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 9761493: הרטמןבריינה  :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  4שלוחה 

 
 :81.81שנקבע ל סדנת איפור לנשים

 .לא תתקיים 

 
 :בספרייה בחנוכה

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 

 : כהבחנו פתיחה שינוי בשעות

 14:00-17:00:  ד כסלו"כ, יום שלישי

 12:00-15:00:  ה כסלו"כ, יום רביעי

 ו כסלו סגור"כ, יום חמישי

 13:00-16:00:  כסלו' ל, יום שני

 14:00-17:00: טבת' א, יום שלישי

 12:00-15:00:  טבת' ב, יום רביעי

 !חג שמח ומלא אורה וקריאה
 
 
 

 :סיפור של ניצולת שואה" מניה"ההצגה 
 (ראו פרסום בעיתו הישוב)

 

 20:15בשעה ,  4.1.12, טבת' ט, ביום רביעי בערב

 א "מכיתה יכ בגלנווד  למבוגרים ונוער "בביה

₪  30/  למבוגר₪  40:  מחיר כרטיס

 בנות שירות/חיילים/לנוער

 ,26.12, מכירת כרטיסים במזכירות מיום שני

 חנוכה' ו
 

 

 
 
 

 

 
 

 :משלחן המזכירות
 

 : משרד הפנים

  
 השרות תינתן באופן קבוע בימי שני

 16:00-18:00בין השעות 

 

 
ב
 

 שנה לישוב חשמונאים 25לפתיחת חגיגות  !היכונו !היכונו

 

   :בתוכנית 

 20.12, ד כסלו"כ,  ערב חנוכה, ביום שלישי

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

ביום  , ד"הממ מבית הספר לפידים הספר יצאו למרוץ  תלמידי בית

 .   11:10בשעה   20/12/2011, ערב חנוכה,  שלישי

 .ותיות ותעודלמשתתפים יחולקו מדל

 ,הכרמל ,הארבל  ובותן רחויציאה מבית הספר לכיו -  ב-כתות א: המסלול

 'רח , הארבל לכיוון רחובות מבית הספר - ד-כתות ג .וחזרה לבית הספר 

 -ו-הכתות . רח הכרמל שמאלה ולבית הספרו, החרמון שמאלה ' רחו ,שניר

 ימינההכרמל  'חרלומשם   (המזכירות ליד )רח שהם .,התבור, הארבל' רח

 .לבית הספרחזרה ו

נפגשים   אור לנר שני , נר ראשון של חנוכה , 21.12 ,ביום רביעי

 :ויוצאים ללפעילות  14:30במועדון נוער בשעה 

 מסע אל צפונות העבר בחשמונאים

 !והדלקת נרות יישובי  חידה משחק וכתב 

 בהנחיית יניב כץ

 !מוזמן כל מי שרוצה להשתתף

  ת נרות יישובית באמפי של ישיבת נר תמידנסיים עם הדלק

 !!!כולם באים

 

 !!!תודה לציונה שרוני על ארגון שתי הפעילויות

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :מרכזת הקליטה
 

  0504054088  4שלוחה  9761493 08חנה שוסטר 

 chanaschuster@gmail.com 

Workshop for Parents of Teens  
On Sunday, January 

15th
 (note change of date!) at 

for  in English8:00 PM there will be a workshop 

parents called “The Unique 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. 

Advanced Ulpan 

The class that meets currently will end on Tuesday, 

December 20
th

.  We look forward to opening another 

class in February/March with a new teacher.  The 

class will meet once a week on Sunday mornings.  If 

you are interested in joining, please let me know, as 

I need to put in a request for this class. 
 

 

 :ותיקים בקהילה
 :אירוע שנתי שהתקיים השבוע

הרבה תודות לעמותת ! האירוע היה מושקע וכולם נהנו

ל על הארגון -ותיקים בקהילה של מטה בנימין ובית א

האחראית מטעם , המאירייישר כוח גדול לדורית . והסבסוד

. הנציגה שלנו בועדת ותיקים בקהילה, המועצה וללאה מדעי

חברי מועדון מפגשים כיכבו בסרט על התנדבות בישוב 

ואנחנו מאוד גאים בהם ומודים להם על התרומה הגדולה 

 !!שלהם למוסדות הישוב
 

 :דרושים מתנדבים
אם אתם פנסיונרים או סתם פנויים בשעות הבוקר אנחנו 

 :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

 
אנחנו , 18.12, ב כסלו"כ, הקרוב ביום ראשון

שוב את האזרחים הותיקים של הישוב  ינים מזמ

 . מסיבה לקראת חנוכהל

 דברי הרב שמעון בוחניק: בתכנית

 ארוחה קלה 

סבתא ":ד "ס הממ"של ביה' ילדי כיתות ו הצגה של

 והכנת עבודה "זלדה

 שירי חנוכה בליווי שקופיות עם שרה פלדמן

 ...ועוד

התכנית תתקיים  .ו בתיבות דוארהזמנות חולק 

 10:00בשעה " עטרת שלום"התימני  כ"בביה

 כ הספרדי"כניסה ליד ביה .בבוקר
 

  :תחרות צילומים בחנוכה

לשלוח תמונות , תושבי בנימין, אתר מטה בנימין מזמין אתכם

, סביבונים, הדלקת נרות –יפות הקשורות לחג החנוכה 

מצלמים חנוכה ' ולהשתתף בתחרות סופגניות ועוד, חנוכיות

הצילום ואת הרעיון השופטים יבחנו את איכות  –' בבנימין

שלושת המקומות הראשונים יזכו . העומד מאחורי התמונה

 .פרטים נוספים באתר בנימין. בתווי שי

 

 חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים 
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע

 

 (2011דצמבר  26)ל כסלו , ביום שני

 16:00בשעה , במזכירות הישוב
 תשלום האגרה שלר ושינתנו רק כנגד הצגת איהחיסון והרישיון י

 בכרטיס אשראי או  צעות בנק הדוארבאמ ,למועצה

במזכירות ' פרטים לגבי מחירים וכו (.02-9977243: טל)

 הישוב

 

 

  

 

 !השבוע  :ד"ס הממ"מביה
 

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

 

 "ל רב אריה לויןחינוך בעקבות סיפורים ע"
 

 סיפורים על רב אריה לוין

 

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

 19:45בשעה 

 !כולם מוזמנים.                             כניסה חופשית


