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  א"ערב ראש השנה תשע 

           

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  :מרכזת הקהילה

    

  : עמותת ותיקי בקהילה
  

 "קתדרה"נפתחה ההרשמה לתכנית : "הקתדרה"תכנית 

עם מיטב המרצים וסיורים היסטוריים   יתיותיהרצאות חוו,
  ,ובחשמונאיםתתקיים בשני מוקדים בעפרה הקתדרה . מרתקים

  6.10.10א "ח תשרי תשע"בימי רביעי החל מ כ 
  )ימי סיור יותר ארוכים( 9:00-12:30בשעות 

 -"בראי הקולנוע על אנשים ואתגרים".1: בכל מפגש שתי הרצאות
  .חסדרה עם עינת קאפ

סדרת הרצאות  -"הסיפור האנושי שמאחורי המעשה החלוצי".2
  .וסיורים עם שרה ברנע

  .הנחה לזוג ₪10%  450): סיורים 4-פגשים ומ 6(מחיר הסדרה 
  

 בטופס הרשמה הדרכי במזכירות דרך בריינה או נאוהרשמה 
 

  :מת� תכניות לימוד של

  א"ל תשע"שנה נשים בחשמונאים בית מדרש
  "הרימון"בבית הכנסת , שלישיהלימודים בימי 

  בעשרת ימי תשובה   ,ה"בע ,יום העיון יתקיים
  ]14.9.10[א "בתשרי תשע 'ו

  www.rammod.net: תכניות מפורטות מופיעות באתר של הישוב

  

  

ערב מיוחד : ערב נשי ונערות
  !!במינו

  

   "נשי שרות תפילה"

  סימי היבש, עם רחל וילנר ובתה
  ל-בהשתתפות מקהלות מערב בנימין ובית א

  בערב 20:30בשעה  15.9,  תשרי' ז, ביום רביעי
  במקום₪  35/ בהזמנה מראש₪  30

  !!נא להזמין כרטיסים –פליירים יצאו 
  

  
  

תמשיכו לשלוח מספר נייד : מספרי נייד לשעת חירום

  :משפחה ל/אחד
tzachihash@gmail.com  
  

 

  

                 טקס חנוכת הספרייה           
  

   16.9, תשרי' ח, ביו� חמישי
  

  )מאחורי המועדו� נוער( בבוקר             בכניסה לספרייה 10:00בשעה 

  
  ייה החדשההצבור מוזמ� לטקס חנוכת הספר

  
  :בהשתתפות

  כ מר זבולו� אורלב"ח 
  ראש המועצה מר אבי רואה

  ר הועד מר יצחק שטיינברג"יו
  



  

  

  :ימי חשיפה לחלק מהחוגים: חוגים
  

:   ברוס דובלין קרטה עם:  13.9, תשרי' ה, יום שני
;  17:15בשעה  7-11גילאי ;  16:30בשעה  4-6גילאי 
  במועדון נוער 18:15ומעלה בשעה  12גילאי 

  
התעמלות קרקע לבנות עם :  14.9, תשרי' ו, יום שלישי

בשעה ' ו-'ה; 15:30בשעה ' ד-'ג  ":סנונית"
  17:45בשעה ' ב-'א;  17:00 –גילאי גן ; 16:15

  במועדון נוער
;  14:40בשעה ' ו-'ג:  גל לבנים עם יצחק אדטוכדור ר  

  במגרש כדור סל 15:20בשעה ' כיתה ב –גילאי גן חובה 
  

:  בייסבול עם מאמנים:  15.9, תשרי' ז, יום רביעי
  במגרש בייסבול 16:00בשעה 

  
: קונג פו עם אלי אבגי  : 19.9, א תשרי"י, יום ראשון
 16:30'  כיתה ב –גילאי גן חובה ;  15:45  'ו- 'כיתות ג

  במועדון נוער
  

סופטבול לבנות עם :  1.10, אסרו חג סוכות, יום שישי
במגרש  10:30בשעה ' י -'לבנות מכיתה ד :רונדה לויד

  בייסבול
  

יש , גם אם לא הייתה חשיפה לחוג מסוים, בכל מקרה
עדיף לפני חג ( 3.10, להירשם לחוגים עד יום ראשון

  ). תסוכו
אם יש לכם . אין לשלוח ילדים לחוגים בלי להירשם

או  08-9761601: הוראת קבע ניתן לשלוח בפקס ל
אני חייבת טופס הרשמה . להשאיר בתיבה של נאוה

קים מראש אם אין לכם 'י הורים ויש למסור צ"חתומה ע
  .הוראת קבע או אם אתם לא תושבי הישוב רמת מודיעים

  

  :מרכז הנוער
  

  ..ת למצטרפים ולממשיכים הלאהברכו
  !לנוער הצטרפוכתה ז ש בני ובנותברוכים הבאים ובהצלחה ל

  :בשבוע הבא יתקיימו פעילויות פתיחה
) 13/9(ה תשרי , יום שני -בנות מוזמנות לדירה של בנות השירות 

  מות'לערב פיג 20:00בשעה 
ו תשרי , נפגשים במועדון הנוער ביום שלישי - לבנים הפתעה 

  20:00בשעה ) 14/9(
  ...כבר בתקופת החגים אז שימו לב עבורכםיש לנו תכניות נוספות 

   

, בצבא, בישיבות ובמכינות -ולבוגרי יב שיצאו לדרכם החדשה 
  -  ...)או בכל מקום אחר(במדרשות ובשירות הלאומי 

זיכרו תמיד מאין באתם והשפיעו טוב בכל מקום שאליו , דרך צלחה
  .ליכם תמידתהיה ע' שברכת ה. תגיעו

   
  סיור סליחות

ע "יתקיים סיור סליחות מטעם בנ) 14/9(ו תשרי , ביום שלישי
  .'לחבריא ב

  052-3662633 -פרטים אצל מרים הקומונרית 
   

  כתה יא -טיול לצפון 
  )20-21/9(יג תשרי  -יב , שלישי - שני יתקיים בימים 

  : בתכנית
  ...מסלול מים שווה ביותר -נחל יהודיה 
  קומזיץ ועל האש -ון הגושרים לינה בחני

  תפילה וארוחת בוקר מפנקת
  קיאקי הגושרים -קיאקים 

  ...שוב הרבה מים - נחל הקיבוצים 
   

  ₪ 220: מחיר
  ...)משתתפים אז כולם חייבים לצאת 40המחיר מבוסס על (

איזה כיף שיש חופשה נוספת ואפשר להשלם את מה שלא הספקנו 
  ...בקיץ

  

  כתה יב -שמחת תורה 
  .השנה ייצאו בני שכבת יב לשמח בחג מחוץ ליישובגם 

  !שימו לב... פרטים נוספים בהקדם
   

  לקראת השנה החדשה
  ,עם סיום שנה ותחילת שנה חדשה

לבריינה , לאביגיל קומונרית תשע, ברצוני להודות לוועדת הנוער
מוטי נאוה ושאר צוות המזכירות וכמובן לנוער היישוב על שנה 

  .מיוחדת ומהנה
, ולמוריה, ע לשנה הקרובה"קומונרית בנ, הצלחה למרים ברכת

  .ח-שבמסגרת השירות הלאומי תהיה השנה רכזת נוער ז
  !שנה טובה לכולם

  
  רכז הנוער –ליאור רגב 

  : מטלמו�
   12.9, בתשרי' ד, ביום ראשון הקרוב

  בדשא של אולם האירועים בטלמון  20:30בשעה 
  

  "סידור אישי" –חנ� יובל המופע של 
  

  ₪  35:  ערב חג, מחיר כרטיס עד יום רביעי
  ניתן להשאיר לבריינה הודעה במשרד כדי להזמין

  הסעה בחינם בהרשמה מראש
  ₪  40בערב המופע 


