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 :להמרכזת הקהי

 :עדכון לוח זמנים : חוגים

 

 'ו –' לכיתות ג 16:00:  קונג פו:  יום ראשון

 'כיתה ב-לגן חובה 16:45                               

 כפי שפורסם:  כדור רגל

 

נו להקדים את מועד תחילת טהחל  :'ו –' כדור סל בנות כיתות ד

ש כדור במגר 16:30בשעה , 18.9,  ט אלול"י, החוג ליום ראשון

, האחראית על החוג, זקס -אמסל  הבנות יתחילו עם שירה. סל

מאמנת כדור סל שהקימה כמה וכמה ליגות כדור סל לבנות באזור 

אלישבע ציק תמשיך לאמן את הבנות במקום שירה . ירושלים

 .אפשר להתחיל להירשם לחוג. י שתוכנןפכ לאחר ראש השנה

 :  יום שני

 :הישרדותז של "שימו לב לשינויים בלו

 

אם אין מספיק בנות נשקול ) 35:31בשעה :  'ב', בנות כיתות א

 ...(מה כדאי לעשות

 36:11בשעה :  בנים' ד –' ג

  36:71בנים ' ו –' ה

 

כרגע רק ביום שני אבל אם יש ילדים או מבוגרים :  קרטה

 .שרוצים פעמיים בשבוע נא לידע אותי ונבדוק אם זה אפשרי

 

 :יום שלישי

יש מאמנת מצוינת ונשמח אם יירשמו עוד :  רקעהתעמלות ק

לפי  12.9, ניתן לבוא להתרשם מהחוג שוב ביום שני הבא.  בנות

 :ז הבא"הלו

 'ג', כיתות ב 37:51

 'ו –' ד תכיתו 38:37

 'כיתה ב –גן חובה  39:11

 

 : יום רביעי

אם תהיה הרשמה גדולה יותר אבשלום   -'  ו –' מקהלת בנים ב

, עד יום שנימי שמעוניין מתבקש להירשם  .יגיע בשבוע הבא

12.9. 

 35:71  ס ב"מיד אחרי ביה' ו –' לכיתות ד:  פלאג פוטבול

 

אי יש ילדים שמעוניינים להתנסות בחוג הזה נא : חוגי אומנות

. כדי להיערך מבחינת חומרים, 11.9, להודיע לי עד יום ראשון

 ...אודיע. אם אין מספיק ילדים המפגש לא יתקיים

 .וגי דרמה לא יתקיימוח

 

 :יום חמישי

אם לא יירשמו עוד . 35:31בנים בשעה ' ב', א:  הישרדות

 .נשקול מה לעשותבנים עד שבוע הבא 

 

 .36:11בנות נפגשות בשעה ' ו –' ג

 

הרשמה . במגרש 36:11ימי חמישי בשעה :  כדור סל בנים

 176-6607147:  דרך רועי שרוני

 

 

 

 

 :תמשלחן המזכירו

  :תקצירית המועצה

₪  776בגני הילדים בהם עומד שכר הלימוד החודשי על  : הנחות בגני הילדים

לאחרונה נוספו . ניתן להגיש בקשה להנחה בשכר הלימוד החודשי, לחודש

או  אח חייל ,ת"תמאו של אח במעון מוכר  ,אח תאום בגן:  הקריטריונים הבאים

 .בכפוף להמצאת מסמכים - שרות לאומיב

 :פרטים נוספים באתר במועצה או במחלקת גביה אצל נגה
NOGAM@BINYAMIN.ORG.IL 

 

, בהתאם לצורך. ל בנימין יוצא לפגרה עד אחרי החגים"שי : ל בנימין"שי

בכל תקופת הפגרה  .19/09, אלול' ביום שני כל "של מתנדבי שיתתקיים משמרת 

 .שנה טובה ונשתמע .1-700-50-44-10   להשאיר הודעות בתא הקולי ניתן

 

מר , אסיפת תושבים עם ראש המועצה

 ,אבי רואה

, 11.9.11, ביום שני, ה"אי, תתקיים 

  12:02בשעה 

 .כ הרימון"באולם ביה

בפגישה תינתן סקירה כללית על הנעשה במועצה ונושאים 

י "שאלות עתינתן אפשרות ל. י ראש המועצה"אקטואלים ע

מצפים להשתתפותכם.                      התושבים בכל נושא  

 
 :מהמועצה

 תלמידים נסיעות החזרי
 . הזכאים לתלמידים הנסיעות להחזרי נערכים אנו ב"תשע ל"שנה לקראת

 את ימלאו הציבורית בתחבורה נסיעות למימון לקריטריונים העונים תלמידים

 להגיש יש הטופס את, 01.11.11 תאריךל עד במזכירות הישוב הבקשה טופס

כדי להעביר אותו למחלקת  למזכירות ס"מבי חתומה שעות מערכת בצירוף

 . המועצה של החינוך

 גבי על לציין יש כספי החזר במקום בכרטיסיות המעוניינים תלמידים

 . הטופס

 . 1.1.12 - ה התאריך לאחר בקשה להגיש יהיה ניתן לא

  
 :דלת פתוחה

 ייעוץ להורים לגיל הרך : ממשיך "דלת פתוחה" של  השירות

בבנימין הכולל שיחות התייעצות   דלת פתוחה הינו שירות חדש 

אישיות עם פסיכולוגים מומחים מטעם השירות הפסיכולוגי של מטה 

 .בנימין

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

 :שונים כגון

 ...סמכות וכו, תקשורת עם ילדים , יחסי אחים, לידת אח, גמילה 

 . 'דלת פתוחה'מוזמן לפנות ל  

 .למפגש₪  20במחיר סמלי של , השירות ניתן ביישוב 

     02 9977223יש להתקשר ל  לתיאום פגישה ופרטים נוספים 

 .אנא השאירו הודעה ונחזור בהקדם 
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 :מועדת ספורט

 התרמת כסף למסלול ריצה ומגרש ספורט

  
חברי ועדת ספורט בחשמונאים שמחים להודיע שצוות עובדים של המזכירות 

. הגיע לקראת סוף העבודה של מסלול הריצה מסביב למגרש הבייסבול בישוב

תושבים שהולכים מען הל" ושרכ"המסלול ייתן מקום אלטרנטיבי בטוח ל

  .ובותברח

ובנוסף נזדקק (. $ 25,000).₪  85,000זקוקים לכעוד אנו , שלב הזהלסיום 

 .השטח וסיום פיתוחו שלתאורה למערכת עוד כספים ל

 . ה והועד המרכזי"בתאום עם ועדת שפ םפרוייקטי דעו נתועדת ספורט מתכו

 250שאורכו  המסלולולכן , אנו מאפשרים לתושבי הישוב לתרום למען המסלול

. 500) ₪  1,800עלה תכל יחידה . מטרים 5חמישים יחידות של ליחלק  מטר

 . תרומות 20כה התקבלו עד . עד שנתייםבמשך  אפשר לשלם בתשלומים(. $

 

: מייל  052-801-6320:טל- י אקמן 'נא ליצור קשר עם בנג

beckesquire@aol.com  6246-566-205: טל -או אפרים קרן 

  akorn@netvision.net.il: מייל

קרוב נ "לעלתרום לכבוד או ניתן יהיה , זה להשתתף בפרויקט םמעוני םאם אתב

 שיפורלמען ו, תושבי הישוב בטיחותו בריאות תרטממען לסתם או   ,משפחה
קס והצגת שלט שיפרט שמות התורמים טיתקיים , בסיום הפרויקט. פניי הישוב

 .וכיבודים
. ניצור קשר עם האנשים שכבר הציעו תרומות כדי לסגור חשבון, בקרוב

 .ב"התרומות מוכרות לצורך מס הכנסה בארה

 

TRACK AND FIELD FUNDRAISING DRIVE  
 

The Vaadat Sport is happy to report that the 
mazkirut workers are in the final stages of completing the 
running track that surrounds the Yishuv’s baseball field. 
The track will provide a safe area for pursuing physical 
fitness to residents who are presently "walking the streets".   

Approximately NIS 000888 ($25,000.) is required to 
complete this stage of the project. Further funding will be 
required to install lights and complete the development of 
the area. The Vaadat Sport is planning additional capital 
projects in cooperation with Vaadat Shefa and the Vaad 
Merkazi of the Yishuv.   

For sponsorship purposes, the 250 meter track is 
being divided into fifty 5 meter sections. Each sponsorship 
is being offered for NIS 1800 (or $500.) payable over a 2-
year period.  So far – just through word of mouth – nearly 
half of these sponsorships have been sold.  

Please contact Benjy Eckman tel. 052-801-6320  , 
email beckesquire@aol.com or Ephraim Keren  

tel. 052-566-6246, email: akorn@netvision.net.il  
If you are interested in participating in this project. 

Sponsors may dedicate their section in honor or memory of 
a loved one, or simply as a gesture of good will supporting 
physical fitness, safety and esthetics of the Yishuv.  There 
will be a dedication ceremony after the track is completed 
when a plaque will be dedicated at the top of the steps 
identifying and recognizing the sponsor(s) of each section. 

Sponsors who have already pledged will be 
contacted soon to arrange their payments, which can set 
up to be U.S. income tax deductible. 
 

 
 

 
 
 

 

כך "או " ההיסטוריה חוזרת"פינת 

 !ה"בע, תחזור בשבוע הבא... "היינו

 

  

 :מרכזת הקליטה

 שבת חיבורים

ועדת חיבורים  . 17.9.11ח אלול "פרשת כי תבוא יב

כל משפחה מארחת  .ביום זה מתכננת  לקיים שבת חיבורים

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

 (.דוברי עברית מזמינים דוברי אנגלית וההפך)  השונ

  .אנחנו מאד נשמח לשיתוף פעולה מצד כל התושבים

בכל .  ניתן להזמין משפחה בעצמכם או לקבל  עזרה בבחירה

 מקרה

-אם שם המשפחה שאתם מארחים ב נא לפנות לחנה שוסטר

  schusterchana@yahoo.com  של  08- 9761493או

 .בריינה

Chiburim Shabbat 
   On Shabbat Parshat Ki Tavo, September 17 

 Vaadat Chiburim is planning “Shabbat 

Chiburim” or “Shabbat Connections” on this 

day.  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.  Feel 

free to invite a family you would like to get to 

know better or ask for suggestions.  Either way, 

please be in touch to let us know what family 

you will be hosting by contacting Chana 

Schuster 08 9761493 ext. 4 (Bryna’s) 

schusterchana@yahoo.com 
 

Tiyul to Palmach museum: Registration is closed. 

 

Advanced Ulpan: 
 

Chashmonaim has been approved to continue the 

advanced ulpan this year. Classes will begin 

after the chagim. Details to follow. If you are 

interested in signing up please be in touch with 

me at:  

schusterchana@yahoo.com 
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