

מפות מחיי ההתיישבות או כל חומר , תמונות, מטבעות ישנים
  .נשמח לקבל –שניתן להציג במוזיאון 

אנו אוספים חומר על הקמת הישוב אשר יכלול קטעי  ,כמו כן
   .עיתונים מהעיתונות הארצית וגם עיתונים ישנים של הישוב

אנו מבקשים מכל התושבים שהיו יושבי ראש ועד התושבים בישוב 
נשמח לקבל תושבים שיספרו בכתות השונות על . ליצור קשר עמנו

ל תושב אשר נשמח לשתף כ. עלייתם ארצה או על מגוריהם בישוב
  .יעזור לנו במשימה

  :טלפונים לתגובתכם או לתרומה או הצעה יש לפנות לחברות
: נילי ארז, 9298985:  חביבה חתוכה, 9760771: שרה טאניס

תודה על שיתוף .  9761824: ציונה שרוני, 054-9582550
  .הפעולה

  ציונה
  

  :הסעה לאירוע בגבעת זאב
  

, מהטרמפיאדה ביום שניהאוטובוסים יצאו :  למי שנרשם בלבד
מי שעוד לא שלם עבור ההסעה  18:10בשעה , 1.11, ד חשון "כ

  .לאדם ללאה מדעי במקום₪  10מתבקש לשלם 
  
  
  

  :מועדת ספורט

  
דרוש מדריך כושר וספורט להפעלת קבוצת 

  .התעמלות לגברים בשעות הערב
  

 9761493:  נא לצור קשר עם בריינה
  4שלוחה 

  

  :מהספרייה
  

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

יכים אז אנחנו נאלצים לשנות את התאר :טבת –כסלו 
, בשבוע הבא. אין להתייחס לפרסום של שבוע שעבר

  .נוציא פרסום חדש, ה"בע
  

  
  

 


