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 :מרכזת הקהילה
 

מבוטלת ' ו-'קבוצת הישרדות לבנות כיתות ג : יםחוג
אם יש עוד בנות בגיל הזה . עד להודעה החדשה

, שמעוניינות בחוג אוכל לפתוח אותו מחדש בימי שני
 .14:50בשעה 

 
ס היסודי "אם יש ילדים בגילאי ביה ? שחמט

חמישי נא או /שלישי ושמעוניינים בפתיחת חוג בימי 
 .להודיע לי

  
 ":וןפעמ"משחקיית 

 
בין  פתח בימי ראשון ושלישיתמשיך להיהמשחקייה 

  00:11-00:11השעות 
מתבקשים  (ביום זה הילד נכנס בחינם) הורים שמעוניינים לפתוח

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

ואבדוק   ,ם פנויים לזהאם את ,ניתן תמיד לבדוק דרכי באותו יום

 .אם עדיין צריך מישהו

 
ניתן לקבל במזכירות עדיין   :לוחות שנה של הישוב

 .הישוב אם לא קבלתם כבר
 

 :ס בנימין"תנמהספורט של ' ממח
כחלק מפרויקט העצמה נשית  : אימון כדורסל נשים

הצלחת טורניר הכדורסל לנשים בשנה בהמשך לו, בספורט

שני אימוני הדרכה בכדורסל יתקיימו בקרוב , שעברה

נתנו כלים בסיסיים יבאימונים י .ישוביםיב –לנשות בנימין 

מדריכה מקצועית  על ידיביסודות הכדורסל והכושר הגופני 

 06%והם יזכו לסבסוד של , ס"ם מחלקת הספורט במתנמטע

 .על ידה

האימונים יוכלו להוות בסיס לקבוצה אשר תתמודד במהלך 

 .שוביםיבוצות היהשנה בטורניר בין ק

אלי שובית תפנינה ינשים המעוניינות לקחת חלק בקבוצה הי

אם הן מעוניינות וננסה לבנות קבוצה בתנאי שיש מקום 

 .כמובן, להתאמן

 .//01עד לתאריך אצל בריינה הרשמה 
 

 
 :משלחן המזכירות

 
 :נפשות'  עדכון מס –מים 

ספר אנו נדרשים לדווח לרשות המים על מ 2012לקראת שנת 
 . מ לקבל מכסת מים בתעריף נמוך"התושבים בכל יחידת דיור ע

תושבים שיש להם שינוי במספר הנפשות המתגוררים בקביעות 
מתבקשים למלא טופס עדכון שניתן לקבלו במזכירות הישוב או 

יונג ולצרף צילום תעודות -להורידו מאתר הישוב של חיים דה
בת מעודכנת וזאת זהות של כל המתגוררים כולל הספח עם כתו

 14.11.11 -לא יאוחר מ
 

 :טרמיטים
' י המלצת המומחה מטעם מח"עפ:  בהמשך לפרסום בערב החג
נגיעה של  הבחצר או בית בהם מתגל: תברואה במועצה האזורית

טרמיטים צריך להזמין מדביר שיבודד עצים נגועים באמצעות 
 סביב" טרמיקס"הזרקת חגורת בידוד של חומר מיוחד הנקרא 

 .מ"ס -4ע בעומק של והנג מקום/ העצים
 

 :פינוי גזם
אנחנו . חברת פינוי האשפה והגזם אינה עומדת בעומס הפינוי

עד אז ובכלל אני מבקש . מטפלים למצוא תחליף ופתרון לכך
 .לפנות גזם רק לפינות הגזם ולא לפזרו בכל הישוב

 
 :פינוי קרטונים

מיוחד המוצב אני שוב חוזר ומבקש לפנות קרטונים למיכל ה
במרכז המסחרי המיועד למחזור ובכך נרוויח כפול גם מחזור וגם 

 .פחות נפח ולכלוך בפינות הגזם
 

בימים שלישי  ה "בשל טיול עובדים המתקיים אי:  מהמועצה
תפעל המועצה במתכונת ( 11.2011./1.2)ורביעי הקרובים

 .ותודה על הפרגון, לידיעתכם. מצומצמת
 

, באופן חד פעמי, השבוע :ויקבלת קהל במחלקת ריש
. לא תהיה קבלת קהל ביום שלישי במחלקת רישוי פיקוח וביצוע

 . אתכם הסליחה
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 :וצוות ההדרכה לכבוד חניכי בני עקיבא
 

 !!המון הצלחה לקראת פתיחת חודש ארגון השבוע

mailto:yamit.adika@gmail.com


   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 :מרכזת הקליטה
Advanced Ulpan for Adults 

Chashmonaim’s Advanced Ulpan for Adults has 

begun.  Classes are on Sundays and Tuesdays 

from 9 AM (note the time change) to 12:30 

PM at the Moadon Noar.   If you are 

participating in the ulpan and have not paid the 

100 shekel fee, please get it to me by bringing it 

to the mazkirut.  If you would like to pay by 

horaat keva and have not yet been in touch, 

please let me know.  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 at 

schusterchana@yahoo.com. 

Workshops in English for Teens  –THRIVE 

Starts on Wednesday 

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 8:15 

PM to 9:30 PM (note the change in time) 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 be 

postponed until after Chanukah).  The cost is 

200 shekel for the series of 8 workshops. 

Registration is required, so please be in touch 

with me.  Teens can come to the first session as a 

trial.   

Liza will also be offering 4 workshops to parents 

about Thrive.  Dates to be announced. 

Chana Schuster, Rakezet Klita  08 9761493  

extension 4, or schusterchana@yahoo.com 

 

 

 :ותיקים בקהילה
' ה, מתחילים ביום רביעי הקרובמודים הלי: קתדרה לותיקים בקהילה

 .במועדון נוער, 1.22, חשון
 

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

התקיימה תכנית , 11.22, (ח חשוון"ערב ר)ט תשרי "כ ,שעבר ביום רביעי
 ,שחלקן אמהות של תושבים, מאוד מוצלחת לתושבות ותיקות של הישוב

סה יכנבכל אחת קבלה פרח וברכה . בשיתוף נשים ממועדון מפגשים
, הרב אורבך, שמעו דברי ברכה מרב הישוב, נהנו מארוחה קלה, לאולם
במחרוזת  רינת קיסרהפסנתרנית רחל וילנר וובסוף שמעו את  ,א"שליט

 !עברית ואנגלית, תימנית, שירים ביידיש השכלל מדהימה שירים
על נעמי עוזרי ויהודית חדד , שרה טאניס, דעיברצוני להודות ללאה מ

 !הטעימה על הפשטידה טאניס כן לשרהו, סידור ועריכת השולחנות
סבסוד האירוע התאפשר . היפה ללאה בר אור על עצוב הכרזהתודה 

אנחנו מקווים . בגלל תקציבים שהועברו אלינו מהעמותה של מטה בנימין
. ש סמוך לראש חודשלהמשיך את הפעילות הזאת לפחות פעם בחוד

 .אנשים שמעוניינים לעזור מוזמנים לצור אתי קשר
 

  !כ הספרדי שתרמו את השימוש באולם שמחות"תודה לביה
 

 
 

באותו יום התקיימו גם צילומים של פעילויות התנדבות שונות של חברי 
  - במקומות שונים בישוב ,וותיקים בקהילה של הישוב מועדון מפגשים

משמרות , הספרייה, מוזיאון ההתיישבות היישובי, גניםה, ד"ס הממ"ביה
סרט  הצילומים נעשו לקראת!( הם עושים המון) ...ת נר תמידבישיב, זהב

 ומתברר שנתי של עמותת ותיקים בקהילה של המועצההאירוע שיקרינו ב
כל הכבוד לכל ! מועדון הותיקים שלנו הפך מודל לחיקוי שעם הזמן
דת לציונה שרוני ולאה מדעי על כל תודה מיוח. דברהעוסקים ב
 !המאמצים

 
סיור וביקור בבית :  21.92, טבת' ג:  תרשמו לפניכם את התאריך
 .פרסום מפורט יצא בקרוב. ןהמרוקאי עם ניסים קריספי

 
 בריינה הרטמן 

 
 

 


