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 :להמרכזת הקהי
 

ייעוץ   - דלת פתוחה  -שירות חדש לגיל הרך
 תכנית פיילוט לכמה שבועות – להורים

  

בבנימין הכולל שיחות   דלת פתוחה הינו שירות חדש

התייעצות אישיות עם פסיכולוגים מומחים מטעם השירות 

 .הפסיכולוגי החינוכי של מטה בנימין

להתייעץ המעוניין   (5לידה עד )כל הורה לילדים בגיל הרך 

, יחסי אחים, לידת אח, גמילה: בנושאים שונים כגון

דלת 'סמכות וכו מוזמן לפנות ל , תקשורת עם ילדים 

 . 'פתוחה

 .למפגש₪  02במחיר סמלי של , השירות ניתן ביישוב 

  

 לתיאום פגישה ופרטים נוספים

  20 9977009יש להתקשר ל  

 .אנא השאירו הודעה ונחזור בהקדם

 
 ז פעיל לילד ולהורהמרכ " פעמון"

י "פעמון הוא השם החדש למשחקייה שלנו שנקבע ע
פעמון פתוח בימי  .צוות ההורים המפעיל את המקום

 .16:00-10:00בין השעות ' וה' ג', א
 :להלן כמה תזכורות ועצות לגבי שהייה במקום

 אין להכניס אוכל .1
 נא להוציא חיתולים מלוכלכים לפח החיצוני .2

 אין להכניס עגלות .3

 מומלץ להביא אתכם בקבוקי שתייה .4

ילד עם ילדים חייבים להגיע בליווי מבוגר או  .5
 . 12מעל גיל 

 50כרטיסיה ב / לילד מעל גיל שנה ₪ 5: מחיר .6
 כניסות 12עבור  ₪

אנחנו זקוקים להורים " פעמון"כדי להמשיך להפעיל את 
באותו יום לא . פעמים בחודש 1-2שיתנדבו לפתוח 

 .ם שלכםתצטרכו לשלם על הילדי
אנחנו מודעים לבעיה של המזגן ובימים אלו הוא יעבור 

 ..נוחות-סליחה על האי. בדיקה

 
 !השבת אבדה

 

השבוע נעלם ממועדון מפגשים מיחם ששייך  

 .למקום

כל מי שיודע דבר על מקום הימצאו מתבקש 

 .לצור קשר עם בריינה או עם ציונה שרוני
     

 
 

 

 

  

 :משלחן המזכירות
 

דפים מפורטים חולקו . ה הרשמה לקייטנההחל : קייטנה יישובית

 www.rammod.net: בתיבות הדואר ומופיעים גם באתר של הישוב

 .מופיע באתר גם טופס הרשמה

 בין השעות' ה-'הרישום מתקיים במזכירות הישוב בימי א

בין ' ביום ו. 07:22-08:92גם בין השעות ' וג' ובימי א 02:22-00:22 

 .02:22-00:22השעות 

ק יכולים להניח את הטופס בתיבה בכניסה למזכירות "תושבים בעלי הו

 02תשלומים שווים לתאריכים  9-ניתן לשלם ב(. ליד הדלת של נאוה)

 . יולי ואוגוסט, ליוני

אחרי תאריך זה הרישום  .1..6, סיון' ח: תאריך אחרון להרשמה

לבד ואיננו מתחייבים לקבל תלמידים יהיה על בסיס מקום פנוי ב

בכל מקרה מועד תשלום אחרון לא יהיה לאחר  .ל"מעבר לתאריך הנ

 !!כדאי להזדרז  .לאוגוסט .6

 

רשימת שעות :  ראיונות מועמדים להדרכה לקייטנה

הם יתקיימו . הראיונות מופיעה על לוח המודעות מחוץ למשרד של נאוה

 .במזכירות 07:22החל משעה  09.5, ביום ראשון הקרוב

 

  :מהמועצה

 :של המועצה מודיעה על השתלמות בנושא מחלקת המעונות
 "התפתחות מוטורית בגיל הרך" 

 33:52 – 43:52בין השעות  בית חורוןבישוב  – 11.6.22' ביום ד

. גם במגזר הפרטיההשתלמות מיועדת לכל הצוות המקצועי של מעונות 

מנהלת , ות אצל יעל אורןנא לאשר השתתפ -מי שמעוניינת להצטרף

 250-5666500מעונות ' מח
 ( www.rammod.net: מופיע באתר):  מתקצירית המועצה

ס בנימין הכין תכנית לקידום נושא "מתנ :תעסוקת נוער בחופש

מעסיקים . מתוך הבנת חשיבות הנושא, תעסוקת נוער בחופשת הקיץ

להעסיק בני נוער בצורה קבועה או מזדמנת במהלך הקיץ המעוניינים 

או במייל  2509000680 - למירי בניידמוזמנים לפנות 

mirinoar@gmail.com. 

, כמידי שנה בסמוך ליום ירושלים :ההתיישבות מצדיעה לירושלים

רית בהצדעה לירושלים תתקיים ביום שני הקרוב צעדת המועצות האזו

עם שלטים , גם מועצת מטה בנימין משתתפת בצעדה. לקראת יום חגה

תושבים המעוניינים להשתתף יפנו לרכזת . ודגלי ישראל ומטה בנימין

 .20-9977020ס "הקהילה ביישוב או למתנ

השתלמויות הקיץ השנה נבנו במטרה להכיר  :ה"השתלמויות קיץ בפסג

וכיצד להתקרב , את עולמם –תלמידינו  –ילדינו  –טוב יותר את בני הנוער 

ההשתלמויות מיועדות למורים . אליהם על מנת שנוכל להיות שם בשבילם

 –תורת הנאום : נושאי ההשתלמויות. ולקהל הרחב, יסודי-ומורות בחינוך העל

נשים מרימות ; (גברים)תקשורת מקרבת עם מתבגרים ; ככלי חינוכי –דיבייט 

  :ה"הפסגטים נוספים וטופס הרשמה באתר פר(. נשים)מסך 

binyamin.co.il-www.pisga                      9977068-20ובטלפון. 

 

 

 

 

http://www.rammod.net/
http://www.rammod.net/
mailto:mirinoar@gmail.com
http://www.pisga-binyamin.co.il/


           

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

 

 :מרכזת הקליטה
ג בעומר היישובית "לאלה שעזרו במדורת ל הרבה תודות

, ר ועדת חיבורים"יו, במיוחד תודה ליוכי בליץ. הראשונה

ולצביקה , ותמר קירשנבוים על הנגינה, יואל יאנג, שבתאי  כהן

תודה לדוד בליץ שהדליק את , הזמרים -פישהיימר ואלון בן דוד 

 . המדורה

 חנה שוסטר

  Many thanks to those who helped  organize the 

first yishuv  Lag B'omer bonfire. Special thanks to 

Yochi Blitz, chairman of vaadat Chiburim, to Shep 

Cohen, Yoel Young and Tamar Kirschenbaum for 

the musical accompaniment and to Tzvika Fisheimer 

and Alon ben Dovid, our singers. Thank you to 

Dovid Blitz, who lit the bonfire! 

Chana Schuster 

Rakezet Klita 
 
Teen Summer Program 

Please see the attached schedule for the summer 

program for teens finishing 7
th

, 8
th

, and 9
th

 grades.  If 

you would like a translation to English or  

clarification, please be in touch with Noa Gross, the 

Rakezet Noar 054 2087825. 

 

 

:הרצאה לנשים -כ הרימון "ביה  
 

 20:30בשעה , 5..2, ה אייר"כ, ביום ראשון הקרוב
 תתקיים הרצאה מפי , באולם של הרימון

        
 :בנושא הרבנית אהובה צוקרמן

 
 "חינוך ילדים למידות" 

 
!!נשמח לראות אתכן       .        ₪ 20: מחיר כניסה  

 

 :הימהספרי
תהיה , 92.5, ו אייר"כ, יום שני הקרובב:  רשמו לפניכם

  .06:05פעילות לילדי גילאי גן בספריה בשעה 

 פרטים בפלייר.  עם שולי גלעדי" ספר התורה הקטן"
 .שחולק בגנים

 ":שבוע הספר"במסגרת 

הפיל שרצה להיות " , 09.6, א סיון"י, ביום שני -

לגילאי  שעת סיפור -פ ספרו של פאול קור "ע" יהכ

 06:92עם קרן ארביב בשעה  0.5-0.5

יהיו שני מפגשים עם , 02.6, ח סיון"ביום שני י -

  נורית צרפתיהמאיירת 

סלט ירוק וצוף ": 'כיתה ב-לגילאי גן 06:22בשעה *

  "מתוק
 –" ותבאמיץ גוי": 'ו-'לגילאי כיתות ג 07:92בשעה *

 קסמפגש וסדנת קומי

מכירת ספרים : יריד ספרים 07:22-02:22בין השעות *

( מתחת לספרייה)במחירים מוזלים ברחבת בני עקיבא 

 .ודוכני אוכל של נוער חשמונאים

בעזרת )ערב שירה משירי נעמי שמר   :למבוגרים -

 !(כוחות וכישרונות מקומיים

 מפגש הכרות עם הספרייה לתושבים חדשים -

 !פרטים בהמשך
 

 

 

 "חודשי משפחתי"
 :תוכנית עם!"  ?לחופש נולדו": במערב בנימין

 "סמכות הורית לקראת הקיץ" – זיוה מאיר' הגב

 "?הכל אני יכול בחופש הגדול" – הרב אוהד תירוש

(   00.6), סיון' י, באולם האירועים של ישוב טלמון ביום ראשון

 .גש כיבוד קליו.  09:22-00:22בין השעות 

 

 שבת לזוגות צעירים –מניחים אבני יסוד 
.  בנושא בניית יסודות בריאים לחיים זוגיים ומשפחתיים

 הרצאות וסדנאות בהשתתפות 

 הרב יהושע ואשתו הרבנית נעמי שפירא
 במדרשת עפרה 00-09.7, א תמוז"כ-'כ, פרשת מטות

 לזוג₪  992לתושבי בנימין עלות מסובסדת 

 לזוג₪  592לבנימין  למשתתפים מחוץ

   פרטים בתיבות דואר ובלוחות המודעות
    
 

 :מרכזת הנוער
 !הים-ג בעומר היה מד"טיול ל, אין עליכם -כיתה ט

 ...חכו לטיול פתיחת קיץ, לא נורא -כל מי שהפסיד
 

 : ערב יום ירושלים
! הרקדה+ תפילה חגיגית במועדונוער  -לכל הנוער

 20:00ח אייר "אור לכ, יום שלישי
 

 :איסרו חג שבועות
, נק לילדי הישוב-ה מארגן הפנינג ע"גרעין להב

לחגוג ( שבטי יובל)ומזמין ילדים בעלי מוגבלות 
 פרטים בקרוב. איתנו

 
 : קיץ

 .לוח קיץ לכלל הנוער יפורסם בעוד שבועיים
( הקיטנה)שימו לב לפרסום המצורף לתוכנית קיץ 

 !הרשמה נפתחה. ט-ח-לכיתות ז
 

 נועה, שלכם  . ולם בבגרויותצלחה לכבה


