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 מזכירהדבר 
 לתושבים שלום!

ההנהלה על רצוני לסיים את עבודתי, כמזכיר הישוב. הודעה זו באה במועד לא עד לפני מספר ימים הודעתי לו
נוח במיוחד לאור העובדה שגם טלי המזכירה ביקשה לסיים את עבודתה. גם טלי וגם אני לא מתכננים "לזרוק 

" וללכת. שנינו עברנו כאן תקופת עבודה טובה, ולא ניתן למערכת ליפול. לכן גם לאחר שנעזוב את המפתחות
 נמשיך ללוות את המערכת בנקודות החיוניות עד שימצאו לנו מחליפים.

 
 ....ולענייני השגרה

 
 ו הביוב לאורך כביש המטעים ק

ון בעומק האדמה. קו זה אוסף את " ישן מאזבסט הטמ14קרס. מדובר בקו קו הביוב לאורך כבישה מטעים 
הביוב של הישוב, ובהמשך מתחבר אליו קו מהר שמואל. אתמול התחילו לעבוד על הקו, אבל זו אינה עבודה 

 שתסתיים תוך זמן קצר. האחריות על הקו היא של המוא"ז, ולשם כך היא גובה מאיתנו אגרת ביוב.
 

 גבעון החדשה אינטרנט אתר
לתחזק ולעדכן אתר אינטרנט  ,ארגן בשעה טובה צוות שלקח על עצמו להקיםהת אנו שמחים להודיע כי

 וישקף את הנעשה בישוב היפה שלנו. מיאנו מכוונים שהאתר יהיה חי ודינ לישובנו.
קי הישוב ומקימיו יותובתמונות ובסיפורי וירטואלי" בו נציג  ןנקים "מוזיאו יום הולדת השלושים לישוב, במסגרת 

 הישוב אשר ברשותם חומר רלוונטי ב והתפתחותו. אני פונה ומבקש מחבריאת תולדות הישו
 כו להעביר את החומר לטלי במזכירות.מונות..מסמכים.. סיפורים ות

 נשמח למתנדב נוסף לצוות. מרידך על נכונותם להרתם למשימה ולדוד תודה לניר ארנסטי
 

 דואר
 דואר בימי ראשון בלבד לאור בקשות תושבים החל משבוע הבא חלוקה וקבלת דברי 

 .20:00 -18:00תהיה בין השעות 
 
 
 

 הרצאה: תזונה נכונה
 מרצה: סימה זלייט

 11.7.22יום: חמישי  
 12:22בשעה: 

 מקום: מועדון היקב
 הפתעה קולינרית

 .כולם מוזמנים
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 עלון הישוב
 

חשבון פשוט הדפסה של  דפים... 4עותקים כאשר עלון ממוצע מכיל  260 -עלון הישוב מודפס מידי שבוע ב

דפים מודפסים דו צדדית כל חודש, אשר בסופו של דבר  4,000כל שבוע ומעל  A 4 דפי 1,000 -למעלה מ
עסק יקר מאוד ומזהם מאוד. לפיכך במהלך חודש זהו  מוצאים דרכם אחר כבוד לפח הזבל . לכל הדעות

ן נעביר בדואר אלקטרוני לבתי החברים, אוגוסט אנו מתכוונים לבצע שינוי מהותי בהפצת העלון, את העלו
 .(בכל מקרה שחבר יבקש לקבל גליון מודפס כמובן שנכבד זאת)
  

אנו רואים חשיבות גדולה בהענות חברי הישוב ליוזמה זאת ומבקשים למסור בהקדם את כתובות הדוא"ל  
 .  :givonhad@zahav.net.ilלמזכירות הישוב באמצעות המייל הישובי  

 
 תודה מראש על ההענות בהצלחה לכולנו.

  
 

 כל הלבמ
 

 תודה רבה למני שרון ולאיציק בנימין 

 על אירגון טיול לקברי צדיקים

 היה מעולה הטיול 

 ישר כח

************************************* 

 לאליה המקסימה

 תודה על טיול הנוער לצפון

 חזרו שמחים נרגשים  הילדים

 ומלאי חוויות מהנות 

 מההורים והילדים  

 ********************************* 

 

 אור כהן עם גיוסך לצה"ל בשבוע הבא ל

 מאחלים לך שירות קל ובהצלחה 

 בישוב החבריםמהמשפחה ו 
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 נוער

 שבוע הבא;
 

 19:00ל מהשעה לכלל הנוער הח ערב פתוחיהיה  – 35.8 -ביום ראשון ה

 31.7 -שיתקיימו בתאריך ה לסיורים בירושליםיום אחרון להרשמה  - -36.8 -ביום שני ה

 להלן הסיורים המוצעים:  .הסיורים מועברים על ידי מדריכים מצוינים מבית ספר שדה עפרה

 בעקבות רבי אריה לוין

נות ישראל אשר בנחלאות, נשמע על סיפור היציאה נלך בעקבות האישיות המופלאה של רבי אריה לוין. נתחיל בשכונתו משכ

מהחומות ובניית השכונות הראשונות של ירושלים. נלמד על מעשי חסד של ר' אריה, נחצה את העיר ונסיים במוזיאון אסירי 

 המחתרות שם קיבל את כינוי "אבי האסירים".

 נקודת התחלה: בניין כלל

 נקודת סיום: כיכר ספרא

 יבת תשלום נוסף.*כניסה למוזיאון מחי

 על מה חרבה ירושלים?

ירושלים של סוף ימי בית שני היתה סוערת ומורכבת, נעבור דרך הרובע ההרודיאני והבית השרוף. נשמע על המעמדות השונים 

בירושלים בתקופה זו, על פילוג בין הכיתות השונות. נדון האם היה נכון למרוד ברומא? נסיים ברחבת הכותל בצפייה לבניה 

 מחודשת..ה

 נקודת התחלה: שער ציון

 נקודת סיום: כותל

 "שוב פעם היו עולין לירושלים..."

נלך בעקבותיהם של חכמים שצפו מהר הצופים על רחבת הר הבית, נדון במשמעות תשובתו של ר' עקיבא לחכמים. נרד מהר 

סוק במשמעות הר הבית ליהודים במהלך הצופים לעמק צורים, ומשם דרך נלך קדרון והר הזיתים נעפיל אל רחבת הכותל. נע

 הדורות, מהחורבן ועד ימינו. נסיים בתפילה בכותל.

 נקודת התחלה: הר הצופים

 נקודת סיום: כותל

 לילד₪  40עלות; 

 מהכיכר העליונה 11;21יציאה בשעה לנרשמים  – שפייםנצא לפארק המים  -38.8 -יום רביעי ה

 באולם האירועים והפעם יוקרן הסרט:קולנוער היתקיים  - 11;27בשעה  33.8 -יום שישי ה

 במקום ימכרו פופקורן, שתייה, ממתקים ועוד...₪,  5" מגה מוח" , עלות כניסה: 

 נא להירשם בזמן ע"י טופס הרשמה בלבד!!! -לא תהיה הרשמה מאוחרת
 

מי שמעוניין  27.9 -התאריך שונה ל -עדכון חשוב; לכל הנרשמים ללונה פארק
 לפנות אליי. –תו לבטל את הרשמ

 

 פעילויות לילדים; 
 

 לכל הילדים :
 השבוע לא יתקיימו פעילויות עקב יציאת המדריכות לקורס.  הפעילויות יתחדשו בשבוע הבא.

 במשחקייה 17:00בשעה   1.8 -: יום שני ה ד-לילדי כיתות א'
 במשחקייה. 3.8 -ויום רביעי ה 2.8 -: יום שלישי הו'-לילדי כיתות ה'

 

פעולות(  5-ש"ח ל 61רכם; התשלום על הפעילויות הינו חודשי ) להזכי
 באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות.
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 התנהגתם למופת וייצגתם את הישוב בכבוד!!!  -תודה לכל הילדים המקסימים שהשתתפו בטיול לצפון
) או נו,החלקנו על הקרחנעקצנו,לא ישאז אחרי שנהנינו, התעייפנו, הזענו, שמחנו, צחקנו, עשינו קיאקים, 
 שפחדנו מידיי(, שחינו ונרדמנו באוטובוס, הגיע הזמן לתמונות!!!! 

 

      
 

 

              
 

 שבוע טוב ומוצלח,

 noargivon@gmail.com,  3115754-161אליה זלייט , רכזת נוער, 

 קולנוער:
  .927 -ה ביום שישי

 00:11שעה: 
 באולם האירועים

 " מגה מוח "
 ₪ 5כניסה: 

 במקום ימכרו פופקורן,

 יה ועוד...ישת
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 / טלי סמילנסקי3122קייץ  –חוויות מטיול נוער 
 

על כולם כבר מוכנים וממתינים להגעת האוטובוס שיקח אותנו לטיול, העמסנו את ציוד  7:30יום ראשון 
 .וקדימה לכיוון צפוןהאוטבוס 

 
הילדים התחילו ליצור חברויות עם ילדי הישוב נילי, דרך שמענו שירים ובאווירה ממש טובה  הייתהרך בד

 .שחלקו איתנו את האוטובוס 
 

שהיא "חופרת" מקצועית.את הטיול התחלנו המדריכה שלנו שרה ומהר מאוד הבנו  בדרך צפונה אספנו את
 תך נתקלנו בדגים "שאיימו לתקוף" כמה בנובמג'רסה במסלול הליכה בתוך מים קרים ומרעננים ובהמש

( בעקבות תקרית בנותחביביות שהלכו להן בתוך המים והכל היה מלווה בצרחות אימה )איך לא הרי מדובר ב
נו לקצר במעט את החלט ,יבשהדגים ואחרי שהבנו שבהמשך ישנה בריכת מים שבה אף אחד לא יוצא 

והיו רטובים מכף  המסלול הרטוב כל שאר הילדים שכן סיימו אתהמסלול רטוב ועברנו למסלול היבש וחיכינו ל
 איך אנחנו יצאנו יבשות.לא הבינו רגל ועד ראש 

 
הידע הבא היה קיאקים.... אחרי שאכלנו ארטיקים וקיבלנו הסברי בטיחות לבשנו חגורות הצלה התחלקנו 

הכי מצחיק וכיף שיש ילדים  דבראנשים ויצאנו למסלול שיט בקיאקים. הקיאקים היה ה 4או  6לקבוצות של 
ובסוף המסלול אין אחד שיצא  איבדו נעלים, נפלו למים, קפצו מסירה לסירה, זרקו כדורי בוץ אחד על השני

מהמים כמו שהוא נכנס ואם לא נרטבנו במג'רסה בקאיקים זה היה בלתי נמנע ולא היו שום דרכי קיצור והכל 
 היה כיף אמיתי .

 
מקום הלינה שלנו בגושרים שם התמקמנו והקמנו אוהלים וכמה בנים שהחולצות שלהם אחרי הקיאקים נסענו ל

הקטנטן לקחו שמפו וסבון וממש כיבסו את החולצות  כביסה בנחל ותשהבוץ החליטו לעהתלכלכו מקרבות
שלהם,זה היה מראה מלבב )יש תמונות בפייסבוק(.אחרי מקלחות וארוחת ערב היה זמן חופשי אז ישבנו כולנו 

יחד השתעשנו וצחקנו בכיף גדול. בלילה אחרי הקריוקי והסרט שלא כל כך עניינו את הילדים )שלנו( חשבנו 
היתה כבר חצות ואני ואליה נכנסנו לאוהל שלנו והיתה לנו נקודת שהגיע הזמן לישון, חשבנו רק חשבנו השעה 

לא הבינו איך אנו רואות הכל,  מעולה על כל ילדים ומידי פעם שחררנו צעקה על ילד או ילדה והם תצפית
היינו צריכים כבר לקום וילדים היו  7:00. בסביבות השעה בסביבות ארבע לפנות בוקר כמעט כולם כבר נרדמו

עייפים ובקושי רב הצלחנו לגרד אותם משקי השינה והאוהלים . לאחר ארוחת בוקר יצאנו לכיוון הבניאס ושרה 
בר התעייפו ממנה על הבוקר. את המסלול התחלנו עם שרידי עייפות שכ  המדריכה לא הפסיקה לחפור לילדים

באמצע הדרך לא אפשרו לנו להמשיך כי בהמשך המסלול נפל פקח  ,הלילה והתקדמנו באיטיות והיה חם מאוד
של שמורות הטבע לתוך בור והתבצע חילוץ חזרנו חזרה ועלינו על האוטובוס ונסענולצד השני כדי בכל זאת 

ל הבניאס ואת הגשר התלוי. בגלל שהילדים היו עייפים ניתנה להם האפשרות להישאר עם אחת לראות את מפ
)רוב הילדים העדיפו לנוח(. המראה של המים הגועשים המלוות מי שרוצה לנוח או לרדת למפל ולגשר התלוי 

אותנו מאוד  מתחת לגשר התלוי היה מרהיב ביופיו וכשהגענו למפל הרגשנו רוח קרירה ורסיסי מים שרעננו
 המקום .  ולא רצינו לעזוב את

 
 אחרי הבניאס הגענו לשאר ישוב וביקרנו באנדרטת אסון המסוקים הסיור היה מרגש מאוד. 

 
לאחר מכן נסענו למרכז קנדה, קודם  התחלנו בשחיה בבריכה ולאחר מכן ירדנו למשטח ההחלקה על הקרח 

 והילדים החליקו ונפלו לא מעט אבל נהנו בלי סוף . 
 

 ולסיום יפים שלי.....
 

ראל, אסף , עדי, גלעד, רון , עידן, אור, חן, ליאור, עומרי, קרן, שחר, לירון, אדוה, רועי, רותם, שגיא, או
 אתם ילדים מדהימים, מצחיקים וטוביםטל, שחר, גל, נועם, שמואל, שיר, גל, תמיר, ירדן, שניר, עמיר, אור, 

 .לי היה  ממש כיף בחברתכם ונהנתי מכל רגע
 

 שתמיד דואגת שלילדים יהיה את הכי טוב שאפשר.על הכל לאליה המקסימה,  תודה
 

 כולכםאוהבת את  
 טלי                                                                                                                                  

 
 
 



 7 

 חדש בגבעון !                                        

 חוג ג'אגלינג בלונים ואוריגמי
 גם אתם תוכלו

 לפסל צורות בבלונים

 לבצע להטוטי ג'אגלינג

 נייר וקיפולי

 בחוג של ערן הלהטוטן

250-5592155 

 לגילאי א' ומעלה

 
 לשיפור המוטוריקה והקואורדינציה

 להגברת הבטחון העצמי ויכולת עמידה מול קהל
 לשיפור יכולות ריכוז ודיוק                                                    

 
 

 

                    

 
 
 

 בהדרכתה וניהולה של תמי חמו )סייעת גן תפוח( הצהרון של גבעון
 )לילדים וותיקים( 1.9.2011צהרון יחל את פעילותו החל מיום חמישי ה

 ? מה בתוכנית

חוג אפייה  חיות, חוג תיאטרון, חוויות ופעילויות יום יומיות של חוגים הפעלות וסדנאות כגון חוג
                                                                     ... חוג אומנות ג'ימבורי שעת סיפור אחת לחודש ועוד ועודובישול,

המון . ארוחת צהריים חמה ומגוונת שתסופק ע"י קייטרינג התעשיינים וארוחת ארבע פרי וכריך
 .הצהרון יעבוד בחופשות לפי מתכונת משרד התמ"ת חופשות החגיםכיף והנאה גם ב

ישנה אפשרות לשעה נוספת בתוספת  , 16:00 - 13:30  ה, –ימים א : שעות הפעילות
ניהול הצהרון יהיה תחת פיקוחה של . העלות כוללת את הימים המלאים בחופשות הגן .תשלום

 .חופשות צהרון יחולק בתחילת השנהלוח  ,תמי חמו להסדרי תשלומים לפנות ישירות לתמי

 

 

 בברכת שנה טובה ומוצלחת

 ,  025363552  1618:25737 –תמי חמו 

 
 
 

 י
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 ינת המודעה הקטנהפ

 לישוב דרושה מזכירה
 דרישות התפקיד; 

 ניסיון בתפקיד מזכירותי / אדמניסטרטיבי 

  ידע וניסיון בתחום הנהלת חשבונות 

 יטה בשל- WORD,EXCEL,OUTLOOK 

 שירות גבוהה. תודעת 

 70% היקף משרה;

 דיתימי תחילת עבודה;

, באמצעות 31.7.11על המעוניינים להגיש קו"ח ופרוט ניסיון קודם בכתב אל מזכירות הישוב עד לתאריך, 

 רק פניות מתאימות יענו.   :givonhad@zahav.net.ilהמייל 

 
 

 זכירדרוש מלישוב 
 רישות התפקיד; ד

 בתפקיד זה בישובים קהילתיים דומים ןניסיו 

 רקע בתחום הכספים והנהלת חשבונות 

 ניהול צוות עובדים וניהול משרד 

 60% היקף משרה;

 דיתימי תחילת עבודה;

, באמצעות 31.7.11על המעוניינים להגיש קו"ח ופרוט ניסיון קודם בכתב אל מזכירות הישוב עד לתאריך, 

 רק פניות מתאימות יענו.   :givonhad@zahav.net.il המייל

 ואומנויות  אורט הסעות לבתי ספר לידה, מכללת

מתארגנת קבוצה להסעות תלמידים לשנת הלימודים הקרובה לבתי הספר לידה , מכללת אורט, ואומנויות , 

 050-9886030בהקדם  לעידית סוקולובסקי   מי שמעוניין להצטרף נא לפנות

 

 שיעורים פרטיים במתמטיקה
רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים ורענון החומר מהנדס בעל ניסיון 

 052-8508922לפרטים : דני  לקראת שנת הלימודים 

 

 הסעות לבויאר

הסעה היחידה( לרישום נא לפנות לבית הספרבויאר )המתארגנת קבוצה להסעות תלמידים 

 . 052-2380842/ עידית זיזי  050-6207035בהקדם למטילד אנקרי 

 

 דירות להשכרה 

  ג'קי 052-2388429ים מרוהטת במרכז הישוב , כניסה נפרדת , לפרטים :רדח 2.5מיידית. 

  050-2529090חדרים, נוף מדהים, יפה ומסודרת מתפנה באמצע אוגוסט, לפרטים:  4דירה 
 
 

mailto:givonhad@zahav.net.il
mailto:givonhad@zahav.net.il
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 חיסוני כלבים וחתולים
 

ד"ר אפריים קרן, למטרת  - קר ביישובנו וטרינר המועצהיב  17:00-18:00בין השעות  31.7 -ביום ראשון ה

באמצעות שובר תשלום  -החיסון יתבצע בחדר הדואר הישן. התשלום  חיסוני כלבים וחתולים נגד כלבת.

 02/9977113האשראי במחלקת הגביה במועצה: של בנק הדואר )ניתן לקבלו מזכירות( או דרך כרטיס 

באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר שניתן לקבלו במשרד הישוב או דרך כרטיס  -התשלום  .)קלמן(

מועדי החיסונים ביישובים מפורסמים גם באתר  ן()קלמ 02/9977113האשראי במחלקת הגביה במועצה: 

חודשים , חייב אחת לשנה  3כל בעל כלב שכלבו מעל גיל   http://www.binyamin.org.ilהמועצה 

 ולחסנו נגד כלבת.  לחדש את הרשיון להחזקתו

  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 
 אגרת רישוי חיסון שבב 

 111 27.5 69 318.6 ללא שבבכלב לא מעוקר/מסורס 

 111 27.5 0 249.6 עם שבבכלב  לא מעוקר/מסורס  

  30  41 התקנת שבב מחודש

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

 אגרת רישוי

 36 14 0 50 עם שבבכלב  מעוקר/מסורס  

 36 14 69 :22 ללא שבבכלב מעוקר/מסורס  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

 אגרת רישוי

 0 14 0 25 חתול/ה מעוקר/ת

 0 27.5   38.6 חתול/ה לא מעוקר/ת

 
 
 

 + 29טאי צ'י לגילאי  ישיעור

 . 20:30וחמישי  20:00שיעורים יתקיימו באולם האירועים בימים שני 

 כולם מוזמנים!!!   –למצטרפים חדשים שיעור היכרות ראשון ללא תשלום 

את המערכת החיסונית , מסייע תרגול טאי צ'י באורח סדיר מקל על בעיות גב, מפרקים, לחץ דם, משפר 

 לשחרור מתחים, משפר את יכולת הריכוז והסבלנות ועוד...

התרגול מתבצע בתנועות איטיות, מתוך מודעות פנימית לזרימת התנועות, יציבת הגוף והרפייתו ומשמש 

 כסוג של מדיטציה בתנועה.

שנים בבית ספר  4נסיבית במשך השיעורים יועברו ע"י מדריך טאי צ'י מוסמך ויינגט, לאחר הכשרה אינט

 לטאי צ'י בסין.

 165-4248487בדבר פרטים נא לפנות לאייל  

 

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


 : 

 

 
 

 

 דרושה מתנדבת 
 דרושה מתנדבת לטיול עם קשישה בשעות היום בישוב לפרטים נא לפנות למזכירות לטלי.
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 מועצה האזוריתהדבר 
  מגרון; 

 

הרס בתי מגרון והעתקת היישוב כולו, לקראת תום  השבוע הגיעו לשיאם המאמצים הקדחתניים למניעת
המועד שבו התחייבה המדינה בפני בג"ץ להרוס שלושה מבתי היישוב, החל ביום ראשון הקרוב. מגעים 

השרים בגין ויעלון ומזכיר  –אינטנסיביים התקיימו עם שלושת בכירי הממשלה האמונים על סוגיית מגרון 
חון. במקביל הקימו תושבי היישוב עיר אוהלים, כדי להיערך לכל הממשלה האוזר, וכן עם משרד הביט

 אפשרות. אנו קוראים לכל תושבי בנימין להגיע למגרון, לחזק ולהיות שותפים.
 

  השתלמויות הסברה; 
 

השתלמות מובילי סיורים במערב בנימין )ביום  -מחלקת תקשורת והסברה מקיימת בקרוב שתי השתלמויות 
, כ"ה בתמוז( והשתלמות דוברי יישובים ודוברי שפות זרות בשיתוף ועד מתיישבי בנימין 27.7רביעי הקרוב, 

באתר בנימין  -במרכז המבקרים "נחלת בנימין"(. פרטים ולו"ז  3.8)ביום רביעי, ג' באב, 
www.binyamin.org.il :הרשמה במייל .michale@binyamin.org.il. 

 
  חמישי חופשי באתרי בנימין; 

 

פתוחים לכניסה חופשית  –שילה הקדומה ומרכז המבקרים "נחלת בנימין"  –שניים מאתרי בנימין המרכזיים 
 –, וכ"ה באב 18.8 –, י"ח באב 11.8 –אוגוסט, לתושבי בנימין בלבד )בתאריכים י"א אב  –במהלך חודש אב 

 ולהציג ת"ז בכניסה לאתר.   02-9977101(.  יש להירשם מראש בטל' 25.5
במרכז המבקרים "נחלת בנימין" הכניסה כוללת צפייה בשלושה מיצגי מולטימדיה מרהיבים וחדשניים 

ולל סיור (, וכן הסבר על הליך ייצור היין ביקב פסגות. בשילה הקדומה הביקור כ12)המתאימים לילדים מגיל 
חוויתי בין אבנים קדומות  שראו שנות היסטוריה, והיכרות עם סיפורה המרתק של העיר שילה שהיתה עיר 

שנה )מתאים לכל המשפחה, במקום  400-הבירה והמרכז הרוחני של עם ישראל בתקופת התנ"ך במשך כ
 קפיטריה ממוזגת(. 

 (.15:00, 13:30, 12:00, 10:30, 9:00וחצי )בכל שעה  9:00-16:00הסיורים באתרים יתקיימו בין השעות 
 הירשו עוד היום, מספר המקומות בכל סיור מוגבל. פרטים באתר בנימין.

 
  תביעות נפגעי ההקפאה;

 

להזכירכם, תושב או יזם שנפגע בתקופת ההקפאה יכול להגיש תביעת פיצויים במשרד הביטחון רק עד 
  סוף שבוע זה. לפרטים  – 23.7.11

http://www.mod.gov.il/pages/public_service/Vaadat_Tovanot.asp 
 

  כנס "אמצע החיים";
 

המדור לעבודה קהילתית במתנ"ס בנימין ועמותת הותיקים מזמינים את ציבור הותיקים לכנס "אמצע החיים" 
. 17:15, במרכז המבקרים "נחלת בנימין" משעה 1.8.11השלישי, שיתקיים ביום שני, א' במנחם אב, 

 -"הקן המתחדש  עם מר הראל שרעבי, מנהל מחלקת פנסיה באוצר; -בתוכנית: "לקראת פרישה לפניסה" 
+", עם הרב משה ברלינר; צפייה בסרט "אמא של שבת" ולאחריה דיון בסוגיות 55אתגרי זוגיות טובה לבני ה 

 שונות כמו יחסים עם ילדים נשואים, רווקות מאוחרת, אלמנות ועוד, עם מפיקת הסרט אורית רז.
 ₪. 60זוג ₪,  40יחיד  -רת לזוג. בהרשמה מאוח 50ליחיד, ₪  30 -( 25.7עלות בהרשמה מראש )עד 

 .7906321-052או בטל'  vatikimbakhila@gmail.comהרשמה אצל רכזות הקהילה, או במייל 
 
 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

http://www.binyamin.org.il/
http://www.binyamin.org.il/
mailto:michale@binyamin.org.il
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=0dcc2491e5dc4dceacabbd7830f1c9b9&URL=http%3a%2f%2fwww.mod.gov.il%2fpages%2fpublic_service%2fVaadat_Tovanot.asp
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=0dcc2491e5dc4dceacabbd7830f1c9b9&URL=http%3a%2f%2fwww.mod.gov.il%2fpages%2fpublic_service%2fVaadat_Tovanot.asp
mailto:vatikimbakhila@gmail.com

