
 !מופע למבוגרים! ח אדר"לכבוד ר
 

 :ועדת תרבות מזמינה אתכם למופע של נויה מנדל
 

 !"תסתדרו לבד -אני בחופש" 
 

 2.81, ח אדר"ר, ביום רביעי
  12:02בשעה 

 מ של ישיבת נר תמיד"בביה
 לאדם₪  02:  מחיר כרטיס

 281, ב שבט"י, מכירת כרטיסים מיום ראשון
 במזכירות הישוב

 

 ס בנימין"מופע בחסות מחלקת התרבות של מתנה

 ד"בס

     
www.rammod.net 

 
 ה"תשע ,שבט' ג, בא שבת פרשת ערב

 

 

 

 

   :משלחן המזכירות

 
 :מגרש חנייה חדש

י הועד תקציב לבניית "אושר ע 1222במסגרת תקציב 
ם מגרש חנייה במגרש סמוך למשחקייה לשימוש התושבי

 8ארבל –ובמיוחד לדיירי רחובות התבור 
בהזדמנות זו אנו בונים פינת מחזור בסוף חנייה זו שתרכז 

סיום 8 נייר פח כתום וקרטוניה, איסוף בקבוקי פלסטיק
 8ימי עבודה 22 -הבנייה תוך כ

 

 :מתקצירית המועצה
 : שינוי מען במשרד הפנים לקראת הבחירות

 
ם להזכיר כי אנו מבקשי, לקראת הבחירות הקרבות

תושבים המבקשים לשנות את כתובתם בתעודת הזהות 
יוכלו לעשות זאת , כדי להיכלל בפנקס הבוחרים ביישובם

לא  –שינוי מען שיתבצע לאחר מועד זה 8 1282822-עד ה
ויהיה על התושבים לנסוע למקום , יעודכן בפנקס הבוחרים

המועצה מפעילה שירותי , להזכירכם8 מגוריהם הקודם
הפנים לתושבים כדי לתת את מרבית השירותים  משרד

רישום , הוצאת תעודת זהות ראשונה או בלויה: קרוב לבית
תמצית רישום , שינוי מען, חידוש דרכון ודרכון חדש, נולד

שירותי משרד הפנים 8 ממרשם אוכלוסין ושינויי סטטוס
ניתנים בימי שני בין , במשרד חשמונאים –במערב בנימין 

 8 22:.2עד  20:22השעות 
 

 בריינה הרטמן: רכזת הקהילה

 Vaad_bryna@012.net.il   0שלוחה / 08- 9761493

 

 ..בחשמונאיםחורף חם 
 :בשבוע הקרוב

,  1082, ש פרשת בא"במוצ:  "מדרשיר"ערב עם   

ועדת תרבות מזמינה את הצבור לערב , לכבוד חודש שבט
 התורה הופכת לשיר  –" שרים מדרשיר8 "שירה מיוחד

הרב חנן פורת יצר את מדרשיר המקשר בין שירי ארץ 
הופך " שיר אדמה"אנסמבל 8 ישראל היפה ופרשת השבוע

 8ת החיבור הזה לערב שירה בצבור מיוחד במינוא
 8  למבוגרים ונוער

 ₪  22: נוער/ לאדם₪  12: מחיר כניסה
 כ הרימון"באולם ישראל של ביה  12:02בשעה 

 !נא להגיע בזמן  12:22קופה נפתחת בשעה 

המופע בחסות המחלקה לתרבות תורנית של 
 מטה בנימין

 

 –אכילה רגשית "סדנת 
 !"?וצה להיות שמןלמה הגוף שלי ר 

, שעות 0בת , +02,+22,+02סדנא שנייה לנשים בגילאי 
 8יועצת בריאות הוליסטית, של צביה בארי

אם 8 בספריה 23:02בשעה , 1282, שבט' ה, ביום ראשון
 8יהיה שינוי במקום בגלל הקור נודיע

 !(שעות 0סדנא בת )₪   52: מחיר השתתפות
 8  ם אצלי במשרדעדיף להירש, כדי שנוכל להיערך בהתאם

 

 בקרוב

 !( לכל הגילאים)  עוד סדנא לנשים

 !מומלצת לפני ניקיונות פסח
תתקיים סדנא של , הסדנאות של צביה בארי 1חוץ מ 

 :יעל זלץ בשם

שמבוססת על התפיסה  "העסק הנבחר –הבית "
שניהול בית כניהול ארגון ומנהלת הבית יכולה 
קים להשתמש בארגז הכלים של ניהול מעולם העס

כדי לייעל את עבודתה וכדי , והייעוץ הארגוני
מבוססת על סדרת ספרים ( ות)הסדנא8 להתמקצע

 8 שיעל זלץ כתבה בנושא
 

ט "י, תתקיים ביום ראשון, בת שעה וחצי, הסדנא
8 על המקום תבוא הודעה8 12:22בשעה  81., שבט

 ₪  12:  מחיר השתתפות
 

אם 8 רדאפשר להתחיל להירשם לסדנא מעכשיו דרכי במש
 8יהיה ביקוש לסדנאות נוספות של יעל אשמח לארגן אותן

 
כל הסדנאות לנשים בחסות מדור הקהילה של 

 "מעגלים"ס בנימין במסגרת תכנית "מתנ

http://www.rammod.net/
mailto:Vaad_bryna@012.net.il


 

 

 

 

 

 

 
 

 !שבת שלום

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

נכדה , ליאיר ומירב רוזיליו לרגל הולדת הבת*: לידות

 של יהודה ומיכל שווגר ועמי וסימה רוזיליו
נכד לצבי , למוריה ודוד בן אדיבה לרגל הולדת הבן *

 ונעמי שטרובך 
לדוד  בת, ליצחק ושרה מושכל לרגל הולדת הנכדה*

 ועדי סבתו
בן לאלעד ,לאלחנן ועופרה דה רוס לרגל הולדת הנכד *

 ואיילת דה רוס
בן לדניאל ,לחיים ושרה פורסט לרגל הולדת הנכד*

 וטובי פורסט

ה של ן וליסה מנש לרגל בר המצוונתויל*: בר מצווה

  בנם

, לבריינה ויצחק הרטמן לרגל אירוסי בתם*: אירוסין

 ולןהילה לעמית וסרמן מנאות ג
ליעקב ואנהלי ברנשטיין לרגל אירוסי בנם איתמר *

 ללירון גרנות מצור יגאל
 
 

: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל
vaad_bryna@012.net.il 

 

 'הרשמה לגני ילדים וכיתה א

א "כ, עד יום שלישי, 1282, בשבט' א, החל מיום רביעי
 8ראו דפים מצורפים להנחיות8  2281, בשבט

      Registration for  ganim and  1rst grade:
Registration will take place from Wed. , Jan. 21 
until Tues., February 10.  Registration must be 
accompanied by an up to date Teudat Zehut 

(address must be in Binyamin, otherwise you can 
not register.)                                                             

d is : Online registration: If the chilHow to register
registered in the Binyamin files you can register 

www.binyamin.org.ilonline at:  

Otherwise, to arrange registration in the mamad 
school, you must call Sarah Brenner to arrange an 
appointment at: 054-4414428 

5 yr. olds: children born  from Jan.1, 2010-Dec. 31, 2010          
4 yr. olds:  children born from Jan. 1, 2011-Dec. 31, 2011          
3 yr. olds:  children born from Jan. 1, 2012-Dec. 31, 2012         
1rst grade:  Jan. 1, 2009-Dec. 31, 2009 

ganim and school: Every child who registers for in   Insurance
gan/school  is required to pay a one-time fee  for accident 
insurance for the coming school year – this fee was 
determined by  the Education committee of the Knesset and 
will be updated as of the 2016 school year (this yr. it was 45 

      NIS)                                                                                          .
: This is an important  social and emotional Toilet training

factor when beginning nursery. When  a child is not toilet 
trained by the beginning of the school  year this tends to lead 
to disruptions in the course of the day. It is recommended 
that you complete this process before the beginning of the 
school year.                                                                                   
Children who are already in the ganim this year are also 
required to register. This includes those children with special 

for the needs.  Please note that Ganim open at 7:30 am 
.                                                        children of working mothers

pt. of the : will take place in the Education deLate registration
moeitza during the hours that they determine.  In this case, 
the moeitza  is not required to place the child in the gan 
closest to his home.                                                             

moeitza in  : you must inform theCancelling registration
writing: fax: 1532-9977186/  please check that they received it 

atarase@binyamin.org.il9700621-9977186/02-by phoning:  02 

Parents will be informed as to which gan their child is in 
during the month of August.  

 

 

 
 
 
    

 

 
 

 מרינת לאה ומלכה: בקשה מהספרייה

אנחנו מעריכים את 8 נא לתאם תרומות ספרים דרכנו
לא להשאיר ספרים ליד התרומות אבל מבקשים 

: ניתן להתקשר לספרייה בשעות הפעילות. הדלת

 8או להביא ספרים בשעות האלו 3502212

 בא: פרשת שיעור נשים בשבת
 

 נעמה שטסמן  :מרצה
 !(שימו לב לשעה החדשה) 20:22 :  בשעה

 
 ש גלנווד"עים עכ רמת מודי"בביה

 20:22בשעה לפני השיעור קריאת תהילים :  שימו לב

הארבל ליד החנייה / פינת רחובות התבור: המשחקייה 

 !החדשה

בין השעות ' וה' ג', המשחקייה נפתחת בימי א
היא מיועדת 8 י שרה שטייניץ"ע 22:.20:22-2

/  לילד מגיל שנה₪  2: מחיר כניסה8   2-2לגילאי 
 8כניסות 21ל ₪  22כרטיסיה של 

ס "מענק של מתנ –חרונה קבלנו ציוד חדש לא

 !!נשמח לראותכם8  בנימין

שהכינה , מלכה לבנה , תודות לספרנית: גיל הזהב

היא יצרה מוטיבציה 8 ן סיור ופעילות מהנהלחברות המועדו
 !לקריאה

על הכנת משחקי , ביתה של שרה טאניס, תודה לדבי
ד שבאו לחגוג "של הממ' חשיבה שגרמו הנאה לכיתות א
הם הכינו להן ברכות 8 ימי הולדת עם חברות המועדון

 8ועוגות ששמחו אותן מאוד
 תתקיים הרצאה מפי מוטי שטיינמיץ, 081, ביום שלישי

במועדון נוער " מערכות הגוף של האדם המזדקן"בנושא 
8 למתנדבות של המועדון ולכל מי שמעוניין 20:22בשעה 

לאחר ההרצאה תתקיים ישיבה סגורה של מתנדבות 
 8המועדון

 לאה מדעי

 

 :ני עקיבאב

 

 02:.:  ב "פעילות חב

 22:02:  מפקד

mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://www.binyamin.org.il/
mailto:atarase@binyamin.org.il

