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     :הקהילה מרכזת

 

       !השבוע

 
  :"פעמון"במרכז  סדנאות להורים לגיל הרך 

 6-3להורי גילאי  "בואו לשחק איתי" ה השנייה הסדנ

" פעמון"במרכז  20:30 שעהב 20.7, ח תמוז"י, ביום רביעי

 .לזוג₪  15/לאחד₪  10: מחיר השתתפות.  (המשחקייה)

 
 :כרטיסים לנחשונית

  תאריכים לרחצה נפרדת  2..., 2..8, 88.2, 82.2

 

שעות לבנים ושעות )פעילות נפרדת ברחצה בלבד 
.משפחתיות שאר האטרקציות בפארק( לבנות  

 

רחצה משפחתית- כרטיסים פתוחים לאוגוסט ..81:  
10-4026999  :בטלפון חובה לתאם עם אתר נחשונית מראש  

 

(ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס)₪  53: עלות כרטיס  

 – 9שלוחה  4.6.940:  יסים אצל בריינה במשרדהזמנת כרט
. להשאיר הודעה ניתן  

 הכרטיסים כברשאחרי  ברצונכם לבטל כרטיסים אם  : הערה
ברשותי, עליכם למכור את הכרטיסים בעצמכם. אם יש רשימת 

.                   המתנה אשמח לעזור לכם אבל האחריות עליכם
             

  :כרטיסים לסופרלנד

 22:00 -10:00בין בשעות  21.8  א באב"יום ראשון כב

 ₪  98במקום ₪  54כרטיסים ב 

 ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס

עד יום   6שלוחה  7941679 –במשרד הזמנות דרכי 

 6.4חמישי 
 !קיץ נעים

 

 
 
 

 :גיל הזהב
 

ביחד עם המועצה אנחנו פועלים למפות את אוכלוסיית הגיל 

כדי לתת מענה לצרכים שלהם ( להומע 70בערך גילאי )הזה 

המידע שיש לנו כולל רק אלו . ולקבל תקציבים לשם כך

 .שהכתובת שלהם מופיע כתושבי חשמונאים והמועצה

אם הורים גרים אצל ילדיהם או שוכרים דירה  :הערה

בישוב ולא שינו כתובת דבר זה יקשה עלינו לקבל תקציבים 

 .בורםעבורם להקמת מועדון או שירותים אחרים ע

  

 

 

 :משלחן המזכירות
 :שירותי משרד הפנים השבוע

, 17:00-19:00בין השעות  18.7, ז תמוז"ט, השירות יוקדם ליום שני

 .ז בתמוז"בגלל צום י, במקום ביום שלישי
 :מהמועצה

 :תלמידים נסיעות החזרי

 לתלמידים הנסיעות להחזרי נערכים אנו ב"תשע ל"שנה לקראת

 בתחבורה נסיעות למימון לקריטריונים העונים תלמידים. הזכאים

 לתאריך עדבמזכירות הישוב  הבקשה טופס את ימלאו הציבורית

 ס"מבי חתומה שעות מערכת בצירוף להגיש יש הטופס את, 01.11.11

 . המועצה של החינוך' מח למזכירות

 על לציין יש כספי החזר במקום בכרטיסיות המעוניינים תלמידים

 . הטופס גבי

 בהחזר 80%ב יזוכה 1.11.11ה לאחר הבקשה את יגיש אשר מידתל

 . 1.1.11 - ה התאריך לאחר בקשה להגיש יהיה ניתן לא. כספי

 .פרטים במזכירות הישוב
 :מתקצירית המועצה

בהמשך להשתלמות מובילי סיורים  :השתלמות מובילי סיורים

תתקיים בקרוב השתלמות , שהתקיימה במזרח בנימין בשנה שעברה

ההשתלמות מיועדת לתושבים החפצים . בילי סיורים במערב בנימיןמו

כל . להשתלב במערך ההסברה וחיבור החברה הישראלית בבנימין

שותפים , חברים, משפחה –תושב בבנימין יכול להיות שגריר הסברה 

. כולם אנשים שביכולתנו להזמינם לסיור היכרות בבנימין –לעבודה 

 .  ושבים להיות מובילי סיורים כאלהמטרת ההשתלמות היא להכשיר ת

, גוש טלמונים וגבעת היקבים, נוה צוף, מות תתמקד בעטרתההשתל

מורה דרך מומחה לאזור , ותודרך על ידי חזקי בצלאל, דולב נעלה ונילי

פרטים . 27.7.11, ה בתמוז"כ, ההשתלמות תתקיים ביום רביעי. זה

  michale@binyamin.org.il: באתר בנימין ובמייל

 (.02-9977140' או טל)
 
 

 
 

                        

        

        
 
 

 

ב
 

ב
 

ר
 

  !!!רבה, רבה, תודה רבה
 !!על ערב שירי נעמי שמר מדהים

 
 !שעמלו על התכנית בהתנדבות היקרים למארגנים

 
 ,זניאששון בר, םיתמר קירשנבו, יאנג יואל

 אבידן שטאל 
 

 !שיזמה את הרעיון, רינת בכר, תודה לספרנית
 

 !תודה לאביחי יאנג על ההגברה
 

 !רכזת הקליטה, תודה לחנה שוסטר
 

 !תודה לאברהמי גרוס על עצוב הפרסום
תודה לאנשי התחזוקה של המזכירות על סידור 

 !המקום
 !!לא שהגיע ותמךלקהל הנפ תודה – והכי חשוב
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  ע"הפנינג ענק לתושבי בנימין ויש
 

 14-18/8ח אב  "י-ד"בשבוע שבין י

 

מדובר בלינת קמפינג במקום המבוקש ביותר בצפון 

ערב זמר בימי שני , קיאקים במחיר הזול ביותר: שכולל

, "רגע עם חידותלי"פעילויות לילדים ונוער עם , ורביעי

   .מקלחות ושירותים, מים, שירותי חשמל –במקום 

 

דרך אריאל תיירות !  ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה
  430-5435503   שונופ

ariel@arieltours.co.il 

 

 

 
     

 

 :ממועדון מפגשים

יה ביום שני בתאריך "בית מפגשים מודיע על טיול שיתקים א

תחנת -חפציבה . גן אוטופיה   מסלול הטיול. כג סיון   25/7/2011

מוזיאון הספינה בעתלית . המשאבות שליד חברת החשמל בחדרה 

ודמי כניסה לאתרים . העלות כוללת נסיעה .שקיעה בחוף הבונים 

עדיפות ראשונה לנרשמים ולמשלמים מבית מפגשים ולחברים .

טז   ם עד יום שני הקרובתאריך אחרון לרישום ותשלו. מצטרפים 

הטיול .על עלות הטיול נודיע לנרשמים . 18/7/2011סיון 

במידה ולא יהיו  -עודד אשואל וניסים תפילין  : של   בהתנדבותם

  .מספיק נוסעים הטיול יבוטל

 .עליזה תפילין אוציונה שרוני  דרך רישום

 
 

 

 
 

 :מרכזת הקליטה

Advanced Ulpan 

We would like to start up the Advanced Ulpan 

again in September, so I need names of people 

who would be interested in participating in the 

Fall.  The ulpan is designed for olim who already 

took the basic ulpan or have been in Israel for a 

number of years.  It runs on Sundays and 

Tuesdays from 8:30-12:40 (days and times may 

be subject to change).  Everyone is welcome to 

attend both days, however olim who can only 

attend 1 day should still sign up and participate 

on that day.  Please contact me as soon as 

possible if you are interested. 

Chana Schuster, Rakezet Klita 

08 9761493 Ext. 4   schusterchana@yahoo.com 

 שבת חיבורים

א אלול ועדת חיבורים "שבת פרשת כי תצא י10/9ב  

כל משפחה מארחת  .ה לקיים שבת חיבורים"מתכננת בעז

עם שפת אם , לא יצא לה לארח שעדיין,משפחה אחרת 

 (.דוברי עברית מזמינים דוברי אנגלית וההפך)  השונ

  .אנחנו מאד נשמח לשיתוף פעולה מצד כל התושבים

וק אבל נשמח לקבל מכם כבר פניות אם התאריך אמנם רח

 .מישהו מוכן לארח

 schusterchana@yahoo.com נא לפנות לחנה שוסטר 

של בריינה להודיע על מי כל   ext.4 08-9761493או 

 .משפחה מארחת או לקבל הצעות על מי אפשר להזמין

Shabbat Chiburim 

On Shabbat Parshat Ki Tetze, September 10
th

, 

Vaadat Chiburim is planning “Shabbat 

Chiburim”  or “Shabbat Connections.”  Every 

family is asked to invite another family from the 

yishuv that they have not already invited, who 

has a different mother tongue.  Hebrew speakers 

invite English speakers and vice versa.  We 

would appreciate all residents’ participation in 

this endeavor.  Although the date seems far, we 

would already be happy to have families who 

would like to invite others respond by contacting 

Chana Schuster 08 9761493 ext. 4 (Bryna’s) 

 

Thank you very much!!!..... 

For an amazing night of songs of Naomi Shemer 

To the organizers who volunteered-Joel Young, 

Tamar Kirschenboim, Sasson Barzani, Avidan 

Shtal 

Thanks to our librarian, Rinat Bechar who came 

up with the idea! 

Thanks to Avichai Young for the amplifiers and 

sound! 

Thanks to Avrami Gross for designing the 

flyers! 

Thanks to the maintenance crew of the mazkirut 

for setting up the venue! 

And most important, thanks to the wonderful 

audience that came and supported the event!! 

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה
 בינייםדילמות מחיי היומיום בדור ה:  באמצע החיים

אב -מנחם' הנכם מוזמנים לערב סביב הנושא שיתקיים ביום שני א

 (בדרך העולה למגרון) "נחלת בנימין"במרכז המבקרים   1.8.11

 :עם התכנסות ורישום 17:15בתכנית שמתחיל משעה 

 לקראת פרישה ופנסיה -

 פלוס 55אתגרי זוגיות טובה לבני ה –הקן המתחדש  -

 רעם הרב משה ברלינ            

 ארוחת ערב קלה -

ולאחריו דיון בסוגיות חיים מתוך " אמא של שבת"הסרט  -

, רווקות מאוחרת, הסרט כגון יחסים עם ילדים נשואים

 .הדיון בהנחיית מפיקת הסרט אורית רז, אלמנות

 21:30סיום משוער בשעה  -

 ₪  50זוג / ₪  30יחיד : 9..1עד ליום שני עלות בהרשמה מראש 

הרשמה אצל בריינה או . לזוג ₪  60ד וליחי₪  40: רשום מאוחר

 ביקוש תיתכן הסעה אם יש vatikimbakehila@gmail.com :דרך

 . ס יחולק השבוע ובשבוע הבא"פרסום מטעם המתנ
 
  

 :הודעה מהספריה
 

 .הספריה תהיה סגורה, יום שלישי הקרוב –ז בתמוז "בצום י

mailto:schusterchana@yahoo.com
mailto:schusterchana@yahoo.com
mailto:vatikimbakehila@gmail.com

