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 :קהילהמרכזת ה
 !השבוע

  
 (המשחקייה) פעילות לילדי מרכז פעמון

 !פרטים בצד השני של הדף

      

 
 :כרטיסים לנחשונית

  תאריכים לרחצה נפרדת  17.8, 21.8, 22.8, 28.8

 

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

 

רחצה משפחתית- כרטיסים פתוחים לאוגוסט 2011:  
03-9386444  :בטלפון חובה לתאם עם אתר נחשונית מראש  

(ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס)₪  53: עלות כרטיס  
הזמנת כרטיסים אצל בריינה במשרד:  9761493 שלוחה 4 – ניתן 

. להשאיר הודעה  

, הכרטיסים כבר ברשותישאם ברצונכם לבטל כרטיסים  אחרי  : הערה

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"ביום ראשון כ

 ₪  98במקום ₪  54כרטיסים ב 

 ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס

עד יום   6שלוחה  7941679 –במשרד הזמנות דרכי 

 6.4חמישי 

 
 :גולן אזולאי בדולבהשחקן מופע של 

 
 "רוקד בין שני עולמות"

 
, המוכר לכולנו מהסדרות טירונות, החדש של גולן אזולאי המופע 

 ...חכמי ספרד ועוד, השיר שלנו

בו הוא משתף את הצופים , לאחרונה פצח גולן במופע אישי משלו

 .במסעו האישי אל השורשים היהודים שלו

מצחיק ומרגש העוסק בחייו של אמן יהודי שנע , אישי, מופע קומי

בין מורכבות כמעט בלתי אפשרית בין שני עולמות קרובים 

המופע בשילוב קטעי סטנד אפ יהודי ושירה בליווי ...רחוקים

 "לבהבדרך אל "נגנים מאלבומו הראשון 
 המופע יתקיים במתחם האמפי של אולפנת דלב

 בדיוק 54.03בשעה (1...) א באב"ביום חמישי י
 4שלוחה  9761493במשרד  –בריינה  –ההרשמה דרכי 

 
 (0.1)  לנוער לנרשמים עד ד אב₪  54 ,למבוגר₪  53: עלות

 לנוער₪  40 /למבוגר₪  45-בשבוע המופע העלות
 ....כולם מוזמנים

 
 

 
 

   

 :משלחן המזכירות
 :מתקצירית המועצה

שורת והסברה מקיימת בקרוב שתי מחלקת תק : השתלמויות הסברה

ביום רביעי )השתלמות מובילי סיורים במערב בנימין  -השתלמויות 

והשתלמות דוברי יישובים ודוברי שפות ( ה בתמוז"כ, 27.7, הקרוב

במרכז  3.8, באב' ג, ביום רביעי)זרות בשיתוף ועד מתיישבי בנימין 

ין באתר בנימ -ז "פרטים ולו"(. נחלת בנימין"המבקרים 

www.binyamin.org.il .הרשמה במייל :

michale@binyamin.org.il 
 

השבוע הגיעו לשיאם המאמצים הקדחתניים למניעת הרס בתי  : מגרון

ו התחייבה המדינה לקראת תום המועד שב, מגרון והעתקת היישוב כולו

. החל ביום ראשון הקרוב, ץ להרוס שלושה מבתי היישוב"בפני בג

מגעים אינטנסיביים התקיימו עם שלושת בכירי הממשלה האמונים על 

וכן עם , האוזר משלההשרים בגין ויעלון ומזכיר המ –סוגיית מגרון 

כדי , במקביל הקימו תושבי היישוב עיר אוהלים. משרד הביטחון

, אנו קוראים לכל תושבי בנימין להגיע למגרון. לכל אפשרות להיערך

 .לחזק ולהיות שותפים

 –שניים מאתרי בנימין המרכזיים  : חמישי חופשי באתרי בנימין

פתוחים לכניסה  –" נחלת בנימין"שילה הקדומה ומרכז המבקרים 

בתאריכים )לתושבי בנימין בלבד , אוגוסט –חופשית במהלך חודש אב 

יש להירשם (.  25.5 –ה באב "וכ, 18.8 –ח באב "י, 11.8 –א אב "י

 .  ז בכניסה לאתר"ולהציג ת 02-9977101' מראש בטל

הכניסה כוללת צפייה בשלושה מיצגי " נחלת בנימין"במרכז המבקרים 

וכן , (12המתאימים לילדים מגיל )מולטימדיה מרהיבים וחדשניים 

לה הקדומה הביקור כולל בשי. הסבר על הליך ייצור היין ביקב פסגות

 והיכרות עם, שנות היסטוריהסיור חוויתי בין אבנים קדומות  שראו 

 הבירה והמרכז הרוחני שלעיר סיפורה המרתק של העיר שילה שהיתה 

, מתאים לכל המשפחה) שנה 400-ך במשך כ"עם ישראל בתקופת התנ

 (. במקום קפיטריה ממוזגת

בכל שעה וחצי  9:00-16:00הסיורים באתרים יתקיימו בין השעות 

(9:00 ,10:30, 12:00, 13:30 ,15:00.) 

פרטים באתר  .המקומות בכל סיור מוגבלפר מס, ו עוד היוםירשמה

 www.binyamin.org.il  .בנימין
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 :ס בנימין"ממחלקת התרבות של מתנ ותהודע
   (₪  171במקום ) ₪  41רק        1111   הטבה בלעדית עד סוף  אוגוסט 

 לכרטיס להצגה  בתיאטרון הבימה    
 דפרטים אצל בריינה במשר

 
       :התרבות ' ומח" תרבות ישראל"מתנה מ

 :בחשמונאים, 8.9, אלול' ט, חמישיביום 

 התזמורת האנדלוסית עם שלמה בר –מופע גדול 
 !פרטים בהמשך!                לתושבי מערב בנימין בחינם

 

http://www.binyamin.org.il/
mailto:michale@binyamin.org.il
http://www.binyamin.org.il/


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 

 
 :מועדת תרבות וועדת חיבורים

 
 :8.51,  ו באב"מוצאי ט:  ערב שירי אהבה

החלטנו לקיים " ערב שירי נעמי שמר"אחרי ההצלחה הגדולה של ה

 .פרטים בהמשך.  ערב שירה ברחבה של בני עקיבאעוד 

 

 12לשנה ה  אנחנו נכנסים":  ההיסטוריה חוזרת"פינת 

ומתכננים , ב"תשע, ביום העצמאות, ה"בע, שנחגוגלישוב 

 בקרוב נתחיל. פעילויות שונות ומגוונות עד אז סביב הנושא

לפרסם כל שבוע פינה בה יופיע קטע קצר הקשור להיסטוריה של 

או אנשים שמוכנים לכתוב /אנחנו מחפשים אלונים ישנים ו. הישוב

: המעוניינים יפנו לבריינה במייל. משהו

 vaad_bryna@012.net.il או דרך המשרד. 

 

 

 
     

 

 :ממועדון מפגשים
 .בשל מיעוט הנרשמים   בית מפגשים מודיע על ביטול הטיול

 .ה על שנה נפלאה כלרפי חתו ברצוני להודות מכול הלב

לברברה . דמן למיכל שטיינץ לרב שמעון בוכניק לרב מאיר פרי 

לכול החברים שנטלו כתף ו רון רותי.לדוב גילאור . גילאור 

דני ל .לעודד אשאול . לרב עטרי  :להצלחת חודש לימודים נוסף

. לנילי ארז. ללאה בר אור .סוזי כהן ובתה שלהבית ל .ניסים

 .לסימה קרייטנברג. כהןגבריאל ל. לעליזה תפילין.לאילנה שבח 

ואם  .שרה טאניסל.רויטל פולק ל. גלילה יזדיל. סנגררבקה ליל

  .מישהו שכחתי איתו הסליחה 

 . ומעל כולם לכם החברים המשתתפים שמביעים בנו אימון 

גם בשנה  ,ה"אי ,נתראה.יה ימכם אנו שואפים את הכוח לעש 

 הבאה 

 ציונה שרוני ,בברכה

 
 

 

 

 
 (המשחקייה) פעילות לילדי מרכז פעמון 

 

 17:00-19:00ות שעין הב, 27.7, ה תמוז"כ, ביום רביעי

 ליד מרכז פעמון  בדשא הגדול

 
 !!הולכים לבריכה בחשמונאים

 

 לילד₪ 10: מחיר! עם חברת לונה נע הולכים לבריכה

משחקי נופש פעיל ופינת , מגלשת מים, בריכות 2יהיו 

 !!ימבורי קטנה'ג

 4גיל  –הפעילות במים מיועדת לגילאי שנה 

 

אוכל ושמיכות ולאחר מכן כל ההורים מוזמנים להביא 

 !בואו ותהינו!  ולעשות פיקניק ביחד על הדשא הגדול

 

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה
 דילמות מחיי היומיום בדור הביניים:  באמצע החיים

אב -מנחם' יים ביום שני אהנכם מוזמנים לערב סביב הנושא שיתק

 (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  -

 עם הרב משה ברלינר            

 ארוחת ערב קלה -

ו דיון בסוגיות חיים מתוך ולאחרי" 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 : 12.9עד ליום שני עלות בהרשמה מראש 

הרשמה אצל בריינה או . לזוג ₪  60ליחיד ו₪  40: רשום מאוחר

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

  
 
  

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:vatikimbakehila@gmail.com

