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 9761493: בריינה הרטמן :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  4שלוחה 

 
 :בספרייה בחנוכה

 : בחנוכה פתיחה שינוי בשעות

 00:11-00:11:  ד כסלו"כ, יום שלישי

 00:11-00:11:  ה כסלו"כ, יום רביעי

 ו כסלו סגור"כ, יום חמישי

 00:11-00:11:  כסלו' ל, יום שני

 00:11-00:11: טבת' א, יום שלישי

 00:11-00:11 : טבת' ב, יום רביעי

 !חג שמח ומלא אורה וקריאה
 
 

 !הצגה מרגשת !בקרוב
 

 :סיפור של ניצולת שואה "מניה"ההצגה 
 (תיבות דוארראו פרסום ב)

 

 01:00בשעה ,  0.0.00, טבת' ט, ביום רביעי בערב

 א "מכיתה יכ בגלנווד  למבוגרים ונוער "בביה

 

 ₪  30/  למבוגר₪  40:  מחיר כרטיס

 

 נות שירותב/חיילים/לנוער

 

 ,26.12, כירת כרטיסים במזכירות מיום שנימ

 חנוכה' ו
 

 

 
 

 

 
 

 :משלחן המזכירות

שוש עוזרי מבקשת לעדכן שמעתה ועד :  ממשרד הפנים

רכה תשלומים שונים הודעה חדשה לא יהיה ניתן לשלם ד
 (.'חידושי דרכון וכו)למשרד הפנים 

הנחיית משרד הפנים היא לשלם ישירות דרך אתר משרד 
 . הפנים

 http://gov.il/firstgov/ecom: ב קישור לאתר"מצ, לנוחיותכם

 :מתקצירית המועצה

וב תחל ההרשמה בקר :לקראת הרישום לגנים ובתי הספר

יוכלו , לידיעתכם. במוסדות החינוך של המועצה' לגנים ולכיתות א

. להירשם רק ילדים שכתובתם בתעודת הזהות היא במטה בנימין

שאר . דאגו לעדכן את הכתובת במידה ואינה מעודכנת, אנא מכם

 .הפרטים לגבי הרישום יפורסמו בקרוב

לקראת הבחירות  רישום המגורים הנכון בתעודת הזהות חשוב גם

-פנקס הבוחרים ייסגר ב, לידיעתכם –לראשות המועצה 

ורק תושבים שיירשמו עד אז בתעודת הזהות כתושבי , 00.0.0100

 .  משרד הפנים יוכלו לבחור

  :תחרות צילומים בחנוכה

לשלוח תמונות יפות , תושבי בנימין, אתר מטה בנימין מזמין אתכם

, חנוכיות, סביבונים, תהדלקת נרו –הקשורות לחג החנוכה 

 –' מצלמים חנוכה בבנימין'ולהשתתף בתחרות  סופגניות ועוד

הצילום ואת הרעיון העומד מאחורי השופטים יבחנו את איכות 

פרטים . שלושת המקומות הראשונים יזכו בתווי שי. התמונה

 .נוספים באתר בנימין

 

 

 

 
 

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

 

 (2011דצמבר  26)כסלו  'ל, הקרוב ביום שני

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

 בכרטיס אשראיאו  באמצעות בנק הדואר ,למועצה

  (.10-4400000: טל)
 במזכירות הישוב' פרטים לגבי מחירים וכו

 

http://gov.il/firstgov/ecom


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 :מרכזת הקליטה
 

  0504054088  4שלוחה  9761493 08חנה שוסטר 

 il.comchanaschuster@gma 

Workshop for Parents of Teens  
On Sunday, January 15

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. 

THRIVE for Parents! 

When this cycle of THRIVE is completed for the 

teens, the parents get to participate in 4 THRIVE 

workshops, where they will learn the secrets to 

empowering  their  teens to thrive.  The workshops 

will take place on Wednesdays, January 25, Feb. 1, 

8, and 15. 

Advanced Ulpan 

 We look forward to opening  a 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
 

 :סיור עם ניסים קריספיל
 

. נא להודיע לבריינה, אם יש מישהו שרוצה לבטל השתתפות

יש לנו רשימת המתנה אז נא לא למסור את המקום שלכם 

 .למישהו באופן עצמאי

, טבת' ג', ביום ה מהטרמפיאדה 8:45הסיור יצא בשעה 

29.12 

מתבקש להיכנס למזכירות  (₪  01) מי שטרם סדר תשלום

 ההוראת קבע שלודרך מי שרוצה לחייב . לזהכדי לדאוג 

 .מוזמן להודיע לבריינה או נאוה במזכירות
 
 

 !!תודה רבה
 

 :למי  שעזר במסיבת חנוכה של האזרחים הותיקים שלנו

 

 כ עטרת שלום שאירחו את המסיבה"תודה מיוחדת לביה

 

, תודות לשרה פלדמן על הנגינה והשירה בלווי האורגן

 ,על ההופעהד "ס הממ"של ביה נותב 'למורה חיה ולכתת ו

צוב יעעל ליהודית חדד  ,פעולההתוף ישעל ד "ממהס "לבי

על  משולבהגן ל ,צוב הכרזה יע על לאתי ניסים ,האולם

 !לכל הנשים שהכינו את הכיבודולחנוכה  יםשוטיקהכנת ה

 

 

 :תודה מיוחדת
ד על ארגון המירוץ ביום שלישי "ס הממ"וביהציונה שרוני ל

 .כל הילדים קבלו מדליות ותעודות. רב חג החנוכהע, בבוקר

 

מסע אל צפונות "על הכנת המשחק  ציונה שרוני ויניב כץ ל

! היה מקסים רק חבל שבאו מעטים ".העבר של חשמונאים

 .ה"בע, נשחק את המשחק שוב במועד אחר

י רב ברק "בסיום המשחק הייתה הדלקת נרות חנוכה סמלי ע 

ליווי שירי חנוכה עם יונה וורנר שנגנה כוכבי באמפי של הישיבה ב

 .תודה לכל מי שתרם לאירועים ולכל מי שהגיע. באקורדיון

 :משחקיית פעמון
 

מחודש ינואר תכנס למשחקייה מפעילה 
 .  קבועה

 
 . בקרוב נודיע שוב על שעות הפעילות

 
 .בחנוכה המשחקייה לא פתוחה


