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 :הרטמן בריינה    :מרכזת הקהילה

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

 !!אל תחמיצו !ש הקרוב"במוצ
 נגנים 3בליווי  המופע של גולן אזולאי

 "רוקד בין שני עולמות"
  9.9, זכור' ש פר"אצלנו בישוב לקראת חג פורים במוצ

 (גלנווד)כ רמת מודיעים "באולם יפה של ביה

 51:12הקופה תיפתח בשעה 

, המופע יתחיל. 51:62ולם משעה לא כניסה

 !נא להגיע בזמן. 51:11בשעה , ה"בע
 :מחירי כרטיסים

  5.9', יום ובמזכירות הישוב עד  ברכישה מוקדמת

 (15:11-11:11ביום זה אשב במזכירות בין השעות )

 לזוג₪   92/  ליחיד₪  61: 

 לזוג₪   72/ ליחיד₪  21: אם יישארו כרטיסים, בקופה

: עד יום ו ניתן להזמין טלפונית –קבע למי שיש הוראת 

 תשאירו הודעה. 6שלוחה  7941679

 במזכירות–15:11-11:11בין השעות יום שישי 

 !הזדמנות אחרונה לרכוש כרטיסים במחיר המוזל
 

 :משלוח מנות יישובי
השנה משלוחי המנות יכללו : לידיעתכם

 ! של הישוב 52מזכרת קטנה לכבוד ה 
 15:11ם לחלק עד השעה את משלוחי המנות אמורי

 .אם לא קבלתם אותו עד אז נא להודיע לי. בפורים

אם אתם לא מתכוונים להיות בבית נא להשתדל להודיע 

 .מראש ואשמור לכם את המשלוח מנות אצלי

אם תרצו לעזור באריזת משלוחי המנות או , כמו כן

  4441779:     חני טבק.  בחלוקתם ניתן לצור אתי  קשר

   //259-6247629 

stabakcpa@yahoo.com 
 

אהובה , סדרת סדנאות  של הרבנית
" חינוך ילדים"הסדרה תעסוק בנושאי   :צוקרמן

 ,4.9, ב אדר"י, ביום שלישי, ה"בע, תתחיל, "זוגיות"ו

כל הסדרה   .כ הרימון בחשמונאים"בביה  51:91בשעה 

המחיר ! . למשתתפת₪  521תעלה רק , מפגשים 11של 

אצל רכזת ניתן להמשיך להירשם    ₪ 61  :למפגש בודד

-10)במזכירות חשמונאים , בריינה הרטמן, הקהילה

 (6שלוחה  7941679

 

   :11.9.15-6 השבוע כונן :משלחן המזכירות

 259-8884988: אשר כהן

החל :  צ  של נאוה במזכירות"שעות קבלה אחה

צ בימי "תהיה פתוחה אחה מזכירותה, 59.5, אדר' ד, מיום שני

 .לקבלת קהל  19:11-17:11במקום בימי ראשון בין השעות  שני

  .באתר של הישוב הבמלוא המופיע :תקצירית המועצהמ

המשרד לאזרחים ותיקים מודיע כי  :תכנית אב לאזרחים ותיקים

כדי להתאים את . מטה בנימין נכללת בתכנית האב לאזרחים ותיקים

ייערך , מטה בנימיןלצרכים הייחודיים של תושבי " חיים בגיל"תכנית 

. בקרב מדגם רחב של תושבי בנימין מכל הגילאים סקר מיפוי צרכים

אנו מבקשים מתושבי בנימין לשתף פעולה עם סקר זה לטובת 

 . התושבים הותיקים של בנימין
השבוע הסתיים הרישום לגנים  :'סיום הרישום לגנים ולכיתות א

ניתן  לא, באדר' ו, 94.9.19החל מתאריך . 'ולכיתות א

אלא רק במשרדי , לגנים באופן עצמאי באינטרנט או בישוב להירשם

ובתוספת דמי , לגנים תהיה על בסיס מקום פנוי הקבלה .המועצה

 .ח"ש 722איחור בסך 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 ...נוער, נוער, נוער
 :שמחליפה את נעה גרוס)רכזת הנוער , מאור ליפשיץ

 !!!שבת נוער

ב "י-'בני נוער מכיתות ט 121-יצאו כ" תרומה"בשבת פרשת 

במהלך השבת הייתה תפילת . לשבת נוער במדרשת מעלה חבר

פעולות , משחק, שיחה, דברי תורה ושירים, קרליבך מרוממת

  !!מקווים שכולם נהנו!!! וכמובן הרבה אוירה טובה

 
 !!!!!מסיבות פורים

 . במועדון' ח-'לכיתות ז -ג אדר"יום רביעי י
 .ב בגלנווד"י-'לכיתות ט -ד אדר"מישי ייום ח

, עלות ולבוש, יחולקו הזמנות עם פרטי שעה
 !נא להתעדכן

  !!!שוק פורים
שוק פורים שמארגנים שבט  -ו אדר"יום שישי ט

במגרש כדורסל של היסודי בין ' כיתה ט , איתן
ההכנסות קודש לעמותת . 0:39-00:99השעות 

 ".אחוזת שרה"
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :מרכזת הקליטה
  1216126100  6שלוחה  7941679  שוסטר חנה

 chanaschuster@gmail.com   
 

  Advanced Ulpan Begins March 11 אולפן עולים 

ויתקיים כל יום ראשון  11.2.19  -אולפן עולים יתחיל ב

 .במועדון נוער

Advanced Ulpan Chashmonaim will begin on 

Sunday, March 11
th

 from 9 until approximately 

12:30.  Anyone interested in joining should be in 

touch with me and send Teudat Zehut number, e-

mail, cell phone, profession if you work, year of 

Aliyah, and how many years you have studied (from 

1
st
 grade). 

 
 

 

 

 

 :ד"ס הממ"מביה

-ריא במשרד החינוךבמסגרת שנת אורח חיים ב

שרה בר אשר ' הנכם מוזמנים להרצאה של הגב  

מקור "נטורופתית וכותבת מדור התזונה בעיתונים 

 "אותיות"ו " ראשון

באולם  17:62בשעה  16/9באדר ' כ', ביום ד

 !הכניסה בחינם  .ס הספרדי"ביהכנ

 

 שנה לחשמונאים   52
 !!.יקרים תושבים

  !.לב שימו
 

 לתושבים הודעות – לחשמונאים שנה 52

 !!.יקרים תושבים

 במסגרת מפגשים מספר נקיים, 7.2.19-ה, השבוע ראשון ביום

 :  לחשמונאים שנה 95-ה חגיגות

  : המפגשים ז"לו להלן

 18:22 – 14:22 – יתקיים המפגש –' ג –' א כיתות 

 .מועדון נוערב

 14:22 – 18:22 – יתקיים המפגש –' ו –' ד כיתות 

 .מועדון נוערב

 14:22 -  בבית המדרש של  אישי בסיס על מפגשים

 . המועדון

 

 , שמח פורים חג בברכת

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

 הפקות מגשימים"

 

 

 
 

 

 : ממרכז גוונים

 טיפול והדרכה בשער בנימין, מרכז ייעוץ

 "ולא טוב היות האדם לבד"

 .את האדם למסע מורכב בעולם הזה –ה שלח את יציר כפיו "הקב

 .כדי שלא יעבור את המסע לבדו נתן לו עזר כנגדו

גם ובמיוחד אז . לעיתים הדרך מתפתלת ויש מהמורות קשות ואובדנים

מתוך בקשה וצורך שעלה מן השטח אנו .  לא טוב היות האדם לבדו

 .נשאו בשניתות ש/מעוניינים להקים קבוצה של אלמנים

נאמנויות , אובדן. בקבוצה יידונו הסוגיות הכרוכות בנישואים כאלה

 .'בנייה וצמיחה חדשה וכו, הילדים במערכת המשפחתית, שונות

זוגות המעוניינים בפרטים נוספים . הקבוצה תתקיים במרכז גוונים

 259-5666982, ובהרשמה יפנו לשרה רוזנפלד

 :ותיקים בקהילה

, לאזרחים ותיקים, פורים לכבוד השתוכננהפעילות 

בוטלה בגלל בעיות   4.9, ב אדר"י, ביום שלישי

 .  טכניות

מועדון שבועי  ברצוננו לפתוח, 19.9, ט אדר"יב

 . בשעות הבוקר בימי שלישילאזרחים ותיקים 

 חולקו בדואריבהזמנות אישיות מלאים פרטים 

 .ה"בע, בשבוע הבא
 

mailto:magshmim_pro@walla.com
mailto:magshmim_pro@walla.com

