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 :ןבריינה הרטמ    :מרכזת הקהילה

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

 !השבוע
 

 :שעת סיפור עם שולי גילעדי בספרייה
 

 15:30בשעה , 18.1, ג טבת"כ, ביום רביעי

 

 " יונת של הדואר "
 'ג –' לכיתות א

 

 לילד₪  5:  מחיר כניסה

 פרסום מצורף לדף מידע

 
 :ס בנימין"לקראת יום האישה של מתנ

 ,בהר הצופים ימין במרכז לרנרביום האישה של בנ

ישנה אפשרות להעמדת , 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 
 

 !!(?כבר)  משלוח מנות יישובי 
 

שזה עוד רחוק בעתיד אבל לפני אני יודעת שנראה לנו 

מעוניינים לעזור בתכנון  אם אתם... יגיע שתרגישו זה

  .לי פרויקט משלוח מנות יישובי השנה נא להודיע

שלבים שיכולים לצאת לפועל רק בעזרת  3לפרויקט 

  .מתנדבים

 החבילות תכנון          -

 אריזת החבילות          -

 חלוקת החבילות          -

  

אם תוכלו לעזור השנה . זכינו להרבה עזרה מתושבים רבעב

תודה על שיתוף  !םמכ אשמח לשמוע. אתי בקשר נא להיות

 !הפעולה

שמעוניינים להכניס ( שקשורים לאוכל)בעלי עסקים 

קופונים למשלוח מנות גם מוזמנים לצור אתי קשר 

 .ואסביר להם מה צריך לעשות

 052-6374602/  9791442  :טבק חני
 

 :לחן המזכירותמש

ופעל כונן בית למקרה שיש מ 1.1.12 -החל מ  :כונן

(. דוגמת פיצוץ מים)תקלה שאינה סובלת דחוי לבוקר 

: טל, בני יצחקהוא  15-22.1.12 וע שביןבהכונן שבש

052-6521490 

על תאריכי רישום בישוב   :לקראת הרישום לגנים ובתי הספר

 .תבוא הודעה

ולבנות שירות מחכה מתנה ל "למתגייסים לצה:  תזכורת

ניתן לקבל אותה מנאוה עם תצלום תעודת חוגר או . במזכירות

 .תעודת שירות לאומי

: מופיע במלואו באתר של הישוב :מתקצירית המועצה

 www.rammod.net 

' אגף החינוך של המועצה יקיים בתאריך ג :מבחן קרני בבנימין

למעוניינות להתקבל " מבחן קרני( "27.1.12)ב "תשעשבט 

-מטרת המבחן . באחת מאולפנות בנימין' ג לכתה ט"ל תשע"לשנה

לסייע בקבלתן לאולפנה ולאפשר את סיכויי הצלחתן בהמשך 

 . הלימודים בבנימין

או  ,ס בהם לומדות הבנות"פרטים והרשמה אצל יועצות בתיה

 . חה במבחןבהצל .במזכירויות האולפנות בבנימין

 

ערכות יכחלק מה :לחירום יים גושייםצוותי עבודה מקצוע

של אנשי מקצוע  רשימותמצאנו לנכון לרכז  ,רוםילחהמועצה 

בגושי  הסתייעות מקצועית הדדית מערךעל מנת לבנות  ,בישובים

לכן בכוונת המועצה לבנות קובץ אנשי  .רוםיחעתות שובים ביהי

וות מסד להזמנות עבודה גם דבר שיכול לה ,לפי גושים מקצוע

יוכלו  –המעוניינים להירשם רק לחירום ולא לשגרה )בשגרה 

  (.לציין זאת

 ,חשמלאים: אנו פונים בזאת לבעלי המקצועות הבאים

וכן לאנשי מקצוע , קטוריםטר / ה"בעלי כלי צמ ,נסטלטוריםיא

אנשי בריאות ו, פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,בתחומי הרפואה

טלפון  ,ישוב ,שם)אנא שילחו פרטיכם  – בכל היישובים - הנפש

: למייל( וכמובן המקצוע ,פקס ,מייל ,נייד

sasha@binyamin.org.il  . רהאלכסנד –לפרטים:  

02-9977238. 
 

   

 

 

 

http://www.rammod.net/
mailto:sasha@binyamin.org.il


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 :מרכזת הקליטה
  0006006000  6שלוחה  7941679 00 חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com 
 

Postponed-Workshop for Parents of Teens 
"The Unique Challenges of Raising Teens in an Anglo 
Home in Israel"  workshop in English that was to be held 
on Sunday night, Jan. 15th at  Yeshivat Ner Tamid has 
been postponed due to a conflict. The new date will be 
advertised as soon as it is finalized. 

 
Important note: This situation could have been avoided 
if all people planning events on the yishuv (bar mitzvas, 
weddings, lectures,  workshops, etc.or any other program 
or event on the yishuv) would enter the event into the 
Events Calendar on our website so that everyone can 
plan events so they do not conflict. 
www.rammod.net 

 

כדי להקל על תכנון  אירועים יישוביים ולהימנע :  הערה חשובה

'  הרצאות וכו, סדנאות, מקונפליקטים נשמח אם תרשמו את השמחות 

בלוח אירועים שיש ( אישיים ושל בתי כנסת ומוסדות החינוך)שלכם 

באתר של הישוב או שתודיעו לי או לבריינה באופן אישי כדי שנרשום 

 .אותם ביומנים שלנו
   

THRIVE for Parents! 

When this cycle of THRIVE is completed for the 

teens, the parents get to participate in 5 THRIVE 

workshops (we are adding 1 more workshop to the 

original 4), where they will learn the secrets to 

empowering  their  teens to thrive.  The workshops 

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

8, 15, and 22nd.  Please register by January 22 by 

contacting me. 

 בנק הזמן 

באמצעות בנק הזמן .  ועדת חיבורים יוזמת פרויקט חדש בישוב

בתחום  שבו הם מתעסקים " שרות"תושבי הישוב ינדבו שעת 

שיוכלו לקבל שרות מתושב אחר שהם מתעסקים " שעה"ויקבלו 

ייעוץ  ,עיסוי, שרות הם שיעור פסנתר ידוגמאות של סוג. בו

כך אנשים פוגשים תושבים מרקעים שונים  .'וכו, כלכלי

 .תקבלו פרטים על איך להשתתף בהמשך.  ותרבויות שונות

 

Timebank 

Va’adat Chiburim is starting a new initiative on the 

yishuv.  Through the Timebank, residents of the 

yishuv will volunteer an hour of “service” in their 

specialty area and in turn will receive an hour of 

“service” from another resident.  Examples of 

services are a piano lesson, massage, receiving 

financial advice, etc.  As a result of this project 

residents will get to know other residents with 

different backgrounds and cultures.  We will be 

posting how you can get involved with this very 

worthy project shortly.   

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה
 

עמותת הותיקים מזמינה את ותיקי  :"באמצע החיים"כנס 

דילמות מחיי על  – הרביעי" אמצע החיים"כנס היישובים ל

 ,30.1.12 ,בשבט' ו ,ביום שני שיתקיים, היומיום בדור הביניים

דברים טובים " :בתוכנית. בירושלים" יד שרה"בבית 

 ;ר טוביה זקהם"עם הפסיכיאטר ד "באמצע הדרך

 ס"עועם  ,זוגיות מתחדשתכלים ותובנות ל - "להיפגש מחדש"

 "המעבר לחיים לבד בגיל המעבר" -ובמקביל ; רינה פיינשטיין

עם הפסיכולוג מנחם  - הזדמנויות ודרכי התמודדות, אתגרים -

 - "טובים השניים"לסיום הערב יתקיים המופע . פדר

 .ד בני דון יחיא"מופע הומוריסטי על זוגיות בליווי מוזיקלי עם עו

₪  30 - 23.1.12עד מחיר )הקהילה  הרשמה דרך רכזות

 .(₪ 40לאחר מכן , למשתתף

 052-7906321דורית  –לפרטים וברורים 

vatikimbakehila@gmail.com 
 !נשמח לראותכם

 
 

 :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

משחקיית פעמון מיועדת לילדים מגילאי ינקות  -

 .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  -

כשתגיעו למשחקייה נשמח אם תמסרו פרטי  -

כדי שנוכל לשמור על ( נכין דף)דרכי תקשורת 

 .קשר ולהעביר הודעות
 052-4383555: לפריידללשאלות ופרטים ניתן לפנות 

 
אנשי התחזוקה של הישוב התחילו   בשעה טובה: לידיעתכם

ו "לקראת ט !לעבוד על תכנית פיתוח החצר מחוץ למשחקיה

, הורים, בשבט אנחנו בשאיפה לערוך מסיבה שם בה נשתול

 ! פרחים במקום, ילדים וסבים

 

 

http://www.rammod.net/
mailto:vatikimbakehila@gmail.com

