
          ד"בס

 
 ב"תשע טבת א"י, חיוי פרשת ,ערב שבת 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 :מןבריינה הרט    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 
 

 !השבוע
  !?דיאטה

לוקחות אחריות על חשמונאים נשות 
 !ותאהברי

אתן מוזמנות להרצאה   במסגרת הפרויקט
 :הראשונה ברצף של פעילויות

 

 "לשבור את המיתוס"
 תזונאית ספורט קלינית, הרצאתה של רקפת אריאלי

 

ם בתזונה על אמינות וכזבי הרצאה לנשים

 .ובדיאטות ודגשים בתזונה לנשים במעגל החיים
 

 במועדון נוער    , 11.1   ,ז טבת"ט  , ביום רביעי

 ₪ 10: דמי כניסה          20:30בשעה 
 

 :ס בנימין"לקראת יום האישה של מתנ
 ,בהר הצופים ביום האישה של בנימין במרכז לרנר

דת ישנה אפשרות להעמ, 21.2.12, ח שבט"כ, בתאריך

 ספורט וטיפוח, דוכני מכירה בנושאי בריאות

 (בגדי ים ועוד, קוסמטיקה: כגון)
 ₪ 200עלות לדוכן 

 052-5666782המעוניינים נא לפנות בהקדם לניצי 
 

  : ממשיך" דלת פתוחה" השירות של 

 ייעוץ להורים לגיל הרך

בבנימין הכולל שיחות  דלת פתוחה הינו שירות חדש 

מומחים מטעם השירות  סיכולוגיםהתייעצות אישיות עם פ

 .הפסיכולוגי של מטה בנימין

המעוניין להתייעץ  ( 5לידה עד )כל הורה לילדים בגיל הרך 

 :בנושאים שונים כגון

סמכות , תקשורת עם ילדים , יחסי אחים, לידת אח, גמילה 

 .'דלת פתוחה'מוזמן לפנות ל   ...וכו

 .למפגש₪  20במחיר סמלי של , השירות ניתן ביישוב 

  לתיאום פגישה ופרטים נוספים

 02 9977223יש להתקשר ל  

 אנא השאירו הודעה ונחזור
 

 :משלחן המזכירות

יופעל כונן בית למקרה שיש  1.1.12 -החל מ  :כונן

(. דוגמת פיצוץ מים)תקלה שאינה סובלת דחוי לבוקר 

: טל, הוא אשר כהן 8-14.1.12וע שבין בהכונן שבש

052-8889288 

אני שוב חוזר על הבקשה לא להשליך   :פסולת השלכת

גרוטאות ובטח פסולת ביתית במגרשים , פסולת גזם

, לצערי. דוגמת המגרש ליד משפחת גרינהיים, פרטיים

יתפס משליך פסולת שמו יועבר יתושב ש, ובלית ברירה

  .₪ 600לפיקוח המועצה והוא צפוי לקנס של 

ולת גזם למען ניקיון הישוב השליכו פס, אנא, לכן

 .וגרוטאות אך ורק בנקודות הגזם המיועדות לכך

: מופיע במלואו באתר של הישוב :מתקצירית המועצה

 www.rammod.net 

מחלקות החינוך והגנים שבות  :לקראת הרישום לגנים ובתי הספר

סדות במו' ומזכירות כי בקרוב תחל ההרשמה לגנים ולכיתות א

וכי יוכלו להירשם רק ילדים שכתובתם , החינוך של המועצה

הורי ילדי בנימין מתבקשים . בתעודת הזהות היא במטה בנימין

שאר . בזאת לדאוג לעדכן את הכתובת במידה ואינה מעודכנת

 .הפרטים לגבי הרישום יפורסמו בקרוב

רישום המגורים הנכון בתעודת הזהות חשוב גם לקראת הבחירות 

-פנקס הבוחרים ייסגר ב, לידיעתכם –שות המועצה לרא

ורק תושבים שיירשמו עד אז בתעודת הזהות כתושבי , 13.7.2012

 .  יוכלו לבחורהישוב 

 

לאתר בנימין הועלו תמונות רבות שנשלחו  :תחרות צילומי חנוכה

אתם מוזמנים להיכנס . מתושבי בנימין לתחרות צילומי חנוכה

 .www.Binyamin.org.il: מודדותלאתר ולצפות בתמונות המת

 

 

 

 
 

http://www.rammod.net/
http://www.binyamin.org.il/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 :מרכזת הקליטה
  0006006000  6שלוחה  7941679 00 חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com 
 

Workshop for Parents of Teens  
On Sunday, January 15th at 8:00 PM, at Yeshivat 

in there will be a workshop  ary, Ner Tamid's Libr
for parents called “The Unique Challenges  English

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.   

 
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. 

 

 :הקומונרית מודיעה
 

  מציינים בסניף כמידי שנה, שבת פרשת ויחי, השבת

 "שבת שמחה"
 נ של אורית דה יונג "לע

 

 . לכל השבטים יהיו פעילויות בנושא

 וגרעינרים ' ריא בסעודה שלישית לחב

 .במועדון נוער

 

 

 
 

 :משחקיית  פעמון
 

 ,1.1.12, טבת' ו ,אנחנו שמחים להודיע שמיום ראשון

. י פריידל גילאור"באופן קבוע ע תפתחנהמשחקייה 

שלוש פעמים  שחקייה תהיה פתוחהבעונת החורף המ

 .16:00-18:00בין השעות ' וה' ג', בשבוע בימי א

 

 :להזכירכם

עמון מיועדת לילדים מגילאי ינקות משחקיית פ -

 .6עד גיל 

. לילד₪  5: חד פעמי: מחיר כניסה מגיל שנה -

 .כניסות 12ל ₪  50: מחיר כרטיסיה

חה של גהש ללאאין להשאיר ילדים במשחקייה  -

 .12מעל גיל אחות /הורה או אח

 אין להכניס אוכל למשחקייה -

 (אפשר נעלי בית)יש להוריד נעליים בכניסה  -

שחקייה נשמח אם תמסרו פרטי כשתגיעו למ -

כדי שנוכל לשמור על ( נכין דף)דרכי תקשורת 

 .קשר ולהעביר הודעות

 

 052-4383555: לשאלות ופרטים ניתן לפנות לפריידל

 

 

 !לחשמונאים 52
 

 . יקרים תושבים

, מקיימים אנחנו, לישוב שנה 25-ה חגיגות לטובת אלו בימים

. המופע להכנת לוונטיהר ארכיוני חומר של איסוף, היתר בין

 בעלי מסמכים, וידאו קטעי, תמונות ברשותם יש אשר תושבים

 מתקופת( המופע ליצירת רלוונטי אשר אחר מידע כל או) ערך

 מוזמנים - הראשונות שנותיו ומשלוש הישוב של הקמתו

-08' בטל לבנה למלכה ברשותם אשר החומר את להעביר

:  ב גם קשר עמה ליצור ניתן) 9761732

 mmlivneh@gmail.com) ,בצירוף ארגז/השקית על לציין 

 . לבעליו ויוחזר יועתק החומר. טלפון+  מלא שם

 מפגשי יתקיימו בו תאריך על אתם נעדכן, בקרוב, בנוסף

 את נפרסם וכן גילאים בחתכי הישוב תושבי עם היכרות

 מקימי בין למפגש כולו שיוקדש, ותיקים ערב נקיים בו המועד

 וראשית ההקמה לסיפורי נתוודע במסגרתו, הישוב וותיקי

 .החשמונאים הישוב של הדרך

 , לרשותכם תמיד

 , לכולנו צלחה ודרך פורייה עשייה המשך בברכת

 .   magshmim_pro@walla.com  – ושני מני, ו'ג
 

 

mailto:mmlivneh@gmail.com
mailto:magshmim_pro@walla.com
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