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 א"תשע, יתרו ערב שבת פרשת 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :מרכזת הקהילה

 :הקרוב שבוע ב
 !!ש הקרוב"במוצ

 : 11.2.22, ש פרשת יתרו"במוצ!   למבוגרים ונוער 

ו בשבט יישובי "ועדת תרבות מזמינה את הצבור למסיבת ט

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

 .20:15בשעה  
 ,קליהמופע המוסי: בתכנית

 "שירת הבריאה"
 

הרב הרשקופ הוא המנהל של . עם הרב מוטי הרשקופ ואשתו נאוה

 ".   כינור דוד", הישיבה התיכונית המוסיקלית

 לזוג₪  50/  ליחיד₪  30  :מחיר

 כיבוד קל יוגש

 

 
 :התרמת דם

 
  3542, ט שבט"ביום שני י

 ש גלנווד"עכ רמת מודיעים "באולם יפה של ביה

 

 2:811-32841בין השעות 

 

Blood Drive: 

 

On Monday, 24/1 in the Jaffe Simcha Hall of 

the Rammat Modiim (Glenwood) 

Shul  between 6:00 – 9:30 pm 
 
 

 8ס בנימין"מתנמ

/ בימים אלו נפתח אתר טיולים חדש שמיועד בעיקר לציבור הדתי 

 http://www.nelech.co.ilחרדי שכתובתו 

 מירי מסיקה בתיאטרון ירושלים

 21:00בשעה  27.1יום חמישי 

 ₪ 160במקום  ₪ 8:כרטיסים במחיר 
 לתושבי הישוב בלבד (9761493)בריינה : כרטיסים הזמנת

 הכרטיסים מוגבל כל הקודם זוכה' מס
 

 
 

 

 
 :המזכירותמ

 תקצירית מהמועצה האזורית

 

שתילים חולקו השבוע על ידי  6,500-כ8 בטו בש"נטיעות ט

. ו בשבט"לקראת נטיעות ט, המועצה ליישובים ולבתי הספר

 .תודתנו למחלקת פינוי אשפה שנרתמה למשימת החלוקה

 

 לתושבי מערבאנו שבים ומזכירים 8 שלוחת המועצה בנעלה

. שמזה כמה שבועות פועלת שלוחת המועצה בנעלה בנימין

לשירותים חברתיים העביר לשם את צוות מערב של המחלקה 

העובדים הסוציאליים ממשיכים להגיע )משכנו הקבוע 

ותושבי מערב בנימין הפונים , (ליישובים כפי שהיה עד כה

 .מוזמנים לפנות ישירות לשלוחה –למחלקה 

מלבד המחלקה לשירותים חברתיים מתקיימים בשלוחה דיונים 

 . וישיבות אזוריות

-15:00חמישי בשעות  - ימים ראשוןב הבנעלה פתוח השלוחה

-08: מספר הפקס, 08-9153198: לפוןמספר הט .8:00

9160671. 

 

העבירה מחלקת  לאחרונה 8תשלום עבור נסיעות תלמידים

השני של חלק החינוך של המועצה למזכירויות הישובים את ה

. תלמידים הזכאים לכךעבור , לבתי הספרנסיעות תשלום ה

ולא  ,ביר את התשלום להורי התלמידיםהמזכירויות הונחו להע

 . לעשות כל שימוש אחר בכספים אלו

עלות הכרטיסיות מ 80%עד כה העבירה מחלקת החינוך 

 ,80%ס מעל "כח בביתלמיד שנ. השנתית

אישור נוכחות ( 30.7.11ועד ) שנת הלימודיםימציא בסוף 

ואנו נעביר את יתרת התשלום  ,בית הספר על ידיחתום 

 . בהתאם

בעתיד חינוך של המועצה יוכלו ההחלטת ועדת  פיעל 

התלמידים הזכאים לקבל כרטיסיות לתחבורה ציבורית במקום 

מתבקשים לפנות  הסדר זההורים המעוניינים ב. החזר כספי

  .02-9977103: מזכירת מחלקת החינוך של המועצה -לאתי 

באזור הרישום  נסיעות הם הלומדיםלהחזר  םזכאי, להזכירכם

אם קיימת הסעה . למוסד דרך ועדת השמה ואו שהופנשנקבע 

אין זכאות להחזר  -מות אומאורגנת לבית הספר בשעות הת

על התלמיד והוריו להגיש בקשה להחזר  .תחבורה ציבורית

בתחילת שנת הלימודים על גבי טופס מיוחד הנמצא במזכירות 

 .היישוב

, הלמקבלי ק אמנים, דרך מורי 8פרסום חינם לתיירני בנימין

 תיירות באתר חינם פרסוםלרשותכם  –לסוגיהן  מסעדותבעלי 

 לשיווק חדש אתר לאוויר מעלהמחלקת התיירות . בנימין

ובו תינתן , בנימין בחבל התיירות אפשרויות על מפורט ומידע

 . חשיפה ליזמים השונים

: וכן תמונות למייל, אנא שלחו מידע מפורט ומסודר
atarbinyamin@gmail.com. 

 
 

                                                                                                                                                                              

http://www.nelech.co.il/
mailto:atarbinyamin@gmail.com
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, מלכה לבנהו ,של היישוב הספרנית הראשונה, שרה ברנר ,יה החדשהילכבוד הספר

הן מעודדות  . פסח /ריםפו שיצא לקראת לחבר מוסף לעיתון היישובי הבא מתכוונות, יהיהשנ הספרנית

 ישובה תייספרשל  ומבוגרים לשלוח כתבות קצרות ותמונות בנושא החוויות והזיכרונות שלהם ילדים

 .השנים במשך

. 

 brenerz@orange.net.il או לשרה ברנרmmlivneh@gmail.com  בבקשה לשלוח אותם ל
 
 

 :מרכזת הקליטה
 

In cooperation with Yeshivat Ner Tamid, we are 

sponsoring a workshop in English for parents called  

“Are You Speaking Your Child’s Love Language?” 
presented by Jennie Sassoon, a licensed social worker 

and family and teen coach.  In this interactive and 

informative workshop you will learn how to connect with 

your child and teen in a real way.  The workshop will take 

place at the Yeshiva on Monday, January 24
th

 at 20:30. 
Chana Schuster 976 1493, ext. 4 (Bryna’s) or 050-4054088 

 

Save the date- Motzaei Shabbat, February 12 for a 

special performance by the "Playback Theater", aimed 

at involving the greater Chashmonaim community.  We 

want everyone to be there!  Vatikim, olim chadashim, 

olim vatikim, Israeli-born residents - everyone from all of 

the Batei Knesset in Chashmonaim.   Those interested in 

helping publicize and recruit please be in touch with me 

at:  9761493 , ext. 4 (Bryna's office) or cell: 050-4054088   

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 קתדרה –ותיקים בקהילה 
 !יוצא לדרך' סמסטר ב

 
 –מפגשים היסטוריים  - "ירושלים מקום ואופק" 

אורן ספיר / ארכיאולוגיים בעקבות העיר ירושלים עם הלל מאלי 

 ם"מהמרצים הבולטים של מכון מגלי –

, גילויים מפתיעים ומסעירים על אדם  - "נפלאות הטבע"

 ביולוג ומרצה מרתק –אות ר איתי פל"עם ד –טבע ונוף 

 8הסדרה כוללת מפגש מסכם מוזיקלי מיוחד

 "מסע אל המוזיקה של ירושלים"

ההרצאות והסיורים מתקיימים בימי רביעי בבוקר החל 

עפרה  –בשני מוקדים  16.2.11', ב אדר א"מ י

 וחשמונאים

הרשמה באמצעות .  למשתתף₪  450עלות הסדרה  

 .קים בלבד'צ

 1.2.11ז שבט "כ: מהתאריך אחרון להרש

לפרטים ולקבלת טופס הרשמה ניתן לפנות לאתר 

 : המועצה

www.binyamin.org.il  במייל :

 vatikimbakehila@gmail.com 052-: 'טל

7906321 
: יעים באתר של הישובטפסי הרשמה ותכנית מופ

www.rammod.net 
 

 

, ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"יבוצעו ע: חיסוני כלבת

במזכירות הישוב בשעה  24.1, ט שבט"י, חשמונאים ביום שניב

החיסון והרישיון יינתנו רק כנגד הצגת אישור של תשלום . 17:15

או בכרטיס  (שוברים במזכירות) באמצעות בנק הדואר, האגרה למועצה

מידע על תעריפי האגרה לחיסון  (02-9977113:טל)אשראי 

 www.rammod.netורישיון במזכירות הישוב ובאתר 

 
 

mailto:mmlivneh%40gmail.com
mailto:mmlivneh%40gmail.com
mailto:brenerz%40orange.net.il
http://www.binyamin.org.il/
mailto:vatikimbakehila@gmail.com
http://www.rammod.net/


 ד"בס

 
ס "הרישום יערך במזכירות ביה. ולגני הילדים' בימים אלה מתחיל הרישום לכתה א:  רישום לגני ילדים

 :ני הרישוםלהלן זמ (.11...1)' אדר א' ועד יום ראשון ב( 11.1.11)ב  שבט  "ד החל מיום שני י"הממ
 

 שעה תאריך יום

 13:81- 11:11 (11.1.11)ב שבט  "י שני

 13:81- 10:11 (11.1.11)ד שבט  "י רביעי

 13:81 - 11:11 (8.1.11.)ח שבט  "י ראשון

 11:81 - 13:11 (3.1.11.)שבט  ' כ שלישי

 11:81 - 13:11 (1.1.11.)א שבט  "כ רביעי

 11:81- 13:11 (81.1.11)ה שבט  "כ ראשון

 13:81- 11:11 (11...1)ז שבט  "כ שלישי

 11:81 - 1:11 (11...0)שבט  ' ל שישי

 11:81- 13:11 (11...1)' אדר א' ב ראשון

  

 :לתשומת לבכם
 1.3.11ק לתאריך 'במזומן או בצ₪  111יש להביא סכום של ' לרישום לכתה א* 

 (.מכתב מפורט ישלח להורי ילדי גן חובה) 

 .חשמונאים= כתובת מעודכנת שום תעודת זהות של ההורים עם יש להביא לרי*  

 .קים ואת ההודעה להורים שקבלתם בדואר'לרישום לגני טרום חובה יש להביא פנקס צ* 

 .קים וההודעה להורים'פנקס צ, לא יתבצע רישום להורה שיגיע ללא תעודת זהות* 

השאירו הודעה ואחזור , ידה ואין מענהבמ) 1111011: טלפון לברורים. ל"נא להקפיד על  הזמנים הנ*

 (.אליכם

 לטובתכם ולנוחיותכם אל תחכו לימים האחרונים של הרישום ובודאי לא לימים   * 

 .ל"שאחרי התאריכים הנ   

                                                                                                                                                                              
 ,בברכה

 שרה ברנר

 ס"י ובי"רשמת גנ 
  
 
 

 

 
 


