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  :מרכזת הקהילה
  

  :בחודש הקרוב
  

  :תכנית של חוגי� תורניי�
  

  חנוכהצגה והפעלה חוויתית לכבוד כולם מוזמנים לה

ין ב, 17.11, כסלו' י, הקרוב ביום רביעי מכון המקדשבהנהלת 
  . ד"בבית הספר הממ  16:00-19:00השעות 

  .  'ו –' הפעילות מיועדת לילדי גן חובה וכיתות א
  .לילדים שרשומים בחוגים התורניים₪  5/  לילד₪  15: מחיר

  
  !!מצפים לראותכם

  
   :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 ריישלאיורם הרצאה של   

:בישיבת נר תמיד בנושא 20:15בשעה   
 

"מבוגר משמעותי מצמיח " 

 תקשורת עם מתבגרים

 הרצאה שמשולבת עם קטעי קולנוע

 
מה מאפשר קשר משמעותי בין מבוגר , עם מתבגריםבניית קשר משמעותי 

...ך עצמי בקרב הילדים ועודמה נותן תחושה של משמעותיות וער? לילד  

 כולם מוזמנים!
 

:בקאנטרי לייף באריאל ערב נשי� וכושר  

ולמרות המרחק חשבתי שאולי ס בנימין מארגן ערבים כאלו "מתנ
 , זה קורה השבוע .יש נשים מהישוב שלנו שמעוניינות לנסוע

, 13.11, בכסלו' ו, ויצא' פר ,ש הקרוב"במוצ  

.19:00-23:00בין השעות   

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

הגעה עצמית . תיתיספורטיבית חווי  

)תשלום במקום(₪  40: עלות  

ום פועל בית קפה כשר חלבי של רשתבמק  

Café'café' 

 

ייןמי שעד. סיימנו את איסוף המספרים: יישוביאס .אם.מערכת אס  

.בקרוב ננסה את המערכת. ות חשובותלא מסר נייד לא יקבל הודע  

:ניתן להמשיך לשלוח מספרי נייד ל  

tzachihash@gmail.com  
 

 

  
  :מהמזכירות

  
  :מלגות לסטודנטי� :המועצה מודיעה

גם השנה החלטנו לייעד את תקציב מלגות הסטודנטים עבור 
בתחומי בפרויקטים שיהיו  סטודנטים התורמים לקהילה

  .רווחה וקהילה, חינוך

  :קריטריונים

תושבי ( תושבי מטה בנימיןהמלגה מיועדת לסטודנטים  
  .בלבד )רמת מודיעין במקרה שלנו

 

  .לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בלבד המלגה מיועדת 

 

 לשלוח את כל להקפיד( יש למלא טופס בקשה למלגה  
  .מזכירות הישובניתן לקבל טפסים ב, )י הטופס"הנדרש עפ

גובה . שעות 60שעות התרומה לקהילה יהיו בהיקף של  
  .ח"ש 2000המלגה יהיה 

אישור + תלושי שכר + ז.יש לצרף לבקשה צילום ספח ת
הפרויקט שבחרת +גובה שכר לימוד  לימודים ואישור

  .יקט זהדב עם אישור של רכזת הקהילה לפרולהתנ

לבד עד ל את הטפסים יש להעביר לרכזת הקהילה ב
   . שיגיעו באופן עצמאי לא יטופלו טפסים. 30.11.10

במקרה של חשמונאים אני מבקשת : הערה חשובה
, אם אפשר, 21.11, ראשון שתקדימו ותגישו עד יום

בגלל שאני יוצאת לחופשה ולא אחזור עד לתאריך הסופי 
 )בריינה הרטמן – (להגשה

 סטודנטי הועדה תזכה את ה"רק תרומה לקהילה שתאושר ע

  .במלגה

על מנת לקבל את !  2011סוף זמן ביצוע הפרויקט עד יולי 
שנמצא אצל בטופס , יש לדווח על ביצוע הפרוייקט המלגה
!!!! לא נוכל לקבל בקשות  30.11.10- ה לאחר .בריינה

  !! כדאי להזדרז
  

  :בעלי תפקידי� חדשי�

התחילה לעבוד כרכזת קליטה בישוב בחצי  חנה שוסטר' גב
תושבים עולים חדשים הזקוקים לסיוע בכל תחום . משרה

הקשור למערכת הקליטה בארץ מתבקשים לפנות לחנה 
כמובן זאת בנוסף . שתעשה כל מאמץ לסייע ולקדם כל נושא

  .לפעילות יזומה בנושא
  . החליפה את ליאור רגב כרכזת נוערנועה גרוס ' גב

  .חלים לחנה ולנועה הצלחה בתפקידן החדשאנחנו מא

  
  :חיובי מי�

לאור המעבר למונים לקריאה מרחוק נשנה את שיטת חיוב 
  .2011החל מינואר  ילחודש יחודש ומים מד
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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 : אוספים שונים כמוהעליות השונות אשר יכלול 
, 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
   .ונים ישנים של הישובעיתונים מהעיתונות הארצית וגם עית

אנו מבקשים מכל התושבים שהיו יושבי ראש ועד התושבים בישוב 
תות השונות ינשמח לקבל תושבים שיספרו בכ. ליצור קשר עמנו

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

ל כול לקב  ין ימעונ   ישובייחברי ועד ההקמה של המוזיאון ה
ין את חברי יינים לראיונעגם מ. על הישוב כולל תמונות     חומר

י תלמידי הישיבה "הועד השונים מאז הקמת הישוב עד ימים אלה ע
  .אשר יתעדו את החומר 

המשפחות הראשונות  10ין את יינים לקבל או לראיכמו כן אנו מעונ
. ה שרה טאניס חביבה חתוכ. לחברות :טל .שהיו בין מקימי הישוב 

  נילי ארז ציונה שרוני
  :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
  תודה על שיתוף הפעולה

  
  :חוג שחמט

החוג מתקיים +. 50י בנ   בית מפגשים פתח חוג שחמט למתחילים
החוג ללא . חתוכה  יבהדרכתו של רפ 19:15בימי שני בשעה 

  בברכה ציונה.         ואין צורך להביא כלים. תשלום

  
  

  !לכבוד חנוכה לילדי� הצגה
  

  ,24.11, ז כסלו"י, ביום רביעי
  במועדון נוער     16:10בשעה 

  

  ”!מיוון ועד כאן"
  "בועות של חלומות"תאטרון  –יב עם קרן ארב

  הכל יד השם והכל מכוון
  סיפור המסע של חנוכה

  שהתחיל אי שם ביוון הרחוקה
 

השם עזר , במקדשינו אפר ועפר...הכל נגמר
  אך כעת הוא שוב נסתר

  ?איך נתמודד עם כזה דבר
מוסיקה שירים , ההצגה אינטראקטיבית בחרוזים

  .ואביזרים עליזים
  

  /לילד₪  15: ירמח.    4-8לגילאי 
  ₪  10 –ילד שני ומעלה מאותה המשפחה  
  

  
  
  

  

 


