
  ד"בס

  
  א"תשע, ערב שבת פרשת נח 

  
   

  
  

  :מרכזת הקהילה

  

  

  : עמותת ותיקי בקהילה

  
לתכנית ותרו עוד כמה ימים להירשם נ: "הקתדרה"כנית ת

עם מיטב המרצים וסיורים  יתיותיהרצאות חוו ,"קתדרה"
  , ה"בע ,בחשמונאים יפתחתהקתדרה . היסטוריים מרתקים

במועדון  9:00-12:30בשעות  13.10, חשוון' ה ,רביעי וםבי 
  )ימי סיור יותר ארוכים(מפגשים ברחוב התמר 

 -"בראי הקולנוע על אנשים ואתגרים".1: צאותבכל מפגש שתי הר
  .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 

 
  

  "בדר� לאר� כנע�"... הצגה בקרוב
  עם מיכל פורטמן

 16:10בשעה , 20.10, ב חשוון"י, יום רביעי:  תרשמו לפניכם
  לילד₪  10    במועדון נוער

  
  
  

  :וחיובי חוגי
, עכשיולחוג ן לא נרשם לחוגים ורוצה להצטרף מי שעדיי .1

מתבקש להירשם עד לפני  ,של אוקטובר בשבוע השני
אפשר להירשם עד סוף , אם לא. השיעור השני השבוע

אין אפשרות . חודש אוקטובר כדי להצטרף בנובמבר
  .לחייב על חצי חודש

החשבונות הראשונים יצאו לדואר כשלרובם לא היו  .2
י שהביא טפסים אחרי החג חויב מ. חיובים על חוגים

 .השבוע בהוראת קבע

אני . בשבוע הראשון תמיד יש כמה שינויים ופספוסים .3
 !מודה לכם על ההבנה והסבלנות

מקומות לשיעורי תופים בימי חמישי בשעות  2נותרו עוד  .4
  19:30 ו 19:00

  

  ,תודה מכל הלב לחברינו
   ויונה לויד דני בלאק, אלי כ� 

) ע� נגני� אורחי�(שנגנו בהתנדבות 
 !!בהקפות השניות במוצאי שמחת תורה

  !!כולנו נהינינו
  

  
 

  "'מהודו לה "
  גיטרה  סיפור ופסנתר

  חגי ורוני רוסנק
  

נפגשים על החוף בהודו , דתי וחילונית, זוג צעירים

  .ימים בלבד 3-ל

  .זו תהיה אשתי: הוא חווה ידיעה פנימית עמוקה

בעקבות קולו של הלב מתחיל מסע חיפושים 

אכזבות , אחריה מהודו לישראל המלווה בקשיים

   .והתרוממות הרוח

  ...רק שהיא במקום אחר לגמרי

  

באולם  21:00בשעה  14.10, חשוון' ו, ביום חמישי הבא
  בקניון עזריאלי במודיעין" עינן"

   9737333: ניתן להזמין כרטיסים במכירה מוקדמת
במחיר  אמורים לזכותתושבי חשמונאים שמזמינים מראש 

  )₪ 50במקום (לכרטיס ₪  40של 
  אם יש בעיה תבקשו את איריס

  
 www.mehodu.co.il: פרטים על המופעל

 

  לקהל מעורב
   



   

  

  

  

  

  

 בקשה מיוחדת

כדי לגייס כוח חברתי 
ועוצמתי של אנשים שיביעו 

ע מחקר במחלה וציתמיכתם לב
מטעם המדינה  "וזף'דו ג'מג"

אנחנו קוראים לתושבים לעזור 
תושבת , לגברת אילה אברהם

לגייס , הישוב ונציגת העמותה
תימות הנדרשות לצורך את הח
י מילוי טופס בקשה "כך ע

להצטרפות כחבר בעמותה 
  .אצל נאוה במזכירות הישוב

המחלה היא מחלה 
הסימפטומים . וונית נדירהינ

הראשונים של המחלה הינם 
דבר , לרוב קלים ולא ספציפיים

הגורם לעיתים לעיכוב באבחון 
בעיות בשיווי ביניהם . המחלה

 משקל ועוד תופעות קשות
עד היום לא חקרו את .  בהמשך
  . המחלה

לכן קמה קבוצת 
אנשים שאחד מבני משפחתם 
חולה במחלה כדי לפתוח עמותה 
לצורך העניין והם נאלצים 
לגייס חברים לעמותה כדי 
שיתמכו בהם ויעזרו להם בזעקה 

י חתימה על "שלהם לעזרה ע
  .העצומה באופן אישי

ניתן לחפש מידע על 
  . נטהעמותה והמחלה באינטר

  

  
  :מהמזכירות

  חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים
  חשון' ביום שני י

  )2010 ,אוקטובר 18(
  

  במזכירות הישוב
  18:00 - 17:00בשעה 

  ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע     
 

נתנו רק כנגד הצגת קבלה יהחיסון והרישיון י
באמצעות  ,למועצה המאשרת את תשלום האגרה

-02: טל(בכרטיס אשראי או  בנק הדואר

9977113.(  
  

בלוחות ובאתר של , רשימת מחירים מעודכנים במזכירות הישוב
  הישוב

  
  
  
  

שנוסעי בתחבורה  מימו� המועצה לתלמידי

   :ציבורית
תלמידים העונים על הקריטריונים למימון נסיעות בתחבורה 

ציבורית ימלאו את טופס הבקשה במזכירות הישוב עד התאריך 
  .לא יהיה ניתן להגיש בקשות לאחר תאריך זה. 1.11.10

  

  
  

   :קריאה מרחוק –מוני
  

ונים בימים אילו התחלנו להחליף את כל מוני המים בישוב למ
  .דקות למונה 10 - רכת כואההחלפה ".  קריאה מרחוק"
  

  
  
  

  :מהקומונרית
  

  !!פרשת נח, חודש ארגון מתחיל השבת
  

  ...'ור וכוביר, הערה, לכל בקשה
  : מרים תשמח לשמוע מכם

 052-3662633  
  

    
  


