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  :מרכזת הקהילה

    

  : עמותת ותיקי בקהילה
  

 "קתדרה"נפתחה ההרשמה לתכנית : "הקתדרה"תכנית 

עם מיטב המרצים וסיורים היסטוריים   יתיותיהרצאות חוו,
  ,תתקיים בשני מוקדים בעפרה ובחשמונאיםהקתדרה . 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-מפגשים ו 6(מחיר הסדרה 
   www.rammod.net : תכנית מלאה מופיעה באתר של הישוב

  "רכזת קהילה"בדף הראשי תחת 
  

 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 

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

  

  

  :א חשמונאי"מצוות מד

  

   :קורס נהגי אמבולנס
  

הקורס מיועד . יפתח קורס נהגי אמבולנס במודיעין בקרוב
. הגי אמבולנס שיצטרפו לצוות המתנדבים במודיעיןלהכשיר נ

תבקש להתנדב לפחות שתי יהקורס בהצלחה מי שיסיים את 
בנוסף להצטרפות לצוות , משמרות לחודש כנהג במודיעין

 . הישוב

  .יונות אישייםאר כויעריס רלקראת פתיחת הקו
קשר עם יצחק הרטמן או סטיב  וצריס רהמעוניינים בקו

  .בהקדם ארנולד
  

  

    
  ה"ב

    א"ערב יום כיפור תשע

  ,תושבי חשמונאים' לכ
  

  . יתקיים ערב התרמת דם בישוב, כבכל שנה
ולה אשר תרמנו בשנים האחרונות מהווה מקור חשוב מספר מנות דם הגד  .חשיבות התרומה היא גדולה מאוד ומעניקה חיים לנזקקים למנות דם

מכאן החשיבות של .  בתקופת החגים מתאפיין במיעוט תורמים ודרישה מוגברת למנות. במיוחד בעיתוי של תקופת החגים, למערך הדם בישראל
  .ערב ההתרמה אשר נערך אצלנו
בנק הדם יספק , אתם נזקקים למנת דם או יותר, חלילה, שאם, דם" וחביט"תרומת מנת דם מעניקה לך ולמשפחתך , בנוסף למצווה שאתם מקיימים

  .את הצורך

  20/9, ב תשרי"שני יההתרמה תתקיים ביום 
  . 21:30 -18:00רמת מודיעים  בין השעות  כ”באולם יפה ב

  .נא להצטייד בתעודת זהות
  

הגעה . ראת סוף הערב נוצר לחץ והמתנהבגלל ריבוי התורמים לק. העבר מומלץ מאוד להקדים הגעתכם ככל האפשר ןמניסיו
  .מוקדמת תאפשר לך לסיים בזמן מזערי וגם יקטין את הלחץ בסוף הערב

  

  :כפות תמרי
  

לטובת סבסוד השנה ימכרו בני הנוער את כפות התמרים 
  .פעילות הנוער

, י קניה מהם"אנו קוראים לתושבי היישוב לתרום לנוער ע
  .לא לקחת כפות ללא תשלום ,וכמובן

, ן הקרובראשו ביום המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה
  .ליד כיכר שבעת המינים, משעות הבוקר ואילך



  

  

  :ימי חשיפה לחלק מהחוגים: חוגים
  

התעמלות קרקע לבנות עם :  921.,תשרי' ו, יום שלישי
- 'ה; 15:30בשעה ' ד- 'ג; 14:30בשעה ' ב- 'א ":סנונית"
  במועדון נוער;  17:00 –גילאי גן ; 16:15בשעה ' ו
    

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

ז "נא להתעלם מרישום הקבוצות ולו:  הערה –כדור רגל 
  .הם לא מדויקים. שמופיע בפלייר שהמדריך חילק

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

  ). סוכות
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

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

  
נמחק בטעות מהרשימה : חוג כדורסל של רועי שרוני

 15:15החוג בימי שני בשעה . של החוגים בחוברת
  'ו', לכיתות ה 16:00ובשעה '  ד', לכיתות ג

  
  
  
  
  

  :)המש�(ת הקהילה מרכז
  

נקיים  )מ"חוה( 28.9, תשרי' כ, ביום שלישי:  מנוה צו�

" חסדי שרה"ביישובנו יום כייף אזורי שכל ההכנסות קודש ל
במסגרת הפעילות ברצוננו להקים דוכני ). עזרה למשפחות נזקקות(

המעוניינים להעמיד דוכן מוזמן לצור קשר עם תחיה .  מכירה
  054-6202444דיטסהיים  

  
, נפתחת קבוצה חדשה ביום שני הקרוב:  שומרי משקל

  :פרטים אצל עופרה רנד. במועדון מפגשים 17:00בשעה , 20.9
050-5524393  

  
  :   הקפות שניות

במגרש ספורט של  20:30כמדי שנה במוצאי שמחת תורה בשעה 
  . ד"ס הממ"ביה

השנה .  דני בלאק וחברים, יונה לויד, אלי כץ: עם הנגנים
" רוק עמי"מפסטיבל  ,גרשון ורובה, נגן אורחבהשתתפות 

www/Rockami.com 

סום בלוחות המודעות בערב חג סוכות ובעיתון הישוב שיצא פר 
  .ה"בע, לפני החג

  
  :  מ"בחוה יוצאי לטייל

, תושבי היישוב ומכריהם מוזמנים לטיול נופי בבנימין ובשומרון
 .באיזורים בתולים ויפייפיים הקרובים במרחק שעת נסיעה מהבית

, י ישראלקובור בנ, הוילה של המלך חוסיין-תל אל פול: בתוכנית
ביקור בסוכה -הר גריזים, שילה הקדומה, גוש שילה, פסגות

  .שומרונית
  .כי עם הליכות קצרות"הסיור בדגש תנ*
  .ל"צה   י"הנסיעה באוטובוס ממוגן ירי ובצירים המאובטחים ע*
  .ארוחת הבוקר תאכל לפני היציאה. יש להצטייד בארוחת צהריים*

  19:00חזרה משוערת     מכיכר הכניס של הישוב 7:30שעת יציאה 
דוברי (וחנה קורן ) דוברי עברית(בהדרכת אהרון שמעוני   

  9761085: אהרון: לבירורים).  אנגלית
  .₪  79 - 15גיל -עד   3  גיל-ילדים מ   .למבוגר₪  99: עלות

    
סדנאות   ,מתנפחים - הביקור בשילה הקדומה כולל***  

  ....וכו.תאטרון רחוב.יצירות בחומרי טבע.אריגה
  21.9, דרך בריינה במזכירות עד יום שלישי הקרוב הרשמה

  

תודה לרחל וילנר ובתה סימי היבש  : ערב מקסי  שהיה

הקסימו אותנו עם מופע מרגש  מוכשרות שביחד עם שלושה נגניות
שעצב את הפלייר היפה ודאג , ליאור רגב, תודה לרכז הנוער .מאוד

ית שוסטר תודה לחנה ושר.  להעביר אותו לעוד ישובים באזור
תודה למשפחת וורנר על הכיבוד ותודה .  שעזרו לי בקופה ומסביב
  !לנשות הישוב שהגיעו

  :מהמזכירות 
  

  :קבלת קהל של משרד הפני בישוב
  

תתקיים קבלת קהל במזכירות   ,20.9ביום שני הבא 
במקום ביום שלישי  17:00-19:00הישוב בין השעות 

  .באופן חד פעמי 21.9
  

        גמר חתימה טובה לכל תושבי הישובגמר חתימה טובה לכל תושבי הישובגמר חתימה טובה לכל תושבי הישובגמר חתימה טובה לכל תושבי הישוב


