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 :מרכזת הקהילה
 !במקום הערב שבוטל – לנשים

 

  
 

  !!קרובה ש "מוצ
 .623,שמיניפרשת 

 0.:60בשעה 
ש יפה "באולם השמחות ע

כ רמת מודיעים "ביהב
 (גלנווד)

  

בואו לשרוף את הקלוריות של 

 !פורים
 

נשים " דיסקו"ערב 
  השנתי

 !לאה סדרס, ייאית'עם הדי ג
 

 ₪    62:  מחיר כניסה
 שתייה קלה במקום

 מומלץ להגיע בנעליים ובגדים נוחים

        
 

 :הצגת ילדים לפני חופשת פסח 
 

 16:00בשעה , 6.4, ניסן' ב, ביום רביעי

 במועדון נוער

 חתול במגפיים
 ה'של תאטרון צחוקל

 'כיתות ב –ים לילדי גנ

 פרטים בהמשך

 
 :סדנת הכנה לליל הסדר להורים

 
 236, ניסן' ב, ביום רביעי

נקיים את . פרטים בפלייר המצורף

 .הסדנה רק אם נרשמים מראש

 :משולחן המזכירות

 

 מבצע הגעלת כלים
א "ניסן תשע' חמישי י ה ביום"מבצע הגעלת יתקיים אי

 . ברחבת המזכירות 16.00-10.00בין השעות , 14.4.11

 .התושבים מתבקשים להקפיד להגיע עם כלים נקיים ובזמן

 .שעות 24ולדאוג שהכלים לא היו בשימוש בחמץ 

 

 פינוי גזם ואשפה
לקראת החג יתוגבר פינוי הגזם ברמה של פעמיים בשבוע 

מבקשים להשתדל להקדים  לתקופה שבין פורים לפסח אך אנו

 .ולהוציא ריהוט ישן וגזם וכן להקפיד להניחם רק בנקודות הגזם

כמו כן פינוי יתווסף יום נוסף לפינוי אשפה בערב חג הפסח 

 .בשעות הבוקר המוקדמות

 

 נקודה משטרה
 .נקודת המשטרה בישוב החלה לפעול החל מהשבוע

 בנקודה ימצא חוקר בקביעות בין השעות 

 .9799348-08 –מספר הטלפון     08:00-22:00

 

 ל במטה בנימין.י.ש –שירות יעוץ לאזרח 
י מטה בנימין המיועד לסייע לתושבים "שירות חדש הניתן ע

 .במגוון רחב של תחומים בכל בעיה בה אתם נתקלים

 בימים 1700504410השירות ניתן חינם בטלפון 

  10.00 – 13.00  שני בין השעות

  16.00 – 19.00  רביעי בין השעות 

ל או בדואר "ניתן גם להשאיר הודעה מחוץ למועדים הנ

 .אלקטרוני
hevra.org.il-shil@binyamin 

 
 : מופיעה במלואה ב : מתקצירית המועצה

www.rammod.net 
 

ב מודיע כי בימים אלה החל "ל בארה"ארגון ידידי צה : מלגות אימפאקט

. אימפאקטשל תוכנית המלגות הליך המיון והבחירה לשנתה העשירית 

ומעניקות מלגת , ל"המלגות מיועדות לחיילים ששירתו במערך הלוחם בצה

בכל אחד ממוסדות הלימוד להשכלה , לימודים מלאה ללימודי תואר ראשון

שעות  130נט מתחייב להעניק בתמורה למלגה כל סטוד. גבוהה בישראל

ארגוני התנדבות אשר פועלים בשיתוף  15-באחד מ, התנדבות למען הקהילה

בבנימין מופנים הסטודנטים המתקבלים לתכנית זו . פעולה עם תוכנית המלגות

אשר בשיתוף פעולה עם המועצה מפנה את הסטודנטים , "ידידים"לארגון 

סטודנטים המעוניינים להתקבל לתוכנית .  יןלהתנדבויות ביישובי בנימ

 www.fidf.org/impact.: מוזמנים לפנות לאתר האינטרנט, המלגות
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  !נפתחה המשחקייה החדשה
, 14.4, ניסן' י, עד יום חמישי( 27.3)' א אדר ב"מהשבוע של כ  

אם . 16:00-18:00בין השעות ' ה-ו' ג', היא תהיה פתוחה בימי א

  .מתאפשרת פתיחה גם בשעות הבוקר בשבוע לפני פסח נודיע

לכניסה או כרטיסיה של ( 'כיתה א –מגיל שנה )לילד ₪  5: עלות

 .ניתן לרכוש במקום או במזכירות.  כניסות 12-ל₪  50

 מקסימוםעד " ינקות"המקום מיועד לגילאי . 1:  כמה הערות

 .'כיתה א

 12י השגחה של הורה או ילד מגיל אין להשאיר ילדים בל. 2 

 . "בייביסיטר"המשחקייה היא לא שירות . ומעלה

נעמיד )כשנכנסים למשחקייה יש להוריד נעליים בכניסה .  3

 .גם הורים מתבקשים להוריד(. סלים או מדפים לצורך זה

אין להכניס עגלות למקום .  5.    אין להכניס אוכל למקום. 4

 (קל-תביאו סל)

. י הורים מתנדבים"י סטודנטית חלק מהשעות וע"על עהמקום יופ

ניתן להירשם . ביום שאתם מתנדבים הכניסה חינם לילדים שלכם

 .לא יצא לכם יותר מפעם בחודש.  להתנדבות במקום

.  הצעות יתקבלו בברכה. מחפשים שם חדש למקום עדיין אנחנו

יש תכניות להביא סדנאות להורים צעירים למקום מדי פעם וגם 

צוות ההיגוי .  הצעות יתקבלו בברכה. פעילויות שונות לילדים

מירי , נאוה גלבנד, ימית קורעין:  חוץ ממני, של המשחקייה

 . פריידל עטקין ודסי הרטמן, ייקובס'ג

 

 
 

 
 

:ד"ס הממ"ביהמ  
 

 ד"בממ 17:00-22:00בין  30.3ביום רביעי 

 !יריד גדול לקראת פסח
, תכשיטים, כלי בית, יודיאקה, מתנות

, אוכל, יינות, פחותטמ, קרמיקה, ודביג

 ...ועוד ועוד

 .כל ההכנסות מוקדשות לרווחת התלמידים

 !בואו בהמונים עם כסף בכיסים

 

 !!!!!להתראות
 

 

 

 :הרצאה להורים

 , ובהמשך למפגשים שהתקיימ

 קהילת חשמונאים ומועצת בנימין, "נר תמיד"ישיבת 

 להרצאה מזמינות אתכם ההורים

 "קהילתי -חוסן משפחתי"בנושא 

 י הרב יונה גודמן "שתינתן ע

 . ת"ממכון מהו

ההרצאה תעסוק בהתמודדות הורים עם אתגרים  

 .חינוכיים בעידן של סערות

 "נר תמיד"ההרצאה תתקיים בישיבת 

 (31.4.22)' א אדר ב"ביום ראשון כ 

 בדיוק 31:22בשעה 

 !מומלץ מאוד להגיע, העבר ןמניסיו
מרים שפירא ' י גב"ה ע"ההרצאה הבאה תינתן בעז) 

 .הכניסה ללא תשלום   (4.2.22ט ניסן "בתאריך כ

 

 

 הנודד הזמר מועדון :ותיקים בקהילה
 

 בירן צליל עם ופרחוני אביבי זמר ערב -ניסן ח"ר 4.4 שני ביום

 "צועד שוב האביב"

 חורון בית במועדון 20:30 בשעה

 : (בריינה) הקהילה רכזת אצל מוקדמת בהרשמה השתתפות עלות

 לזוג ₪ 50, לאדם ₪ 30

 לזוג ₪ 70, לאדם ₪ 40: הארוע בערב עלות

 מועדון של הבאים המפגשים על מידע לקבל מעונינים הנכם אם

 שילחו אנא ותיקים עמותת של נוספים ארועים על או/ו הזמר

 vatikimbakehila@gmail.com שלנו המייל לכתובת בקשה
 

 :מהספריה

 :שעות פתיחה חדשותלספרייה יש , למי שעדיין לא שם לב.1

 20:00 - 17:00' א

 16:00 - 13:00' ב

 19:00 - 16:00' ג

 21:00 - 18:00' ה

 .דקות לפני הסגירה 10אפשר לשאול ספרים עד 

 סגור' ביום ד
 משחקיה לילדי בחופשת פסח תתקיים בספרייה ' בעזרת ה.2

 ".קריאה להצלחה בבנימין"במסגרת התכנית , ג-א

 .פרטים נוספים בקרוב

נא לא להשאיר תרומות של ספרים ללא : בקשה חוזרת. 3

הרצון הוא טוב אך עומס התרומות בספרייה לא ניתן  .תיאום אתי

 .תודה. לשליטה

 

  

 

mailto:vatikimbakehila@gmail.com

