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מועצה אזורית 
מטה בנימין המשרד לאזרחים ותיקים מועצה מקומית בית אל

המחלקה לשרותים חברתיים



הקתדרה האזורית עמותת וותיקים עפרה
 ימי רביעי אחת לשבועיים 09:00-12:30

באולם הגדול במדרשת עפרה

סמסטר א'

"כתות ודתות בארץ ישראל" בשיתוף בי"ס שדה עפרה 
נשמע על חיפה - עיר של דתות, על נוצרים מוסלמים 

ודעאש, שבט הגי' הלין ועוד.

המומחים  המרצים  ועם  עפרה  שדה  בי"ס  בשיתוף 
בתחום, ד"ר שמעון גת, ד"ר ירון עבדיה, חיליק אברג'ל 

ואחרים.

"החברה הישראלית בראי הקולנוע הדקומנטרי" נראה 
קיומיות של מדינת  בסוגיות  את הסרטים שעוסקים 

ישראל בימינו, ונפגוש את היוצרים.

סמסטר ב'

"גלות ירושלים אשר בספרד" - יהדות ספר לדורותיה, 
סדרה עם אוריאל פיינרמן.

"התרבות הישראלית ואנחנו" - על החברה הישראלית 
הצבר,  נוצר  איך  ופוליטיקה,  דת  שונה,  אך  מאוחדת 

ומהו קסם החבורה...

מפי ד"ר גולן להט, עינת ברזילי

 malivatikim@gmail.com  לפרטים נוספים: מלי

ישוביבנימיןמזרח
אוכלוסיית  של  וערכה  בחשיבותה  הכרה  מתוך 
הותיקים במרקם האנושי-חברתי בקהילות בנימין ובית 
אל, עמותת ותיקים פועלת ביחד עם האגף לשרותים 
חברתיים בבנימין, מתנ"ס בנימין, המחלקה לשרותים 
הרלוונטיים  הממשלה  משרדי  אל,  בבית  חברתיים 
לפיתוח  הישוביים,  הגורמים  עם  פעולה  בשיתוף 
מענים הולמים לצרכים השונים והמתפתחים של בני 
ה +55 על מנת שכל תושב יוכל להמשיך לחיות בביתו 

ובקהילתו בכבוד עד 120.

שרותים  התפתחו  העמותה  פעילות  שנות  במהלך 
חברתיים ותרבותיים שונים ברחבי המועצות, ביוזמות 
שונות  לשכבות  המיועדים  מועצתיות,  או  מקומיות 
באוכלוסיית הותיקים - מהותיקים הצעירים ועד לבני 

המאה פלוס.

לימוד,  ימי  של  ריכוז  לשימושכם  בזאת  מצורף 
קתדראות, כיתות ותיקים, קורסים, חוגים, ימי לימוד, 
לפי  לנוחיותכם  מסודרת  החוברת  ועוד.  מועדונים 
פעילויות  ובסופה  בנימין,  ובמערב  במזרח  ישובים 
העמותה לכלל הותיקים. מוזמנים לבדוק מה מתקיים 

בקרבתכם ולהצטרף.

כדי להיות מעודכנים ראשונים בכל פעילויות העמותה 
"ותיקי  שלנו  הפייסבוק  לדף  להכנס  מוזמנים  אתם 
בנימין ובית אל" או לשלוח בקשה להכנס לרשימת 

news.vatikim@gmail.com התפוצה למייל
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הקתדרה האזורית עמותת ותיקים כפר אדומים
ימי שלישי אחת לחודש 18:00-21:15

"אנשים ומסעות בארץ ישראל" על אישים שהטביעו 
חותם בסיפורה של ארץ ישראל עם אוריאל פיינרמן 

ועופר רגב.

אל  מסעות  רישומי  העולם"  מקצה  מסע  "סיפורי 
ואנשים מיוחדים בשיתוף עם חברת  חוויות  מקומות 

איילה גאוגרפית.

malivatikim@gmail.com לפרטים נוספים: מלי

מועדון גיל הזהב אדם
ימים ראשון שלישי וחמישי בשעות 8:30-13:30

בכל יום פעילות מוגשת ארוחת בוקר מלאה וארוחת 
חוגי  עצם,  בונה  התעמלות  של  חוגים  חמה.  צהריים 

אומנות /תכשיטנות, אפיית חלות ושיעור תורני.

המועדון נמצא ברחוב הכלנית 1, אדם.

לפרטים נוספים: שלומית דוד 052-8295333

מועדון חברתי ותיקי בית אל
מועדון חברתי לחוגים בשעות הפנאי מתקיים בימים 
ראשן עד רביעי בשעות אחר הצהריים, חוגים שונים, 

סדנאות ומפגשים.

במהלך השנה "על כוס קפה" מגוון הרצאות בנושאים 
שונים ומגוונים עם מבחר מרצים. 

"קהילה מטיילת" במהלך השנה ימי טיול, סיור ברחבי 
הארץ עם מדריכים מומחים בתחומם, באירגונה של 

אילה רונד.

שירה  בוקר  ותיקים,  שבת  השנה  במהלך  בנוסף 
בצוותא, פעילות בין דורית, יום טיפול ויופי, התנדבויות.

 לפרטים נוספים: אילה כהן 052-3257798
טילי צברי 058-7651515

בית מדרש לגברים בית אל
ימים ראשון עד חמישי 09:00-11:30

גמרא  הלכה,  תנ"ך,  של  מגוונים  בנושאים  שיעורים 
והגות עם מרצים שונים. 

הלימודים מתקיימים בבית המדרש שליד בית הכנסת 
המרכזי.

לפרטים נוספים: שמעון שקלנובסקי 052-5666112

מועדון גיל הזהב בית אל
ימים ראשון עד רביעי בשעות 08:30-12:30

פעילויות מגוונות בתחומי אומנות, מוסיקה, התעמלות, 
פיתוח זיכרון וחשיבה וכן שיעורי תורה ופרשת שבוע.

כיתת וותיקים אזורית בית אל
ימי שלישי בשעות 10:40-13:15 בישיבת "מטה בנימין"

הלכה ואקטואליה, פילוסופיה יהודית וכללית, מחשבים 
בהסטוריה  מופת  דמויות  ערבית,  לימוד  ותקשוב, 

היהודית מפי מורים ורבנים בקהילה.

כיבוד קל לאורך היום

ארוחת צהריים למעונינים בתשלום נוסף

לפרטים : הרב אחי פריזנט 050-7823815
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מועדון חברתי כוכב השחר
של  לחודש  אחת  פעילויות  מוביל  וותיקים  צוות 

הרצאות, סיורים, ערבי חברה ותרבות.

קידושים משותפים ופעילות חגים.

פרטים נוספים: טלי שאג 052-6675364

כפר אדומים
 מועדון מופת לקבוצות יסודות
ומגשימים תוכנית מקבילה

בימי א' - התעמלות, אומנות, מרצים מתחלפים  �
בתחומי יהדות, תרבות, חברה וציור.

ימי ג' - )ליסודות בלבד( התעמלות, שעת מכינה,  �
קרמיקה.

ימי ד' - התעמלות, אומנות, כתיבה וספרות,  �
לימוד תנ"ך וציור.

כיתת ותיקים אזורית בתיכון כ.א.ן כפר אדומים
ימי שני בבוקר בשעות 08:15-13:00

סוגיות  בתנ"ך,  מסע  וזמר,  פיוט  מתחלפת,  הרצאה 
טיפוליות בתלמוד.

תוכנית טיולים עם חזקי בצלאל
יומיים להר הנגב, סיור לשרון, סובב כביש אלון, סיור 

יום הזיכרון, יומיים לאצבע הגליל.

סיור ערב בירושלים, יומיים ברמת הגולן. 

לפרטים נוספים: אורה אביקסיס 054-7718187

פעילות וותיקים מכמש
הכנסת  בבית  יתקיים  לנשים  בתנ"ך  בוקר  שיעור 

המרכזי. מרצה, נושא ויום יפורסמו בהמשך.

פרטים נוספים מיכל קלין 052-3982666

לאורך השנה יתקימו פעיליות שונת ומגוונות לוותיקים,

הרצאות, סדנאות, סיורים, מפגשים שונים.

פירסום יצא לאורך השנה בהתאם לפעילויות.

פרטים נוספים: מלכה קוטב 050-8808851

פעילות וותיקים מצפה יריחו 
מדרשה לנשים יום שני 08:30-12:30

בוקר לימוד לנשים בבי"כ יגל יעקב

לפרטים: עדנה סינגר 050-9651893

התעמלות נשים 
יום ראשון 19:00-20:00 במועדון עם ענת �

יום שני 08:30-09:20 במועדון עם ענת �

יום ראשון 20:15-23:30 ריקודי עם לנשים  �
במועדון עם מרים לומר

יום חמישי 09:30-10:30 יוגה עם לימור  �

לפרטים נוספים: לירון 053-5273898
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מועדון גיל הזהב עלי
ימים שני שלישי ורביעי בשעות 08:00-13:00

במועדון הפיס בשכונת נוף הרים בעלי.

וארוחת צהריים  ועוגה בבוקר  יום מוגשים קפה  בכל 
חמה.

היום נפתח בשיעור התעמלות / יוגה, ובהמשך סדרות 
וויטראז',  מגוונים,  בנושאים  השנה  לאורך  חוגים  של 
עיצוב  רב תחומית,  אומנות  גינון,  סטיילינג, הסטוריה, 

עוגות, ועוד...

הסעות למועדון מהישובים שילה ומעלה לבונה.

לפרטים נוספים: חלי מכלוף 054-3364234

פעילות וותיקי עפרה

מועדון עת-נחת 
 בימי ראשון בבוקר 10:00-12:00 �

ארוחת בוקר ושיחת רעים, פעילויות והרצאות 
מתחלפות. 

 יום שלישי בערב �
הרצאות בנושאים שונים, ערבי זמר, צפייה 

בסרטים שתיה וכיבוד. 

 יום ראשון 8:00-09:00  �
חוג פילאטיס, התעמלות בונה עצם

 יום חמישי 20:00-21:00 �
חוג פילאטיס, התעמלות בונה עצם.

קורס צילום למתחילים ע"י צלם אומן יורם בוזגלו  �
יתקיים בגלריה בעפרה. פרטים נוספים בהמשך.

קורס מחשבים - לימוד שימוש באינטרנט  �
ודוא"ל יתקיים במדרשה בעפרה. פרטים נוספים 

בהמשך.

 לפרטים נוספים על כל הפעילויות: 
טלי יצחק 050-5568800

בית מדרש קהילתי עפרה
 ימים ראשון עד חמישי בשעות 09:00-13:00

ימים ראשון עד רביעי לגברים בלבד, בימי חמישי 
לכל הקהילה.

פרקי  תנ"ך,  הלכה,  השקפה,  הגות,  בנושאי  שיעורים 
אבות, גמרא, מדרשי חז"ל, פרשת השבוע ועוד.

 מועברים ע"י הרב אהרלה הראל - ראש בית המדרש
הרב יעקב שפירא, הרב ניר, הרב לנגה ועוד רבים. 

בית המדרש פועל בבית הכנסת המרכזי בישוב עפרה.

 פרטים נוספים 
 הרב אהרלה הראל ראש בית המדרש

054-5649292
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כיתת ותיקים אזורית באולפנת עפרה
 בימים שני בשעות 08:30-12:45 ושלישי

בשעות 08:30-13:30 

בתוכנית:

קפה ומפגש בוקר. �

שיעורים בנושאים הקשר הרב דורי, אומנות,  �
פסיכולוגיה התפתחותית, נשמת המשנה,

פילוסופיה יהודית, בין אדם למקום ) לארץ(,  �
סדנת קריאה וכתביה יוצרת.

סיורים במהלך השנה. �

התנדבות עם ילדי לב בנימין בבתי הספר  �
היסודיים בעפרה.

 לקבלת תוכנית מפורטת ופרטים נוספים: 
אליסה 052-4239681

פעילות וותיקי פסגות
יום שלישי 09:00-10:00 - לימוד נשים עם מרים  �

אקשטיין.

יום חמישי 8:30-9:30 - פילאטיס לנשים  �

יום חמישי 19:00-20:00 - חבורת פינג פונג,  �
משחקי כייף ואתגר.

חוג פרשת שבוע יתקיים בערבי שבתות החורף  �
לאחר הסעודה בבתי התושבים. 

"קריאה לאור הלבנה" - מועדון הספר הטוב  �
בהנחיית נחמה קליין. 

 פרטים נוספים: הינדי כהן 052-8693034 
יונינה לוי 050-6690306

פעילות ותיקים שילה
יום א-ה בשעה 10:00-12:00 בית מדרש בישיבת  �

ההסדר פרטים נוספים דרור אלדר

 יום א' במועדון והדרת: �
 10:30 - חוג התעמלות נשים עם עפרה אורי

11:30 - חוג מוזאיקה עם מלכה בן נון

 יום ג' במועדון והדרת �
17:30 - הרצאה בנושאים מתחלפים

 יום א'/ג' לסירוגין  �
20:15 - שיעור תנך לנשים בבית משפחת 

מנדלקורן

יום ה' - 9:45 שיעור של הרב מיכי יוספי בבית  �
משפחת מנדלקורן 

מפגשי נשים +60 אחת לחודש בנושאים משתנים  �
- מרכזת סילבי סיטבון 

ערבי שירה - במוצ"ש שבת מברכים בבית  �
משפחת ניצן 

מועדון הסרט בטוב - במועדים ומקום שיפורסמו  �
בהמשך.

פרטים נוספים: מתניה בן יעקב 054-7791925
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הקתדרה האזורית עמותת וותיקים חשמונאים 
ימי רביעי אחת לשבועיים 09:00-12:30 

סמסטר א'

"גלות ירושלים אשר בספרד" - יהדות ספר לדורותיה, 
סדרה עם אוריאל פיינרמן. 

"התרבות הישראלית ואנחנו" - על החברה הישראלית 
הצבר,  נוצר  איך  ופוליטיקה,  דת  שונה,  אך  מאוחדת 

ומהו קסם החבורה...

מפי ד"ר גולן להט, עינת ברזילי

סמסטר ב'

"כתות ודתות בארץ ישראל" בשיתוף בי"ס שדה עפרה 
נשמע על חיפה - עיר של דתות, על נוצרים מוסלמים 

ודעאש, שבט הגי' הלין ועוד.

בשיתוף בי"ס שדה עפרה ועם המרצים המומחים בתחום, 
ד"ר שמעון גת, ד"ר ירון עבדיה, חיליק אברג'ל ואחרים. 

"החברה הישראלית בראי הקולנוע הדקומנטרי" נראה 
קיומיות של מדינת  בסוגיות  את הסרטים שעוסקים 

ישראל בימינו, ונפגוש את היוצרים.

malivatikim@gmail.com לפרטים נוספים מלי

פעילויות ותיקים בבית חורון
מעניינות  הרצאות  הכוללים  חודש  ראש  מפגשי 

ומגוונות ומפגש חברתי מהנה.
שיח  מושקעת,  בוקר  ארוחת  הכולל  תרבות"  "בוקר 

חברים וסרט.
ארוחות משותפות בערבי שבתות הסמוכות לחגים.

מפגש מיוחד "מדורת השבט" בל"ג בעומר.
שירה בציבור ביום העצמאות.

משחקיה למבוגרים.
פרטים על מועד מדויק ושעות יפורסמו בהמשך.

לפרטים נוספים: אילנה קריגמן 052-3474620

גבעון החדשה
ימי שני ורביעי בשעה 08:00 באולם הישוב

הגוף  על  ושמירה  חיזוק  עצם,  בונה  התעמלות  חוג 
בגיל השלישי.

לפרטים נוספים: שלומית 050-9319916

מועדון גיל הזהב דולב
ימי ראשון ורביעי בשעה 08:30-12:45

התעמלות, ארוחת בוקר, פעילות משתנה ומגוונת של 
חוגים, סדנאות הרצאות.

פרטים נוספים: רעיה 054-4601062

התעמלות נשים, התעמלות מחזקת תוך שימוש במגוון 
התבגרות  בשלבי  הנשי  לגוף  לב  ושימת  מכשירים 

שונים.

לפרטים נוספים: אילה 050-3338959

ישוביבנימיןמערב
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פעילות ותיקים חשמונאים

מועדון מופת אזורי
ימים ראשון, שלישי וחמישי בשעות 08:00-13:00

בכל יום תוגש ארוחת בוקר קלה וארוחת צהריים חמה.
פילאטיס,  ציור,  טאיצ'י,  בתנ"ך,  וסדנאות  חוגים 

ריתמוסיקה, אנגלית, פרשת שבוע,
פלדנקרייז, אומנות ועוד....

פרטים נוספים לאה מדעי 052-23260970

תוכנית מפגשים 
יום שני בשעות הבוקר

שיעורים בנושאי תנ"ך, מחשבת ישראל ועוד.
פרטים נוספים: ציונה שרוני 08-9761824

מועדון גיל הזהב )סיעודי( אזורי
ימים שני ורביעי 09:00-13:00

ארוחת בוקר, חוגי אומנות, מוסיקה, פרשת שבוע ועוד.
פרטים נוספים: לאה מדעי 052-3260970

פעילות ותיקים אחרי צהריים 
בימים ראשון עד רביעי חוגים ושיעורים שונים 

בריאות,  סדנת  ברידג',  מחשבים,  חלילית,  אנגלית, 
שיעור תורני. מפגש חברתי בראשי חודשים. 

 פרטים נוספים: יהודית חדד 054-5555315
לאה מדעי 052-3260970

בית מדרש לגברים חשמונאים 
 ימים ראשון עד חמישי בשעות 08:45-13:00

ביום שישי 08:45-12:00 בבית הכנסת המרכזי הספרדי
שיעורי הלכה, תנ"ך, גמרא

לפרטים נוספים: הרב שמעון בוכניק 050-2339941

בוקר מדרשה לנשים מבוא חורון 
 ביום רביעי בשעה 09:00-12:00 

בבית הכנסת שירה חדשה

מודעות עצמית עם יעל קורסיה �
פרקי אבות עם הרב אשי ארו �
נושאים מתחלפים בפרשת שבוע עם חגית שיין �

לפרטים נוספים: רחל כהן 050-2050955

פעילות ותיקים מבוא חורון 
ימי רביעי בשעה 20:00

שיעור תנ"ך לנשים פעם בשבועיים בבית משפחת גוטליב
ולוח  חגים  סביב  משתנות  פעילויות  השנה  במהלך 

השנה. הרצאות, מפגשים, סיורים.

לפרטים נוספים: זהבה 050-2050981

מועדון יובלים נווה צוף
ימי שלישי בשעה 9:00-13:00 יום לימוד במתנסית 

בין שפוט השופטים לימי שמואל - חיבורים של  �
ניגודים והשלמה עם אפרת שוורץ.

תוכן וכלים ספרותיים בשירת אלתרמן - ד"ר צחי כהן  �
איך שיר נולד - אסנת גולדפרב. �

לפרטים נוספים: רחל לוברמן 052-6135145

סוף שבוע ארוך ברמת הגולן, סיורים ומפגשים  �
בעקבות אלי כהן.

פעילויות נוספות לאורך השנה וסביב חגים  �
יפורסמו בהמשך.

לפרטים נוספים: מוריה נאמן 052-3838058
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עמותת וותיק בנימין ובית אל מציע לכם עוד:

 ערבי הזמר המתולוגיים של צליל בירן 
מגיעים אלינו לבנימין

אחת לחודש, שמונה מפגשים, לאוהבים לשיר

המפגשים יתקיימו באודיטוריום אולפנת עפרה בימי 
שלישי בערב בתאריכים 16.10.18, 6.11.18, 25.12.18, 

26.6.19 ,28.5.19 ,26.3.19 ,19.2.19 ,22.1.19

כניסה חד פעמית 40 ₪, מנוי לסדרה כולה 28 ₪

Vatikimbakehila@gmail.com לפרטים נוספים: דורית

כל ישובי
בנימין

קורס מיומנויות מחשב - בסיסי
קורס בן ארבעה מפגשים של שלוש שעות בו נקבל 
באינטרנט,  במחשב,  לשימוש  בסיסיות  מיומניות 

ובסלולר:

הכרות עם מערכת ההפעלה, שימוש מושכל בכלים 
ובתוכנות הבסיסיות, שימוש נכון באינטרנט, פייסבוק 

ובמכשירים הסלולריים. 

הקורס יתקיים בימי שלישי אחר הצהריים

החל מאמצע אוקטובר

עלות 320 ₪ 

 לפרטים והרשמה 
 vatikimbakehila@gmail.com דורית

ותיקים בשביל ישראל
ישראל  בשביל  ההליכה  את  סיימה  ראשונה  קבוצה 

מהחרמון עד אילת במשך כ-5 שנים.

קבוצה חדשה יוצאת לדרכי שביל ישראל.

שני-שלישי  בימי  שתטייל  חדשה  קבוצה  מתגבשת 
אחת ל-חודש וחצי בערך.

6 טיולי בני יומיים לאורך השנה לאוהבי לכת, כ-12-15 
ק"מ ליום בדרגת קושי סבירה.

שדה  ספר  בית  בשיתוף  המתגבשת  התוכנית  את 
ידע  בעלי  ביותר,  מהטובים  מדריכים  ילוו  עפרה 

ומיומנות רבים.

malivatikim@gmail.com לפרטים נוספים מלי עירון

נחליאל
יוגה לגוף ולנשמה על דרך היהדות

מתקיים פעמים בשבוע במועדון

לפרטים נוספים: תמר 052-2955461

נילי
יום שלישי בשעה 8:30-10:30 במועדונילי 

חוג ברידג' עם מדריך מוסמך לגילאי 50 פלוס
פרטים נוספים: פנינה אוסלנדר 052-557563
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להגשים עוד חלום בסדנת תאטרון
השחקן שחבוי בכם מדגדג? בואו ותנו לו מקום!

של  שונים  בכלים  סדנאיים  מפגשים   10 של  סדרה 
ידי  על  המועברים  ואימפרוביזציה  משחק  תיאטרון, 
שחקן/נית מקצועיים ומנוסים. מוזמנים לחוויה מרגשת 

והתנסות חדשה, ערך מוסף ורכישת כלים לחיים.

אף פעם לא מאוחר לחוות, לשחק ולהתרגש.

המפגשים יתקיימו בסיוע מפעל הפיס ואגודת שח"ם 
לשבוע,  אחת  הצהריים,  אחר  בשעות  בנימין,  בשער 

החל מחודש אוקטובר.

 לפרטים נוספים ניתן לפנות לדורית
 vatikimbakehila@gmail.com 

קורס שגרירי הסברה
קורס שגרירי הסברה ותיקים - מחזור שלישי 

את השקרים  רואים  כשאתם  להתעצבן,  לכם  נמאס 
במידע  נתקלים  כשאתם  בעולם?  עלינו  שמספרים 
כל כך לא נכון על ישראל ועל ההתיישבות? כשאתם 

מבינים שלא מכירים אותנו בכלל?

בואו לקורס ”שגרירי הסברה ותיקים“ ותכירו את האמת. 

חמישה מפגשים מרתקים כולל יום סיור, בהם נפגוש 
אנשי שטח ומומחים בתחום התקשורת וההסברה.

חודשים  במהלך  אדומים  בגוש  יתקיים  הקורס 
אוקטובר, נובמבר, דצמבר בשעות אחר הצהריים

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל לוי
vatikim.mitnadvim@gmail.com

קורסי מלאכת כפיים אומנותית
בימי ראשון בשעות הבוקר במרכז כפיים בפסגות, �

קורס צורפות - לימוד יסודות מלאכת הצורף,  �

קורס מסגרות ואומנות הברזל - סדנה מקצועית  �
למסגרות ונפחות בברזל, 

קורס קליגרפיה מעשית - קורס המקנה ידע  �
מעשי בכתיבה קליגרפית בדיו וציפורן.

הקורסים מועברים ע"י מורים אמנים בתחומם.

לפרטים נוספים עינת מנחם 054-4607667

מסע דור 3
הטבע הוא מרחב מושלם למסע פורץ גבולות 

בגילאי  נכד/נכדה  עם  סבא/סבתא   - אתכם  מזמינים 
בו  והשקט  העוצמתי  במדבר  יומיים  בן  למסע   18+
יתאפשרו מפגשים יחודיים עם עצמנו, עם משפחתנו 

ועם הטבע. 

אישיים  ובין  אישיים  יחסים  לחוות  שיאפשר  מסע 
במימדים חדשים כמו שרק המדבר האין סופי מאפשר.

המסע יתקיים בימים שני-שלישי כ"ט-ל בתשרי 8-9 
באוקטובר. כולל:

מנחי מסעות מומחים, מדריך שטח, מע"ר  �
ארוחות ואוטובוס צמוד

הלינה בחאן בארותיים �

עלות מסובסדת מאד: 380 ₪ לאדם �

המסע יוצא במשותף ע"י המצ"ב - מרכז הצעירים של 
בנימין ועמותת ותיקי בנימין ובית אל.

מתנת חיים יחודית למשתתפים ולבני משפחתם

 לפרטים נוספים והרשמה: 
 vatikimbakehila@gmail.com דורית

19 18



 וותיקים מתנדבים ונהנים...   
 מרכז המתנדבים 

של עמותת וותיקים בקהילה 

רוצים לקחת חלק בעשיה 
הבנימינית?

מגוון אפשרויות התנדבות - גנים, 
בתי ספר, מיצוי זכויות, ארכיונים, 

מועדוני קשישים ועוד....

והשנה פרוייקט התנדבותי חדש 
ומקסים- בואו נדבר אנגלית

 לפרטים: מיכל לוי
Vatikim.mitnadvim@gmail.com

נופשון וותיקים 
 הנופשון השנתי

יערך בתאריך 10-13.3.19  

בצפון הירוק והפורח שאחרי החורף...

הלינה במלון קיבוץ לביא.

בתוכנית סיורים מרתקים, מפגשים מעניינים, סדנאות, 
אוכל וחברים טובים כמיטב המסורת שלנו.

 פרטים והרשמה יפורסמו בהמשך
שימו לב לפירסומים בפייסבוק ובדפי המידע

שבתות עמותה 
 שבתות העמותה הבאות יתקיימו

 בשבת פרשת "ויצא" ח'-ט' כסליו, 16-17.11.18
ובבת פרשת "וישלח" ט"ו-ט"ז בכסליו, 23-24.11.18

בבית הארחה של א.נ.א בערד

במהלך חודש מאי 2019 יתקיימו 2 שבתות נוספות.

לאורך  הרצאות  שישי,  ביום  סיור  יתקיים  שבת  בכל 
השבת, וחברה טובה.

 הפרטים וההרשמה יפורסמו בהמשך 
בדפי המידע ודרך רכזי הוותיקים בישובים 
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דגמי� חדשי� מבית גלגל יציב
שירות קרוב לבית | נית להו�י� פיקוד שבת | דגמי� בלעדיי�

הדגמה חינ� בבית הלקוח ללא התחייבות

www.galgalyatziv.co.il | 0545-710698 (עפרה) נוע� רפאלי

מושבי� נפרדשמאל וזוגהיגוי בצדבאר� המציעההזוגית היחידה

0545-710698
"המרצד�" של הקלנועיות

הנחה מיוחדת לוותיקי�



לקבלת עדכונים ומידע:
 נא שילחו בקשה למייל

news.vatikim@gmail.com
או חפשו אותנו בפייסבוק

ותיקי בנימין ובית אל

 דורית המאירי
 רכזת עמותת ותיקים

 vatikimbakehila@gmail.com

 מלי עירון
 פרוייקטים 

 )קתדרה, שביל ישראל, נופשונים ועוד(
malivatikim@gmail.com

 מיכל לוי
 רכזת מתנדבים

vatikim.mitnadvim@gmail.com

 טלי יצחק
רכזת "דור הזהב" קהילה תומכת - מערך 
סיוע ובטחון לזקן המבקש לחיות בביתו 

 ובקהילתו בעצמאות ובכבוד
tavatikim@gmail.com
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