
          ד"בס

 
 ב"תשע, וןוחשח "כ !שבת ארגון ,תולדותפרשת , ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :מרכזת הקהילה
 

 :ים להורים של מתבגריםסדרת מפגש

 

ביחד עם ישיבת נר תמיד ובחסות , 30.11,כסלו' ד, ביום רביעי

ומחלקת הרווחה של מטה  ס בנימין"מדור הקהילה של מתנ

במפגש  .מפגשים 4בסדרה בת  נמשיך במפגש השני, בנימין

בישיבת  ,בימי רביעי נמשיך להיפגש. הורים 23-הראשון נכחו כ

 :ם הבאיםי הנושאילפ ,20:15נר תמיד בשעה 

 בין פתיחות לגבולות בחינוך ילדנו-2

 נשוחח עם ילדנו  כיצד-תקשורת מקרבת במשפחה-3

 סמכות מכבדת-4
מנחת קבוצות  ,יועצת חינוכית,לסוןגענת פי' גב, מנחת הסדרה

 .ת"מהומכון ומרכזת תחום הורות בקהילה ב

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

הצטרפות חד פעמית . להצטרף למפגשיםישוב מוזמנים תושבי ה

 .₪  25תעלה 

 

 

 :'כיתה ג –לילדים בגילאי גן חובה 

 

 : 7.12, א כסלו"י, ביום רביעי

 

 !ר מולקולה"מופע של ד

 

  ר מולקולה הוא סדרה של מופעים לילדים שמטרתם"ד

 .מהנה ומסקרנת, ליצור חוויה לימודית מצחיקה

 ...פרסום נוסף בהמשך

 

 

 :סדנת איפור לנשים

 

נקיים סדנת איפור לנערות , 18.12, ב כסלו"כ, ביום ראשון

 . אלבז -ונשים עם המאפרת אסתר בן 20מגיל 

איפה ! מלא טיפים ויעוץ אישי באיפור, יתיתויסדנה חו

 ?מה הכי מתאים לחברותיך ולך. לקנות חומרים ואיזה

 !מתנה לכל משתתפת

 

 .  בערב 20:30בשעה , כ הרימון"בביה

 ₪  25: מחיר השתתפות

 

 .14.12, ח כסלו"י, הרשמה אצלי במשרד עד יום רביעי

 4שלוחה   9761493

 
 ...בקרוב! נשים יקרות

 !!אתן לוקחות אחריות על הבריאות

 !פרטים בהמשך

 

 
 

 

 

 :משלחן המזכירות
 :מהמועצה

 

: ניתן לקרוא ב: מתקצירית המועצה

www.rammod.net 

 

מחלקת תקשורת והסברה פותחת בסדרת  :מתקורסי צילום בזמן א

, בעלי – בשלושה מוקדים בבנימין" תצפית"קורסי צילום אזוריים של 

מטרתם להכשיר מקצועית תושבים המוכנים להיות . מכמשבדולב וב

שותפים לתיעוד אירועים בזמן אמת והעברתם באופן המהיר ביותר 

זירה ויעבירו כדי שלא רק ארגוני השמאל ישלטו לבדם ב –לתקשורת 

 . מידע שקרי ומכפיש

והקורס , 4.1-הקורס בדולב ייפתח ב, 30.11-הקורס בעלי ייפתח ב

לפרטים . בכל קורס יתקיימו שלושה מפגשים. 25.1-במכמש ייפתח ב

 . או דרך רכזות הקהילה michale@binyamin.org.il: והרשמה
 

 

 

ב
 

ב
 

ר
 

כ
 

ה
  

מ

ו

ט

 :מהספריה

 

 :בקרוב

' ח, ביום שני, ה"בע, שעות סיפור יתקיימו 2:  שעת סיפור

 :ז הבא"בספרייה לפי הלו, 4.12, כסלו

 

 2.5-4לגילאי " פטריות ומה עוד, על גמדים" – 16:15

 

 4-6לגילאי " זוטא הגמד ועץ התפוחים"  - 17:15

 

שרוצים להישאר לשעה  4בני . סיפור אחת לשעת/ לילד₪  5: מחיר

 .הפעילויות 2על ₪  8השנייה ישלמו 
  

אין להכניס אוכל לשעות סיפור :  הערה

 !בספרייה

mailto:michale@binyamin.org.il


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מרכזת הקליטה

 "נא לגעת"ב ארוחה ותיאטרון
אפשר להגיד לי לחייב דרך , לגבי התשלום.  ההרשמה הסתיימה

ועדת ק לפקודת 'צהוראת קבע או להביא את הסכום המדויק במזומן או 

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

29.11.11 

 האוטובוס יוצא מהטרמפיידה בחשמונאים 17:45

בית קפה שבו המלצרים )ארוחה קלה חלבית בקפה קפיש  19:00

 (חרשים

 "נא לגעת"בתיאטרון " לא על הלחם לבדו:  "הופעה 20:30

  schusterchana@yahoo.com 0504054088 

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  

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) 

 

-עולים חדשים שעלו לארץ אחרי ה :הנחה לעולים חדשים

צאי אתיופיה שעלו מאז יו או עולים, 01.01.2009

זכאים לכרטיס הנחה  - שנה 18שגילם מעל ו, 01.01.1991

 .חברת אגד ם שלבאוטובוסי "חופשי חודשי"לרכישת 
דרך מזכירות ) אנא העבירו בהקדם למועצהלקבלת הכרטיס 

צילום , הספח+ צילום תעודת הזהות ( הטילהישוב או רכזת הק

  .תמונות פספורט ושתיתעודת עולה 
 

Olim who came on Aliyah after   count for Olim:Dis
Jan.1,2009  or Olim from Ethiopia who came on Aliyah 
after Jan.1, 1991 and who are over the age of 18 are 
eligible for a discount  "chofshi, chodshi" bus card for 
Eged buses. To apply for the bus card you must provide 
a copy of your teudat z'hut and its appendix, a copy of 
your teudat oleh and 2 passport pictures to be sent to the 
moeitza through the yishuv office or the Rakezet Klita) 

 

 :ותיקים בקהילה

 
 עמותת ותיקים בקהילה מזמינה את 

 ותיקי הישוב חשמונאים
 

 חוויתי שלא תשכחו עם ניסים קריספיל לסיור
 

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
 ...נותרו עוד מספר מקומות

 6שלוחה , 1909619: ההרשמה אצל בריינה במזכירות
 !כל הקודם זוכה -המקומות מוגבל' מס

 

 
 

 :אירוע שנתי חגיגי

לאירוע  ת אלובי עמותת ותיקים מזמינה את ותיקי בנימין

 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
 במקום יוגש כיבוד קל

 30.11עד אצל בריינה נת כרטיסים הזמ₪  40: עלות כרטיס

 

פרטים בתיבות דואר על גב ההזמנה  : שבת עמותה

 .לאירוע השנתי

 

 :משחקיית פעמון

 

פתוחה להורים וילדים עד כיתה 

בימי ראשון ושלישי בין ' א

 .00:11-00:11השעות 

 

לילד מגיל שנה ₪  5: מחיר כניסה

ניתן לרכוש כרטיסיות של . ומעלה

 ₪ 51כניסות במחיר  01

 

הורים שמעוניינים לפתוח יצרו 

: קשר עם ימית עדיקה

yamit.adika@gmail.com  
באותו יום שאתם פותחים הילדים שלכם 

 . נכנסים בחינם

 

mailto:schusterchana@yahoo.com
mailto:schusterchana@yahoo.com
mailto:yamit.adika@gmail.com

