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 :מהמועצה
 משפחתונים ביתיים מוכרים

 
מתוך רצון להגדיל את היקף מערך הטיפול בתינוקות לטובת 

וכן את הפיקוח וההדרכה , האמהות העובדות בבנימין

יינת לקדם פתיחת המועצה מעונ, המקצועיים על מערך זה

במשפחתונים . ת"משפחתונים ביתיים באישור משרד התמ

מוכרים אלה יהיו הילדים זכאים להנחה בהתאם לקריטריונים 

 .ת"של משרד התמ

, יכולות לפנות אלי, נשים המעוניינות בפתיחת משפחתון שכזה

המועצה . כדי שיחד נבדוק את ההתאמה לדרישות המשרד

קצועית של מדריכות מחלקת תסייע למשפחתון בהדרכה מ

וכן בתיווך בין בעלת המשפחתון לאגף המעונות , המעונות

מנהלות המשפחתונים הביתיים . ת"והמשפחתונים במשרד התמ

המוכרים יוזמנו להשתתף בהשתלמויות המקצועיות של מנהלות 

 . מעונות בנימין

יופנו הילדים , ביישובים שבהם לא יהיה מקום במעון המועצה

 . מחלקת המעונות למשפחתונים הביתיים המוכריםעל ידי 

אשמח לעמוד לרשות בעלות משפחתונים פרטיים המעוניינות "
 ",לקדם הכרה במשפחתון שלהן בכל שאלה

 

 ,בברכה
 יעל אורן

 20-1177999 –מטה בנימין , מחלקת המעונות' מנ

 

 

 

 2 הרב פוירשטיין במרכז גוונים

 

 ,מזמינות אתכם" ב בנימיןל"המחלקה לשירותים חברתיים ועמותת 

של הרב רפי  תולהרצא ,הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

ואב לבחור  ,סגן מכון פוירשטיין לקידום כושר הלמידה, פוירשטיין

והחינוכית של  תעסוק במשנתו הטיפולית ההרצאה .עם תסמונת דאון

 .מכון פוירשטיין

 "גוונים"במרכז  ,בטבת' כ, 27/12/10ההרצאה תתקיים ביום שני 

(. תחילת ההרצאה 20:30, כיבוד קל – 20:00)  .שער בנימיןב

 .בהרשמה מראש במשרדי העמותה  יתמותנההשתתפות 

הכנסות קודש ) ח למשתתף"ש 10 - עלות סמליתה. 02-9978231

 .("לב בנימין"לפעילות עמותת 

  

 
 

 

 

 

 
 :מרכזת הקהילה

הייתי . חרוןאני מתנצלת על העדר דף זה בחודש הא: חזרה לשגרה

אבל הדף מידע ימשיך להופיע , בחופשה והתחלתי קורס מיד כשחזרתי

 !ה"בע, מהשבוע

 
 :בחודש הקרוב

 
פעילות לילדים בשעה : ח שבט"ערב ר, יום רביעי

 .פרסום בשבוע הבא.  במועדון נוער 16:00

 
  משה ברלינר על זוגיות' של ר ותהרצא 
  בקרוב  ש אחד"במוצ( בעברית ובאנגלית)

  !מיועדת לזוגות צעירים ובוגריםהרצאה ה
 (עד סגירת הדף התאריך עוד לא היה סגור)

 
 : 11.1.11, שבט' ז, ביום רביעי

  :הרצאה לנשים בחינם מפי לנה יאנובסקי בנושא

 20:00במועדון מפגשים בשעה  "אימון אישי"

 
 : 11.1.11, ש פרשת ויתרו"במוצ

בשבט יישובי ו "ועדת תרבות מזמינה את הצבור למסיבת ט

ש גלנווד  בשעה "כ רמת מודיעים ע"באולם יפה של ביה

עם  "שירת הבריאה", המופע המוסיקלי :בתכנית.  20:15

הרב הרשקופ הוא המנהל של  .נאוה הרב מוטי הרשקופ ואשתו

 .פרטים בהמשך   ".כינור דוד", הישיבה התיכונית המוסיקלית

 

די למנוע כ –אני שוב מזכירה :  לוח אירועים יישובי

קונפליקטים בתאריכי אירועים אני מבקשת שתיידעו אותי 

שמחות כדי שלא נזמין /במשרד בקשר לתאריכי אירועים

באתר של הישוב  -או – תכניות חשובות ויקרות  למעט אנשים

יש לוח אירועים נהדר וניתן לבקש מחיים דה יונג להכניס את 

 www.rammod.net: תפנו לאתר. האירועים שלכם ללוח

 
 
 

 :מהמזכירות
 

 : (תזכורת) מתנות למתגייסים ובנות שירות
חיילת החל ממחזור / ועד הישוב החליט להעניק שי לכל חייל

 .וכן לבנות שירות לאומי מאותו תאריך 2010אוגוסט 

 

לקבלת השי במזכירות הישוב יש להביא למזכירות צילום 

אישור שירות לאומי ונעביר אליכם את המתנה / מתעודת חוגר

   .במקום
 
 
 
 

http://www.rammod.net/
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 :ממועדון מפגשים
 :תכנית לימודים שבועי

 
 השעה היום החומר הנלמד שם המורה

 02202 שני תניא הרב ברק כוכבי

 0222 שני אנגלית מתקדמים ברברה גילאור

 ספר שמואל רפי חתוכה

 טיולים                   +'ב

 1222 שני

 99291 שני ל מפרג"המהר הרב  שמעון בוכניק

 90202 שני באקריליקציור   פרקש מרים

 90291 שני אנגלית מתחילים רותי רון

 91291 שני שחמט מתחילים רפי חתוכה

 90202 שלישי אנגלית בינוניים מיכל שטינמיץ

 91202 שלישי מסכת ברכות הרב מאיר פרידמן

מחשבים  דוב גילאור

 למתחילים

 91202 חמישי

רביעי אחת   (בתשלום)לימודי קתדרה 

 לשבועיים

1291 

 
 להצטרף ה/יכול+50 בת/כל אחד בן  ללא תשלום( פרט לקתדרה)כל השעורים 

                                                                        "שכרכם' ישלם ה", תודה לכל העוסקים במלאכה
 ציונה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 :מרכזת הנוער
 

בני עקיבא . חנוכה היה עמוס באירועים שונים

גרעיני נחשון יצאו . יצאו לסמינריונים השונים

שלמה )אירגנו מופע התרמה וכמו כן , למסעות

 ישר כח ותודה לכל המשתתפים -(כץ

 ח יצאנו לטיול מוצלח מאוד בנגב-עם כיתות ז

כמו כן יצאנו לערב הרכבים ונהננו מהמופע של 

 :(אורי חזקיה 

השבוע ציינו בבני עקיבא שבוע שמחה כבכל 

 .ה"לזכרה של אורית דה יונג ע, שנה

 :ועם הפנים קדימה

יתקיים ( פרשת שמות)ב מוצאי שבת הקרו.1

 .במועדון 02202' כיתות טעם " ש"מוצ-מפגש"

. ה מתחיל"הרשמה למסע ל -כמו כן לכיתות ט

 . פרטים אצל המדריכים או אצלי

כל , יב-כיתות ט: פרופיל חדש לנוער -מבצע. 2

מי שמוכן לעזור במיפוי הנוער ושדרוג המועדון 

   02222ש ב "בכל מוצמוזמן להגיע 

" חיפוש חבר"ן בפרויקט זה נקרא הצעד הראשו

('add as friend' .)יפרטים אצל. 

יחודית י ןתיאטרובקרוב מאוד תתחיל סדנת . 3

. עם הרכזת מוריה יפהח -כיתות זלבנות מ

   0524858907 פרטים אצלה

  מדרשוקו חוזר בקרוב. 4

 .בני עקיבא היכונו לנטיעות. 5

 

 054-2087825נועה גרוס : לשאלות וברורים

 

 

 :עורך העיתוןמ
ה עיתון הבא של "ו בשבט יגיע ואז יצא אי"ט

יש לנו  :הכותבים כלל לכן. היישוב חשמונאים

בבקשה . ימים להכין החומר לעיתון הבא 10עד 

 תודה. החומר בקרוב לשלוח לי

 אם ברצונך לפרסם הודעה :כל המפרסמים 

בבקשה להעביר החומר ,ע מלא בעיתון בצב

 דב גילאור, תודה. והתשלום אלי בקרוב

dov@gilor.com 

From the editor of  our newspaper: 

We have about 10 days to put together 

the Tu Bishvat issue of the Yishuv 

newspaper. Therefore: 

Authors: Please send me your article 

as soon as possible. Thanks 

Advertisers: Please send me your ad 

and the payment soon.  

Thanks, Dov Gilor 

 

Dov 

 

, שלכם לתיבות הדואר בשבוע הקרוב יגיעו:  שימו לב  :מהספרייה

   .טפסים לחידוש המנוי השנתי ,ה"בע
 

 

mailto:dov@gilor.com

