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 9761493: ה הרטמןבריינ :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  4שלוחה 
 

 :סדרת מפגשים להורים של מתבגרים
ביחד עם ישיבת נר תמיד ובחסות , 14.12 ,כסלו ח"י, ביום רביעי

ומחלקת הרווחה של מטה  ס בנימין"מדור הקהילה של מתנ

 יפגשנ .מפגשים 4בסדרה בת  אחרוןנמשיך במפגש ה, בנימין

 :הבא נושאונעסוק ב ,20:15שעה בישיבת נר תמיד ב

 עם המנחה שרי סובוביץ" דרכי חינוך"
 ₪ 25הצטרפות חד פעמית תעלה 

 
 :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. חומרים ואיזה לקנות

 !מתנה לכל משתתפת

 

 .  בערב 20:30בשעה , כ הרימון"בביה

 ₪  25: מחיר השתתפות

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

הסדנא יתקיים בתנאי שיש מספיק  4שלוחה   9761493

 .ה"בע, אודיע בדף מידע הבא! משתתפות

 
 :כהבספרייה בחנו

ליאת תפתח את ,  21.12,ה כסלו"כ, חנוכה' א, ביום רביעי

, ס יסודי"לגילאי ב משחקייההספרייה לקריאה וגם ל

 . 10:00-12:00בשעות הבוקר מ 

 
 :סיפור של ניצולת שואה" מניה"ההצגה 

  4.1.12, טבת' ט, ביום רביעי בערב

א "מכיתה יכ בגלנווד  למבוגרים ונוער "בביה

 ...ךפרסום מפורט בהמש

 
 ...בקרוב! נשים יקרות

 !!אתן לוקחות אחריות על הבריאות
ס חברו יחדיו ובנו תוכנית "מחלקות התרבות והספורט במתנ

במסגרתה בכל , "לוקחות אחריות על הבריאות"-לנשות בנימין 

. ישוב יתקיימו פעילויות וסדנאות בתחום הבריאות לנשות הישוב

עקבו  נא. נשות בנימין בסיומו של התהליך יתקיים ערב שיא לכל

 .אחרי הפרסומים

 , הפעילות הראשונה בחשמונאים תתקיים ביום רביעי

בערב זה נשות הישוב מוזמנות . 11.1.12, ז טבת"ט

, תזונאית ספורט קלינית, להרצאה מפי רקפת אריאלי

על אמיתות וכזבים בתזונה  – "המיתוס לשבור את"

פרטים . יםובדיאטות ודגשים בתזונה לנשים במעגל החי

 .בקרוב
 :רשמו לפניכם את התאריך

 

 

 :משלחן המזכירות
 

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

אם לא חל שינוי במספר הנפשות המתגוררות באופן קבוע בנכס  2012

 .מ לקבוע מכסת מים בתעריף נמוך"ע

ובת דיווח על מילוי טופס חלה ח 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

 .השכירות למזכירות הישוב גם צילום מחוזה
 

 מוטי רוזיליו

  מזכיר הישוב
 

 :מהמועצה
 www.rammod.net: ניתן לקרוא ב: תקצירית המועצהמ

 –" לב בנימין"עמותת  :מצביעים למען הילדים המיוחדים של בנימין

מבקשת מכל תושבי , עמותה לילדים בעלי צרכים מיוחדים בבנימין

של בנק " ותמיליון סיבות טוב 2"בנימין להצביע עבורה בתחרות 

ועמותות שיזכו , עמותות רבות העלו סרטונים לדף התחרות. לאומי

פעם ביום  –ניתן להצביע מדי יום . למרב ההצבעות יזכו למענק הבנק

התגייסות של כל תושבי בנימין למבצע זה תוכל לזכות את . מכל מחשב

אנא . ילדי בנימין בעלי הצרכים המיוחדים במענק שהם כה זקוקים לו

. עו דקה מזמנכם מדי יום בשבוע הקרוב למענם של ילדים אלוהשקי

פרטים וקישור לדף המבצע באתר מטה בנימין או באתר עמותת לב 

 .בנימין
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 היום ומחר, אז:  מחברון לחשמונאים

 רבותי ההיסטוריה נמשכת
 

מסע . אולת בתים בחברוןתושבי חשמונאים מוזמנים לערב התחברות בנושא ג

מרתק מימי אברהם אבינו ועד ימינו על מסירותם של יחידים לגאולת הארץ 

 .לאורך הדורות

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

 .כ הרימון ומיועד לכל תושבי חשמונאים"ביה

 : בתכנית

 א"שליט, דברי פתיחה מפי רב איתמר אורבך -

שיחה בליווי  – ממשיכים בדרכו של אברהם אבינו בקניין הארץ -

 שלמה לוינגר –מצגת 

 הרב עוזיהו שרבף – בגאולת הארץ תלויה גאולתנו -

 ...קטעים מעניינים במהלך רכישת הבתים –מאחורי הקלעים  -

 

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

 
 

http://www.rammod.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :קליטהמרכזת ה
  0504054088  4שלוחה  9761493 08חנה שוסטר 

 chanaschuster@gmail.com 

 

 סדנת צחוק והומור 
 15.8.11ביום חמישי הבא סדנת צחוק והומור תתקיים 

נא להירשם (.  ספרייה לשעבר) במשחקיה 20:00בשעה 

 .  אצלי

Laughter and Humor Workshop 

Laughter and Humor Workshop will take place next 

Thursday, December 15
th

 at 8 PM at the 

mischakia (old library).  Please register by 

contacting me. 

Workshop for Parents of Teens 

On Sunday, January 8
th

 at 8:00 PM there will be a 

for parents called “The Unique  in Englishworkshop 

Challenges of Raising Teens in an Anglo Home in 

Israel .”   The workshop will be given by Yael 

Solomon, who has a Masters Degree in Educational 

Psychology and a PhD in Clinical Psychology.  This 

workshop is sponsored jointly by the yishuv and 

Yeshivat Ner Tamid.  Details to follow. 
 

 

 :ותיקים בקהילה
 ניתן להמשיך להירשם :אירוע שנתי חגיגי

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

השטח תמונות מ –צעדים ראשונים  –מרכז המתנדבים , ברכות

 !!(גם מחשמונאים)

 "זיכרונות מבית אבא"הקת קולן במופע למוטי גלעדי ו
אין הסעה אבל מי   ₪ 40: עלות כרטיס .במקום יוגש כיבוד קל

 .מתבקש לצור קשר אתי במשרד" טרמפיסטים"שמוכן לקחת 

 .11.12, עד יום ראשון  הרשמה דרך בריינה

 
 :דרושים מתנדבים

ויים בשעות הבוקר אנחנו אם אתם פנסיונרים או סתם פנ

 :מחפשים מתנדבים בתחומים הבאים

לסעוד ולאמץ , בגנים, ד"ס הממ"בביה, ב"משמרות הזה

או לכל , אנשים בודדים או לבקר אזרחים ותיקים בביתם

 .052-3260970: המעוניינים יפנו ללאה מדעי. תחום אחר

 
 :תכנית לאזרחים ותיקים לקראת חנוכה

נזמין שוב את האזרחים , 18.12, ב כסלו"כ, ביום ראשון

' הותיקים של הישוב לארוחה קלה ונארח את ילדי כיתות ו

ויכינו " סבתא זלדה"ד שיציגו את ההצגה "ס הממ"של ביה

הזמנות מפורטות יהיו בתיבות דואר בשבוע . אתכם עבודה

 .ה"בע, הבא
 

 :מרכזת הנוער
 :שימו לב לכל ההרשמות -לקראת חנוכה

ימים , ס בנימין"של מתנ, טיול חנוכה מטורף :ח-כיתות ז

 לנגב 25-26.12שני  -ראשון

 !(כולל סנפלינג)שח בלבד  200:עלות

  10.12הרשמה במוצאי שבת הקרובה 

 במועדון 20:00-22:00בין השעות 

בואו לעודד את שני  -ערב הרכבים מוזיקליים :בי-יתות טכ

.  מהופעה של עידן עמדי תוליהנו, ההרכבים המדהימים שלנו

 טבת בהיכל התרבות באריאל' ב, 28.12יום רביעי 

 שח בלבד  60: עלות

 בין השעות 10.12 הרשמה במוצאי שבת הקרובה

 במועדון 20:00-22:00 

 054-2087825 –נעה גרוס 

 

שנה לישוב חשמונאים  25לפתיחת חגיגות  !היכונו !היכונו

 20.12, ד כסלו"כ,  ערב חנוכה, יום שלישיב  :בתוכנית 

 תעודות ומדליות  ישובי כוללילפיד   מרוץ
 ד"ס הממ"בשיתוף ביה

 ::אור לנר שני בשעות הצהריים, נר ראשון של חנוכה, ביום רביעי

  אל צפונות העבר בחשמונאים מסע

 !והדלקת נרות יישובי  חידה משחק וכתב 

 פרטים בהמשך

 

 

 רועים תבוא הודעה נוספתיהא 2 ל וכהבחנ על מועד הפעילות

  

 

 :ד"ס הממ"מביה
 

 : בנושא, י לוין'צבור ההורים מוזמנים להרצאתו של הרב בנג

 

 "חינוך בעקבות סיפורים על רב אריה לוין"
 

 סיפורים על רב אריה לוין

 

 19.12, ג כסלו"כ, כ הספרדי ביום שני"באולם של ביה

 19:45בשעה 

 !כולם מוזמנים.                             כניסה חופשית


