
          ד"בס

 
 ב"תשע, וןוחשא "כ, חיי שרהפרשת , ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 :מרכזת הקהילה
 
 :של מתבגריםסדרת מפגשים להורים 

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

ומחלקת הרווחה של  ס בנימין"ובחסות מדור הקהילה של מתנ

ברצף בימי מפגשים  4בסדרה בת ברצוננו לפתוח , מטה בנימין

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

 :בנושאים הבאים

 (מפגש הכירות)* ר בעת סערהאתגרי חינוך נוע*-1

 בין פתיחות לגבולות בחינוך ילדנו-2

 נשוחח עם ילדנו  כיצד-תקשורת מקרבת במשפחה-3

 סמכות מכבדת-4
מנחת קבוצות  ,יועצת חינוכית,לסוןגענת פיי "הסדרה תועבר ע

 .ת"מהומכון ומרכזת תחום הורות בקהילה ב

 

המפגש הראשון יהיה מפגש הכירות עם המנחה 

₪  52חייבות להמשך השתתפות ויעלה ללא הת

נקזז את התשלום מהמחיר . )לזוג₪  04ליחיד ו

 .(נרשם לכל הסדרההמלא של הסדנה למי ש
 . הורים 15הסדרה בתנאי שנרשמים לפחות  המשך נקיים את

 

 לזוג₪  120/ ליחיד₪  80:  מחיר השתתפות בכל הסדרה

, חשוון ד"כ, שני תושבי הישוב מוזמנים להירשם דרכי עד יום

 .4שלוחה  9761493:  במשרד  21.11
 

כפי שרשום בחוברת   :הבהרה לגבי הרשמה לחוגים

הרשמה במהלך השנה תהיה על בסיס מקום פנוי : חוגים
כדי להצטרף ). ותבוצע בסוף חודש לקראת החודש הבא

  (ברנובמיש להירשם עד סוף , למשל, מברדצלחוג בחודש 
 

גם אם . לכל אחד באופן אישי אין לי אפשרות לחשב את התשלום

האחריות . פספסתם שיעור או שניים תשלמו על חודש שלם

 .להירשם בזמן הוא עליכם

אם ברצונו להמשיך בחוג ? הילד ניסה פעם אחת2 שיעור ניסיון

, (עד חודש יוני)מלא  תשלום הסדר כולל, הוא חייב להיות רשום

אודה  .וראחרת המדריך לא יכניס אותו לשיע .עד השיעור הבא

שיעור ניסיון נחשב כשיעור לכל דבר  .לכם על שיתוף הפעולה

 .ואני מבקשת לבצע אותו בתחילת חודש
הרשמה לחוגים תורניים יש לבצע דרך טופס 

 !הרשמה במזכירות
 

 :'כיתה ג –בקרוב לילדים בגילאי גן חובה 
 2 5..2, א כסלו"י, ביום רביעי

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

 .מהנה ומסקרנת, ליצור חוויה לימודית מצחיקה

 ...פרסום נוסף בהמשך

 
 
 

 

 

 
 :משלחן המזכירות

 :מהמועצה
 

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

המשותפת  בבנימין פועלת בשנה האחרונה תכנית התנדבות בקהילה 2אם לאם

, במסגרת התכנית. לשירותים חברתיים וטיפות החלב המחלקה ,למדור קהילה

מלוות אמהות , אמהות ותיקות ומיומנות  המעוניינות לתרום מניסיונן האישי

אמהות המעוניינות  .צעירות באתגרים שאחרי הלידה וראשית האמהות

או אמהות צעירות המעוניינות בליווי של אם וותיקה , להצטרף כאמהות מלוות

 .054-8007977 –רכזת התכנית , לתהילה מעוז מוזמנות לפנות -

 

 (!על המידע שרה טאניס' תודה לגב) :קו אוטובוס חדש לאריאל

 : 291' קו מס, בין מודיעין ואריאל אפיקים' חב לדש שהחהקו למידע על 

mages/23937_baner291.jpgt.co.il/i-http://www.afikim 
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   :מזמינים אתכם ל גרעיני נחשון נעלה והגבורה

 !יריד אומנים ענק
כ רמת "אולם יפה של ביהב( למניינם 22.11)חשוון  ו"כ ,ילישיום ש

 17.00-21.30: בין השעות (גלנווד)מודיעים 
 

 *כלדוכני או*אומנים*דוכני מכירות
 הפעלות לילדים*פומביתה ירכמ

 

 .כול ההכנסות לאירוע הגשמת חלומות לילדים עם צרכים מיוחדים

 

נא לפנות לדוד  –אומנים מהישוב שמעוניינים להעמיד דוכן מוזמנים 

 .  050-2162530: ברטלר

במצב ', וכו, משחקים, צעצועים, יהיה דוכן עם חפצי יד שנייה, כמו כן

: ניתן למסור חפצים בעמדות האיסוף. רומתכםנודה מאוד על ת. טוב

 .ובמועדון נוער, במכולת, ס היסודי"בביה

 0527363344דניאל טובלסקי :פרטים נוספים 

 0542147121: רועי טרביץ                       

 

 

http://www.afikim-t.co.il/images/23937_baner291.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :מרכזת הקליטה
 "נא לגעת"ב ארוחה ותיאטרון

דרך  אפשר להגיד לי לחייב, לגבי התשלום.  ההרשמה הסתיימה

ועדת ק לפקודת 'הוראת קבע או להביא את הסכום המדויק במזומן או צ

,  כסלו' הערב יתקיים ביום שלישי ג.  מקומי חשמונאים בערב ההצגה

51...... 

 האוטובוס יוצא מהטרמפיידה בחשמונאים 2202.

בית קפה שבו המלצרים )ארוחה קלה חלבית בקפה קפיש  1244.

 (חרשים

 "נא לגעת"בתיאטרון " לא על הלחם לבדו2  "הופעה 54204

  schusterchana@yahoo.com 4240420400 

Dinner and Theater Night 
  Registration for this evening is closed.  In 

terms of payment, you can tell me to charge through 

hora’at keva (yishuv account) or bring cash in the 

exact amount or a check to Va’ad Mekomi 

Chashmonaim the night of the performance. 

The evening is on Tuesday, November 29
th

. 

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  

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 במועצה 8:30יוצאים בשעה 

.  תומיוחד ותאוכלים ארוחת צהרים במרכז מבקרים ומשתתפים בחווי 

פרטי קשר )לשמור מקומות פנו אל חנה שוסטר .  פרטים בהמשך

(.למעלה  

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

. בבוקר ומקבלים הסבר הכרות באנגלית במועצה 8:30יוצאים בשעה 

אוכלים ארוחת צהרים   ותבמרכז מבקרים ומשתתפים בחווי בשרית  

י פרט)לשמור מקומות פנו אל חנה שוסטר .  פרטים בהמשך.  תומיוחד

(.קשר למעלה  

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 a meat lunch and take part in a series 

of special experiences.  Details to follow.  To reserve a 

place, contact Chana Schuster (contact info. Above) 

 

THRIVE:  *THRIVE workshop for teens will not meet 

this Wednesday, November 23rd because of 
preparations for Chodesh Irgun.  It will continue the 
following Wednesday, November 30

th
 at 8:15. 

 

 :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

ניסים של " 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

 ...נותרו עוד מספר מקומות
 6שלוחה , 1909619: ההרשמה אצל בריינה במזכירות

 !כל הקודם זוכה -המקומות מוגבל' מס
 

 
 

 :אירוע שנתי חגיגי
לאירוע  ובית אל ם מזמינה את ותיקי בנימיןעמותת ותיקי

 18:00בשעה , 12.12.11, ז כסלו"ט, ה ביום שני"שיתקיים בע

   .בהיכל התרבות במודיעין
 :בתכנית

תמונות מהשטח  –צעדים ראשונים  –מרכז המתנדבים , ברכות

 !!(גם מחשמונאים)

 "זיכרונות מבית אבא"הקת קולן במופע למוטי גלעדי ו

 יבוד קלבמקום יוגש כ

 30.11הזמנת כרטיסים אצל טילי עד ₪  40: עלות כרטיס

עמותת ותיקי  -לפרטים נוספים. הסעה תיתכן בתשלום ובהרשמה

 .הזמנות בתיבות הדואר  052-7906321:  בנימין ובית אל
 

פרטים בתיבות דואר על גב ההזמנה לאירוע  : שבת עמותה

 .השנתי

 

 ! האופנר הגיע!  ישיבת נר תמיד מודיעה
 

 של ישיבת נר תמיד  9-האופנר ה
 

 21/12/11יתקיים ביום שני כד חשוון 
 

 .מהישיבה 10:00 -יציאה ב
 

 נשמח לראות אתכם רוכבים עימנו
 

 ח"ש 00דמי השתתפות מינימום 
 

 כל ההכנסות לטובת מתקני ספורט לתלמידים

 

 
 

 מועצת התלמידים

 ישיבת נר תמיד
 

 

 

mailto:schusterchana@yahoo.com
mailto:schusterchana@yahoo.com

