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 :מרכזת הקהילה
 

 :מפגשים להורים של מתבגרים סדרת
 

ביחד עם ישיבת נר תמיד , 23.11, ו חשוון"כ, ביום רביעי

ומחלקת הרווחה  ס בנימין"ובחסות מדור הקהילה של מתנ

ברצף בימי מפגשים  4נפתח בסדרה בת , של מטה בנימין

להורים של  ,20:15בישיבת נר תמיד בשעה  ,רביעי

 :מתבגרים בנושאים הבאים

 

 וך נוער בעת סערהאתגרי חינ-1
 בין פתיחות לגבולות בחינוך ילדנו-2

 נשוחח עם ילדנו  כיצד-תקשורת מקרבת במשפחה-3

 סמכות מכבדת-4

 

מנחת  ,יועצת חינוכית,לסוןגענת פיי "הסדרה תועבר ע

 .ת"מהומכון קבוצות ומרכזת תחום הורות בקהילה ב

 . הורים 15נקיים את הסדרה בתנאי שנרשמים לפחות 

 לזוג₪  120/ ליחיד₪  80:  תפות בכל הסדרהמחיר השת

ג "כ, תושבי הישוב מוזמנים להירשם דרכי עד יום ראשון

 .4שלוחה  9761493:  במשרד  20.11, חשוון
 

 :'כיתה ג –בקרוב לילדים בגילאי גן חובה 
 2 21.7, א כסלו"י, ביום רביעי

 !ר מולקולה"מופע של ד
  שמטרתם ר מולקולה הוא סדרה של מופעים לילדים"ד

 .מהנה ומסקרנת, ליצור חוויה לימודית מצחיקה
  דוקטור מולקולה הוא מדען פרוע ומצחיק שמשתוקק לגלות

  הוא עורך ניסויים עוצרי נשימה במעבדה. פלאי העולם את

 .המסתוריים של הטבע וחוקר עם הילדים את הכוחות
 ...פרסום נוסף בהמשך

 
 :שעות סיפור בספריה

 ...סדרת שעות סיפורשל בקרוב נצא בפרסום 

 : ס בנימין מודיע"מתנ

בחנוכה במחירים מיוחדים לתושבי  חופשה באילת

 arieltours.co.il: לפנות לאתר:  בנימין

 ":קרליבך חי"כרטיסים למופע 
( מוצאי חנוכה)28\12-ו 13\12בהצגות של  ₪  50במחיר 

 .בבית ציוני אמריקה 20:00בשעה 

   03-5254660 ילהזמנה ישירות בתאטרון יידישפ

 .....ם תושבי בנימיןאתלהגיד ש

 

 

 

 
 :משלחן המזכירות

 :תזכורת אחרונה – נפשות'  עדכון מס –מים 
אנו נדרשים לדווח לרשות המים על מספר התושבים בכל יחידת  2012לקראת שנת 

 . מ לקבל מכסת מים בתעריף נמוך"דיור ע

ררים בקביעות מתבקשים למלא טופס תושבים שיש להם שינוי במספר הנפשות המתגו

יונג -עדכון שניתן לקבלו במזכירות הישוב או להורידו מאתר הישוב של חיים דה

ולצרף צילום תעודות זהות של כל המתגוררים כולל הספח עם כתובת מעודכנת וזאת 

 15.11.11 -לא יאוחר מ

 
 :שרותי משרד הפנים

 1..11., ח חשוון"י, לא יתקיימו בישוב ביום שלישי הבא

 
 :מהמועצה

 דלת פתוחה ייעוץ להורים  -שירות חדש לגיל הרך

בבנימין הכולל שיחות התייעצות אישיות עם   הינו שירות חדש "דלת פתוחה"

כל  .פסיכולוגים מומחים מטעם השירות הפסיכולוגי החינוכי של מטה בנימין

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

סמכות וכו מוזמן , תקשורת עם ילדים , יחסי אחים, לידת אח, גמילה: כגון

 . 'דלת פתוחה'לפנות ל 

 .למפגש₪  20במחיר סמלי של , השירות ניתן ביישוב 
  02 9977223יש להתקשר ל  לתיאום פגישה ופרטים נוספים

 .אנא השאירו הודעה ונחזור בהקדם

 

 www.rammod.net: ניתן לקרוא ב: מתקצירית המועצה

 01.01.2012המחלקה הוטרינרית מודיעה כי החל מתאריך  2 לבעלי כלבים

כחודש לפני מועד  -פעם אחת בלבד  -תישלח הזמנה לחידוש הרישיון וחיסון הכלבת 

אתר של המחלקה הווטרינרית ב אינטרנטמועדי החיסון יפורסמו בדף ה .החיסון

 .וכן במזכירויות היישובים ,מועצהה

, העברה לאחר, שינוי כתובת, אבד כלב)כל שינוי בפרטי הכלב על להזכיר כי  נבקש

 .ימים שבעהתוך בחייב בעליו להודיע על כך לשירות הווטרינרי -( מוות חלילה

 

מחלקת תקשורת והסברה מקיימת ערב  2 ערב עיון –" האגדה המערבית"

בערב ". ל מציאותאגדה מו –ערביי יהודה ושומרון  -האגדה המערבית "עין בנושא 

 –ארליך ( אבו'ז)זאב ; על החברה הפלשתינית ומנהיגיה ירצו העיתונאי אבי יששכרוף

 –שלום הררי ' ל במיל"ותא; מי חי כאן לפני מאה שנים –על ערביי יהודה ושומרון 

. הערבי" אביב העמים"על הפלשתינים מול  –יועץ לענייני ערבים במשרד הביטחון 

החל " נחלת בנימין"במרכז המבקרים , בכסלו' י, 6.12.11, 'הערב יתקיים ביום ג

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש במייל . 16:30מהשעה 

 michale@binyamin.org.il  מספר (. ₪ 20ובתשלום ) 9977140-02או בטלפון

 .המקומות מוגבל

 

 

ב
 

ב
 

mailto:michale@binyamin.org.il


   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 :מרכזת הקליטה
 ארוחה ותיאטרון

!  ועדת חיבורים מזמינה את תושבי חשמונאים לערב מרתק

הערב 1הערב מתאים גם לדוברי עברית וגם לדוברי אנגלית

 ..1..711,  כסלו' יתקיים ביום שלישי ג

 יידה בחשמונאיםהאוטובוס יוצא מהטרמפ 2271.

בית קפה שבו )ארוחה קלה חלבית בקפה קפיש  1211.

 (המלצרים חרשים

 "נא לגעת"בתיאטרון " לא על הלחם לבדו2  "הופעה 71201
עיוורים לוקחים את הקהל למסע קסום אל -אחד עשר שחקנים חרשים

סביב ציר . לחם..... הדממה וה, אל מחוזות החושך ,המיוחד תוך עולמם

נוצר , ואפייתו על הבמה עבור הצופים התפחתו, שת הבצקהזמן של לי

 .מפגש חד פעמי בין השחקנים והקהל

נא להירשם עד יום שני ***!לבן אדם כולל הכל₪  80:  מחיר

אצל חנה שוסטר  ..1..71.

schusterchana@yahoo.com 1117117100 

er NightDinner and Theat 
Va’adat Chiburim invites residents of Chashmonaim to 

an incredible evening!  The evening is designated for 

both English speakers and Hebrew speakers. Tuesday, 

November 29, 2011  

5:45 PM Bus leaves from the Chashmonaim 

trempiada 

7:00 PM Light dairy dinner at Café Kapish 

(restaurant employing deaf waiters) 

8:30 PM Performance:  “Not by Bread Alone” at the 

“Na Laga’at” Theater in Jaffa   

11 deaf and blind actors take the audience on a magical 

journey to special lands, to lands of darkness and 

silence…and bread.  Bread is baked on the set, and 

everyone gets to share and experience it. 

The price is 80 shekels per person and includes 

everything. 

*Please register until Monday, November 14
th

 

with Chana Schuster at 

or 050 405 4088 schusterchana@yahoo.com 

 

 טיול עולים למועצה איזורית ולמרכז מבקרים מטה בנימין
4.12.11כסלו  ' כולם מוזמנים לטיול ביום ראשון ח  

בבוקר ומקבלים הסבר הכרות באנגלית  8:30יוצאים בשעה 

אוכלים ארוחת צהרים במרכז מבקרים ומשתתפים .  במועצה

לשמור מקומות פנו אל חנה .  פרטים בהמשך.  תומיוחד ותבחווי

(.פרטי קשר למעלה)שוסטר   

Tiyul Olim to the Municipal Headquarters and 

Visitors Center of Matte Binyamin 
Everyone is invited to the tiyul on December 4, 2011.  

We will leave the yishuv at 8:30 in the morning and 

arrive at the Moetza (Municipal Headquarters) where we 

will be given a presentation in English about Matte 

Binyamin.  We will then continue to the Visitors Center 

where we will eat lunch and take part in a series of 

special experiences.  Details to follow.  To reserve a 

place, contact Chana Schuster (contact info. Above) 

 

Wednesdays, 8:15 pm in the  Thrive is back on!

moadon noar. A special "thank you" goes to Joe 

Offenbacher for recruiting more kids!   

 

 :ותיקים בקהילה
 

 עמותת ותיקים בקהילה מזמינה את 
 ותיקי הישוב חשמונאים

 
 לסיור חוויתי שלא תשכחו עם ניסים קריספיל

 
ניסים ידריך אותנו במסלול בטבע אשר במהלכו נזהה ונלמד 

בפארק בריטניה ומערות  -על צמחי תועלת של ארץ ישראל
בוסקילה שעדיין מייצרת ערק בשיטה  'נבקר את מש, לוזית

של ניסים " בית המרוקאי"ובסיום נגיע ל, המסורתית
 .לארוחת צהריים מיוחדת

 בשעות הבוקר עד הצהריים, 21.92, טבת' ג, ביום חמישי
 (שעות מדויקות בהמשך)

 
 למשתתף₪  06 – עלות

 
 6שלוחה , 1909619: ההרשמה אצל בריינה במזכירות

 !כל הקודם זוכה -המקומות מוגבל' מס
 

 
 

 :אירוע שנתי חגיגי
לאירוע  ובית אל עמותת ותיקים מזמינה את ותיקי בנימין

בשעה , 12.12.11, ז כסלו"ט, ה ביום שני"שיתקיים בע

   .בהיכל התרבות במודיעין 18:00

 :בתכנית

תמונות  –צעדים ראשונים  –מרכז המתנדבים , ברכות

 !!(איםגם מחשמונ)מהשטח 

 "זיכרונות מבית אבא"הקת קולן במופע למוטי גלעדי ו

 במקום יוגש כיבוד קל

 30.11הזמנת כרטיסים אצל טילי עד ₪  40: עלות כרטיס

עמותת  -לפרטים נוספים. הסעה תיתכן בתשלום ובהרשמה

 052-7906321:  ותיקי בנימין ובית אל
 

ויצא ' שבת עמותה שתוכננה לשבת פר: שבת עמותה

 .ויחי לכבוד שבת הישוב של בית אל' לשבת פר נדחית

 .פרטים נוספים בהמשך

 

   :מזמינים אתכם ל גרעיני נחשון נעלה והגבורה
 !ענקיריד אומנים 

אולם יפה של ב( למניינם 22.11)חשוון  ו"כ ,ילישיום ש

 17.00-21.30: בין השעות (גלנווד)כ רמת מודיעים "ביה
 

 *דוכני אוכל*אומנים*י מכירותדוכנ
 הפעלות לילדים*פומביתה ירכמ

 

 .כול ההכנסות לאירוע הגשמת חלומות לילדים עם צרכים מיוחדים

 

נא  –דוכן מוזמנים אומנים מהישוב שמעוניינים להעמיד 

 .  050-2162530: לפנות לדוד ברטלר

, משחקים, צעצועים, יהיה דוכן עם חפצי יד שנייה ,כמו כן

ניתן למסור . נודה מאוד על תרומתכם. במצב טוב ',וכו

ובמועדון , במכולת, ס היסודי"בביה: חפצים בעמדות האיסוף

 .נוער

 0527363344דניאל טובלסקי :פרטים נוספים 

 0542147121: רועי טרביץ                       

 

mailto:schusterchana@yahoo.com
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