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 :מרכזת הקהילה
 

 :להורים של מתבגרים סדרת מפגשים

 

ביחד עם ישיבת נר תמיד ובחסות ,  7.12,כסלוא "י, ביום רביעי

ומחלקת הרווחה של מטה  ס בנימין"מדור הקהילה של מתנ

 יפגשנ .מפגשים 4בסדרה בת  ילישנמשיך במפגש הש, בנימין

 :ם הבאיםנושאיונעסוק ב ,20:15בישיבת נר תמיד בשעה 

 וחח עם ילדנונש  כיצד-תקשורת מקרבת במשפחה

 סמכות מכבדת
 , ת"במפגשים הבאים תחליף את ענת מנחה אחרת ממכון מהו

שעוסקת , בפסיכולוגיה יישומית MSCבעלת , שרי סובוביץ

 .טיפול והנחיית סדנאות, בייעוץ

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

 הצטרפות חד פעמית. הבאים להצטרף למפגשיםמוזמנים הורים 

 .₪  25תעלה 

 

 :'כיתה ג –גן חובה לילדים בגילאי 

 : 7.12, א כסלו"י, ביום רביעי

 

 !ר מולקולה"מופע של ד

  ר מולקולה הוא סדרה של מופעים לילדים שמטרתם"ד

פרסום יצא  .מהנה ומסקרנת, ליצור חוויה לימודית מצחיקה

 .לוחות המודעות ובאתר של הישוב,ס והגנים"דרך ביה

מספר המשתתפים חובה להירשם מראש דרכי בגלל הגבלה ב

 (ניתן להשאיר הודעה)  4שלוחה   9762493:  במשרד
 !עדיפות כניסה לילדים שנרשמו מראש

 

 :סדנת איפור לנשים

 

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

 . אלבז -ונשים עם המאפרת אסתר בן 20מגיל 

איפה ! וץ אישי באיפורמלא טיפים ויע, 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
 

נרשם . נפלה טעות דפוס 12.11בדפי חשבון לחודש   :דפי חשבון

צריך להיות .  2011ספטמבר בטעות שחשבון המים הינו עבור חודש 

 .איתכם הסליחה. 1.11.11והקריאה נכונה לתאריך   2011אוקטובר 

 

ובת דיווח עבור שנת כפי שפרסמנו השנה אין ח :נפשות' דיווח על מס

אם לא חל שינוי במספר הנפשות המתגוררות באופן קבוע בנכס  2012

 .מ לקבוע מכסת מים בתעריף נמוך"ע

חלה חובת דיווח על מילוי טופס  כןבמידה ויש שינוי במספר הנפשות 

 הצהרה שניתן לקבל במזכירות או להוריד מאתר של חיים דה יונג 

www.rammod.net  כולל ספח, ולצרף צילום תעודת זהות. 

עליהם להעביר , יחידת דיור/לגבי משפחות שמשכירות חלק מהנכס

 .למזכירות הישוב גם צילום מחוזה השכירות

 

תהיה הפסקת מים בישוב משעה , 5.12, כסלו' ט, ביום שני:  הפסקת מים

ני מתנצלים על אי הנוחות שתגרם א. לצורך טיפול בצנרת מים 9:00-14:00

 .לכם

 

התבשרנו שהכיכר ( 30.11)אתמול , בשעה טובה  :כיכר בכניסה לישוב

 .2012בכניסה לישוב אושרה ותבנה במהלך שנת 

 מוטי רוזיליו

  מזכיר הישוב
 

 :מהמועצה
: ניתן לקרוא ב: תקצירית המועצה

www.rammod.net 
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 !השבוע     :מהספריה

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

 :ז הבא"בספרייה לפי הלו, 125.,כסלו' ט

 

 2.5-4לגילאי " שולה הנמלה החולה" – 16:15

 

זוטא הגמד ועץ "ו ..." פטריות ומה עוד, על גמדים" – 17:15

 4-6לגילאי " התפוחים

 

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

 .הפעילויות 2על ₪  8השנייה ישלמו 
  

אין להכניס אוכל לשעות סיפור :  הערה

 !בספרייה

 

http://www.rammod.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :מרכזת הקליטה

Tiyul Olim to the Municipal Headquarters and 

Visitors Center of Matte Binyamin 

Everyone is invited to the tiyul this Sunday,  

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.  The cost is 55 shekels per person. 

Space is still available.  To register call Chana 

Schuster 050 4054088. 

 

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

באנגליתהסבר  נקבלו ונסע למועצה בבוקר 8:30יוצאים בשעה   

בשרית ונשתתף  םיאוכלים ארוחת צהרי. על פעילות המועצה

כדי ! וםעדיין יש מק. לאדם₪  55המחיר . בחוויות מיוחדות

050-4054088: להירשם ניתן להתקשר לחנה שוסטר   

 

 סדנאות הומור וצחוק

15.12 -ו 8.12.  ט כסלו"ב וי"י, ימי חמישי  

 20:00 שעה ב יםמתחיל.  שמתאים לכם אתם בוחרים בתאריך

(.ספרייה לשעבר)במשחקיה  ח"ש 30: המחיר      

חנה שוסטר  לאצנא להירשם מראש .  המקום מוגבל   

 0504054088 chanaschuster@gmail.com 

Humor and Laughter Workshops 

Thursday nights, December 8
th

 and 15
th

 at 8 PM 

in the Mischakia (old library).  You pick the date 

that works for you.  The workshop is geared both to 

English and Hebrew speakers.  Cost: 30 shekels. 

Space is limited so please register in advance by 

contacting Chana Schuster 050 4054088  

chanaschuster@gmail.com 

 
 

 

 :ותיקים בקהילה

 
 עמותת ותיקים בקהילה מזמינה את 

 ותיקי הישוב חשמונאים
 

 לסיור חוויתי שלא תשכחו עם ניסים קריספיל
 

ימת המתנה במקרה שיהיו אבל ניתן להירשם לרש הסיור מלא
 . בריינהאם נרשמתם ורוצים לבטל נא להודיע ל. ביטולים

 למשתתף₪  06 – עלות
 6שלוחה , 7901679: ההרשמה אצל בריינה במזכירות

 !כל הקודם זוכה -המקומות מוגבל' מס
 

 
 

ניתן להמשיך  :אירוע שנתי חגיגי

 להירשם

לאירוע  ובית אל 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
עה אבל מי אין הס  ₪ 40: עלות כרטיס .במקום יוגש כיבוד קל

 .מתבקש לצור קשר אתי במשרד" טרמפיסטים"שמוכן לקחת 

  הרשמה דרך בריינה
 

 7.1.12ב טבת "י, ויחי' בשבת פר : שבת עמותה

ר "הרב ד, בהשתתפות האורח, במלון לאונרדו באר שבע

ביום שישי . שר המדע והטכנולוגיה, דניאל הרשקוביץ

ההתישבות סיור בעקבות  –" בין בנימין לבאר שבע"בבוקר 

לפרטים ₪   860: מחיר לזוג. החדשה בחבל לכיש

או ( יונינה) 050-6690306ולהרשמה ניתן לפנות לטלפון 

   vatikimbakehila@gmail.comלמייל העמותה 

 (לא לבריינה)

 היום ומחר, אז:  מחברון לחשמונאים

 

 נמשכתרבותי ההיסטוריה 
 

תושבי חשמונאים מוזמנים לערב התחברות בנושא גאולת בתים 

מסע מרתק מימי אברהם אבינו ועד ימינו על מסירותם של . בחברון

 .יחידים לגאולת הארץ לאורך הדורות

 20:30בשעה ( 10.12" )וישלח"ש פרשת "הערב יתקיים במוצ

 .כ הרימון ומיועד לכל תושבי חשמונאים"באולם ביה

 : בתכנית
 – ממשיכים בדרכו של אברהם אבינו בקניין הארץ -

 שלמה לוינגר –שיחה בליווי מצגת 

 הרב עוזיהו שרבף – בגאולת הארץ תלויה גאולתנו -

קטעים מעניינים במהלך רכישת  –מאחורי הקלעים  -

 ...הבתים

 

 .תושבי חברון מחכים לכם:  תושבי חשמונאים
 הכניסה חינם/  אורך הערב כשעה וחצי 

 

שנה לישוב  25לפתיחת חגיגות  !היכונו !היכונו

 חשמונאים 

 : בתוכנית 

אל צפונות העבר  מסע: פעילות 

   בחשמונאים

 משחק וכתב חידה

תעודות   ישובי כוללילפיד   מרוץ

 ומדליות

 רועים תבוא הודעה נוספתיהא 2 ל בחנוכה על מועד הפעילות

למרוץ הלפיד אנו זקוקים למתנדבים שיעזרו לנו 

 .מו וירוע ובקיבהצלחת הא

mailto:vatikimbakehila@gmail.com

