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 :מרכזת הקהילה
   :חוגים

חוגים יתקיימו :  חוגים בחופשה בין יום כיפור וסוכות

 .בימים האלו, חוץ מהישרדות  ,כרגיל

 
 ":פעמון"משחקיית 

בין השעות  המשחקייה תפתח בימי ראשון ושלישי

 :בתאריכים הבאים 00:11-00:11

 11101, 01101, 0101   :'ימי א

 01101 ,00101    :'ימי ג

 

מתבקשים  (ם זה הילד נכנס בחינםביו) הורים שמעוניינים לפתוח

  yamit.adika@gmail.com: לצור קשר עם ימית עדיקה

 

לשעת חירום והודעות  יישובי SMSמערכת  
יצאה ההודעה , ערב ראש השנה, ביום שלישי :חשובות

 : הבאה מהמזכירות כניסיון להפעלת המערכת
מאחלים חברי  !ומבורכת לכל תושבי חשמונאיםשנה טובה "

  "מזכירות חשמונאים
 דמספר ניי תם לנועדיין לא מסראם לא קבלתם את ההודעה או 

ניתן . להעביר אלינו בהקדם כדאי( אחד למשפחה בינתיים)
  tzachihash@gmail.com: להעביר למייל

   
 :ה של הישובלוחות שנ
חולקו לבתי אב של הישוב , ערב ראש השנה, ביום שלישי

הלוחות חולקו . מועד הישוב, מתנה לחג, לוחות שנה לתושבים
שלמה : והמדריכים, ונבטים ניצנים ישבט, י חניכי בני עקיבא"ע

דב גרסון ואבידן , ליצור בר אור, יאיר מרילוס ,שלומי רוט, צוקר
הבנו . ם על ביצוע המשימה הקשהברצוננו להודות לה. עקנין

שבכל זאת יש תושבים שלא קבלו את הלוח ותוכלו לקבל אותו 
 (.עד גמר המלאי. )במזכירות הישוב

 
 :בקרוב הצגת ילדים 

הצגה ירוקה , 4-7לגילאים הצעירים :  "הלפת הענקית"

טבע ובנויה כולה מחומרים טבעיים -העוסקת ביחסי אדם
 .וחמים

במועדון נוער בשעה , 01.62, יח תשר"כ, ביום רביעי
 .עוד פרסום בהמשך. 61:62

 
 : פעילויות בחג סוכות שכדאי לבדוק

כדאי : רשות הטבע והגנים – בצפון ים המלח והסביבה
 www.parks.org.il: לבדוק באתר שלהם

 ,61-61.62 בשהם" מוזות בסוכות"פסטיבל 
www.shoham.mun.il 

 

ניתן גם לפנות לאתר של מטה בנימין כדי להתעדכן בקשר 

www.binyamin.org.il: במועצה לאירועים מיוחדים

  
שיהיה לכולם גמר .  לא יצא דף מידע לפני סוכות

 !חתימה טובה וחג שמח

 
 :משלחן המזכירות

 :לדב גילאור
אנו מודים לך על , בשם תושבי הישוב, ואני בטוח, יבשם הועד המקומ

כאחד . השקעתך ומסירותך בהפקת העיתון היישובי וספר הטלפונים
אני יכול להעיד שאתה משקיע ימים , שמלווה אותך בעבודה זו במשך שנים

רבים בעבודה מאומצת בכדי למקסם את הרווחים שמופנים למטרות מתן 
, כמובן, וכל זאת, ות נוספות מבורכותמלגות לתלמידים ופעילוי, בסתר

 .בהתנדבות וללא כל תמורה
 "'עלך ותהי משכורתך שלמה מעם הופ' ישלם ה"

 !!!יישר כח
 ,כתיבה וחתימה טובה

 מוטי רוזיליו
 מזכיר הישוב

 
סלי מזון מידי חודש ולקראת  15ח טלמון מספק לישוב "גמ:  ח טלמון"גמ

ח "חשוב לציין שהגמ. לנזקקיםהחגים וזאת כחלק ממאות סלים המחולקים 
לפני כשבוע פרסמנו מכתב . נענה לכל בקשה למרות קשיים תקציביים

ח ובו בקשה לתושבים היכולים להעביר תרומה כספית לתמיכת "מטעם הגמ
לפנות , הרווחה של המועצה שוב' י מח"התבקשנו גם ע. ח"פעילות הגמ

ת התרומות ישירות לתושבים בעניין וכל מי שיכול לתרום יכול להעביר א
 .ח או באמצעות מזכירות הישוב"לגמ

 ותבוא עליכם הברכה
  

  :מהמועצה
 :לסטודנדים מילגות

מלגה למתנדבים עם )רית לפני שבועיים ימלבד המלגות שפורסמו בתקצ
גם השנה כמדי שנה תעניק המועצה , "(ידידים"ומלגת , ותיקים ביישובים

על פי החלטת . ם לתואר ראשוןמלגות לסטודנטים תושבי המועצה הלומדי
המלגות יוענקו גם השנה בכפוף , ועדת המלגות המורכבת מנציגי היישובים

 –גובה המלגה . שעות התנדבות בקהילה 60)לשעות התנדבות בקהילה 
דרישות והנחיות מעודכנים הועברו לרכזות , טפסים(. שקלים 2000

לתשומת . ה בנימיןוניתן למצאם גם באתר מט, הקהילה ולמשרדי היישובים
-את טפסי בקשת המלגות יש להעביר לרכזות הקהילה עד ל, לבכם

לאחר אישור . לאחר מכן לא נוכל לקבל בקשות שיגיעו באיחור – 25.10.11
רק תרומה לקהילה שתבוצע  -ניתן להתחיל בפרויקט ההתנדבות , המלגה

סוף זמן ביצוע פרויקט . לאחר אישור המלגה תוכר על ידי ועדת המלגות
כספי המלגות יועברו רק לאחר הגשת טופס רשמי . 2012יולי  –ההתנדבות 

הטופס נמצא באתר בנימין או במשרדי  –המאשר את ביצוע ההתנדבות 
 .היישובים

אתר מטה בנימין מזמין  :תחרות צילומי סוכות באתר בנימין

ולהשתתף , לשלוח תמונות מהסוכה היפה שלכם, תושבי בנימין, אתכם
סל , מצלמה: שלוש הסוכות הנבחרות יזכו בפרס. בתחרות הסוכה היפה

 את התמונות יש לשלוח לכתובת . וספר, מוצרים
hevra.org.il-atar@binyamin יש . 11/1023/ה בתשרי "עד לתאריך כ

 .פרטים באתר מטה בנימין. ישוב ומספר טלפון, לציין שם משפחה
או  www.rammod.net  :ניתן לקרוא את התקצירית במלואו באתר של הישוב

 באתר של מטה בנימין 

 

בשבוע , 62.62, יהיה ביום שני:  שירותי משרד הפנים

 61:22-61:22: באותן שעות. הבא במקום ביום שלישי
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 :בקשה מהספרנית
להחזיר ספרים ולהביא תרומות של ספרים אך ורק  רינת מבקשת

" הרי פוטר"ספרי  2לאחרונה הושארו . בשעות שהספרייה פתוחה
ועד שגילו ( ה"ב, שלא בשימוש)ת ליד דלת החירום הכחולה באנגלי

 .י גשם"אולי ע, אותם הספרים נהרסו לגמרי

 

 

 
     

 

 "כך היינו"או " ההיסטוריה חוזרת"פינת 

  !תחזור אחרי החגים

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 :מרכזת הקליטה
Advanced Ulpan: 

 

Advanced Ulpan for Adults Begins 

Chashmonaim’s Advanced Ulpan for Adults will 

start immediately after the chagim, on Sunday, 

October 23
rd

 (25
th

 of Tishrei) and will meet on 

Sundays and Tuesdays on a regular basis in the 

Moadon Noar from 8:30 AM until 12:45 PM.  

There is a fee this year of 100 shekels for the 

entire Ulpan.  Although it is preferable to 

participate on both Sundays and Tuesdays, if you 

can only come once a week, the classes will be 

conducive to that as well.  For more information 

or to register, please contact me. 

 

Workshops in English for Teens  –THRIVE 

Back by Popular Demand 

Liza Kramer will be giving her workshops again 

this year for English speaking teens grades 9-

12.  THRIVE empowers teens and guides them 

in discovering their own voice, who they are, 

what they are passionate about and how they can 

make a difference and “thrive.”  The workshops 

will take place every Wednesday from 8 PM to 

9:15PM in the Moadon Noar, starting 

November 2
nd

 (5
th

 of Cheshvan) and ending 

on January 4
th

 (the 2 sessions that fall out on 

Chanukah will postponed until after Chanukah). 

 The cost is 200 shekel for the series of 8 

workshops. To register, please be in touch.  In 

addition, Liza will be offering 4 workshops to 

parents about Thrive.  Dates to be announced. 

Chana Schuster, Rakezet Klita  08 9761493 

Bryna’s extension 4, or 

schusterchana@yahoo.com 

 

 

 :ותיקים בקהילה
סדרת  –" קתדרה"הזדמנות אחרונה להירשם ל: קתדרה לותיקים בקהילה

נותרו מקומות . עפרה וחשמונאים –וקדים הרצאות וסיורם לותיקי בנימין בשני מ

 www.Binyamin.org.ilאתר בנימין  -לפרטים ולקבלת טופס הרשמה   .ספורים

 vatikimbakehila@gmail.com במייל העמותה או 
 .052-7006321' או בטל

 
  :גיל הזהבלנשות תכנית 
 (משלי)" כי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים"

-10:00בין השעות , 26.10, (ח חשוון"ערב ר)ט תשרי "כ, ביום רביעי
 .ה"בע, והפרטים יפורסם לפני חג סוכות (בישוב) המקום. 12:00

 , של תושבים שחלקן אימהות, נשים בגיל הזהבנקיים תכנית מיוחדת ל
 ארוחת בוקר קלה ומופע של רחל וילנר , ברכות:  תבתכני

 !נשמח לראות את כולכן! נשות מועדון מפגשים גם מוזמנות
 
 בריינה הרטמן ולאה מדעי
  

 

 :  הקפות שניות
  

 02:02כמדי שנה במוצאי שמחת תורה בשעה 

 .ד"ס הממ"ספורט של ביההבמגרש 

, יונה לויד, אלי כץ: "חשמו וחברים"הרכב ה עם

ת המודעות פרסום בלוחו.  דני בלאק וחברים

 .ה"בע, בערב חג סוכות
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