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  :מרכזת הקהילה

  
  "בדר� לאר� כנע�"... הצגה בקרוב

  עם מיכל פורטמן
  

ך ונפגשת עם אברהם ושרה "מגיעה במנהרת הזמן לעולם התנ השחקנית
ו את מסע אברהם הילדים יכיר .באופן המיוחד והנדיב שלהם השמארחים אות

, נראה כי לעומת היום. דרך חרן ועד הגעתם לארץ כנען, ושרה מאור כשדים
אבותינו נאלצו ללכת את כל הדרך , שמגיעים ממקום למקום ברכב או מטוס

  .הקשה והארוכה ברגל
משחקי תפקידים וחינוך לערכים שחשוב , תחפושות, ההצגה כוללת הפעלות

  . לחדד בחברה של ימינו
שלבת לימוד דרך הומור וחוויה ומגישה את סיפורי התורה באריזה ההצגה מ

  קלילה ומשעשעת
  

   16:10בשעה , 20.10, ב חשוון"י, הקרוב יום רביעי:  
  4-8לגילאי                     לילד₪  10               במועדון נוער

  

  
  

  :וחיובי� חוגי�
ניתן להירשם . ההרשמה לחודש אוקטובר הסתיימה .1

. החודשחודש נובמבר עד סוף מ ים החלפות לחוגלהצטר
אין . ין לשלוח ילד לחוג אם הוא לא רשוםאמעכשיו 

ילד . בלי לדבר אתי קודם" שיעור ניסיון"לשלוח ילד ל
שלא מופיע ברשימות של המדריך לא יוכל להשתתף 

 .בחוג

 

לא ניתן להירשם לחוג בלי לבדוק אתי אם עדיין יש  .2
הגיע אלי אז הילד לא רשום אם טופס רישום לא . מקום
 .לחוג

 

מקומות לשיעורי תופים בימי חמישי בשעות  2נותרו עוד  .3
  19:30 ו 19:00

  

מתארגנת קבוצת נשים לפתיחת חוג עם יעל עמוס   :ריקודי ע�

השעה תקבע . החוג פתוח לכולן. בימי שני בערב במועדון מפגשים
  לחודש₪  80:  מחיר.  על פי בקשת המשתתפות

  
  .נות להירשם מתבקשות לפנות אליהמעוניי

  
  

  :מהספרייה
  

הספרייה  20.10, וןוב חש"י, מיום רביעי הבא :שעות
  )17:00ולא עד ( 13:00-16:00תיפתח בימי רביעי מ

  
, ה מתוכננת פעילות שעת סיפור שבועית"בע :שעות סיפור

  :טבת –בחודשים כסלו , ס בנימין"בחסות ספריית מתנ
  4-6אי לגיל) 10.11(בכסלו ' ג
  'ב –' א כיתות לגילאי) 17.11(בכסלו ' י
  2-3לגילאי ) 24.11(ז בכסלו "י
  4-6לגילאי ) 15.12(   בכסלו' ח
  'ג-'אכיתות לגילאי ) 22.12(ו בכסלו "ט
  2-3לגילאי ) 29.12(ב בכסלו "כ

' ג -'א לכיתותפעילות ( 16:15הפעילות תתקיים בימי רביעי ב 

  פרסום נוסף יגיע בהמשך                   )17:00 יחד בשעה ב
  

  
  

  !תודה מיוחדת
  

  !לדב גילאור היקר

  
גם ואני מרשה לעצמי לכתוב  –בשם הועד המקומי והמזכירות 

אני מבקש לברך אותך על המפעל   - בשם תושבי הישוב
השנתי המבורך של הוצאת ספר טלפונים יישובי מזה שנים 

ים מצוות אתה מקי, בנוסף להוצאת ספר הטלפונים . רבות
ישיבת נר תמיד , צדקה וחסד של חלוקת הרווחים למתן בסתר

  !יישר כוח גדול                         .ופרויקטים יישוביים
  

  !!יתן לך בריאות להמשיך במפעל חשוב זה עוד שנים רבות' שה
  

  מוטי רוזיליו, בברכה
 מזכיר הישוב 



   

  

  

  

  

  

 .  

  

  
  :מהמזכירות

  חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים
  חשון' שני י ביום

  )2010 ,אוקטובר 18(

  
  במזכירות הישוב

  18:00 -17:00בשעה 
  ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע

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

  ).02-9977113: טל(בכרטיס אשראי 

  
בלוחות ובאתר של , ם מעודכנים במזכירות הישוברשימת מחירי

 www.rammod.net הישוב

  
  
  
  

מימו� המועצה לתלמידי� שנוסעי� בתחבורה 

   :ציבורית
תלמידים העונים על הקריטריונים למימון נסיעות בתחבורה 

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

  

  
  

  :יישובי smsמערכת 

הזאת חסרים לנו עדיין הרבה מספרי נייד כדי להפעיל את המערכת 
כדי ). למשל, סגירת מים(לשעת חירום או להודעות חשובות 

להשלים את העבודה ברצוננו להוציא מספרי נייד של נשות הבית 
מספר הטלפונים החדש ממי שטרם שלח ) או של הגבר כשצריך(
אם אתם מתנגדים לכך נא לשלוח לנו מייל . ספרמ
אם מישהו רוצה לשלוח לנו או . tzachihash@gmail.com ל

בשלב . ניתן גם לשלוח למייל זה) אחד למשפחה(לעדכן מספר נייד 
נצטרך לטלפן אליכם ועדיף לנו , כדי להשלים את החסר, האחרון

  .טין את מספר הטלפונים עד כמה שאפשרלהק

  
  :עבודות הסלילה

' תחל עבודת הסלילה ברח, 17.10, חשוון' ט, ביום ראשון, ה"אי
  .יה ותמשך עד יום שני כוללהתבור והכרמל מכיוון הכיכר השני

מתבקשים לא להשאיר רכבים , ובמיוחד תושבי הרחוב , התושבים
לא לנסוע בזמן חונים לאורך הכביש בימים אלה ולהשתדל 

  .דבר היכול לפגום באיכות הכביש, הסלילה
  
  

  :מהקומונרית
  

  ...'בירור וכו, הערה, לכל בקשה
  : מרים תשמח לשמוע מכם

 052-3662633  
  

    
  
  

  :!)עושים חיים( עמותת ותיקי� בקהילה

  
של מועצות בנימין ובית אל בשיתוף המשרד לאזרחים 

  ותיקים
, א"ד חשון תשע"מזמינים אתכם לאירוע תרבות חגיגי בכ

1.11.10  
  ס בגבעת זאב"באודיטוריום המתנ 19:00בשעה 

  

  :בתכנית
  התכנסות וכיבוד קל 19:00

  פתיחה וברכות  19:20
  ר אבשלום קור"ד: הרצאה

  הפסקה וארוחת ערב קלה

  צמד הפרברים:  תוכנית אומנותית

  סיום משוער  22:15
  

מותנית בהרשמה מראש וקבלת , הכניסה לאירוע ללא תשלום
  כרטיסים

  24.10, ז חשון"ט, אצל רכזת הקהילה עד יום ראשון
  ₪ 30מש יחויב ב כרטיס שיילקח ולא ימו*

₪  10איש מהישוב במחיר  10יהיו הסעות בתנאי שיש לפחות 
  לאדם
   4שלוחה  9761493: ניתן להזמין דרכי במשרד

  אם רוצים הסעה, כמות הכרטיסים, נא לציין שם משפחה
  הזמנות אישיות בתיבות דואר. לותיקים בקהילההאירוע 

  

 :ידיעת משתתפי תכנית קתדרהל

  ,20.10, חשון' יב ביום רביעי הקרוב 

  נצא לסיור כמתוכנן

נסייר מקבר רחל , המדריך יהיה אלישע מלאכי 
  .לרמת רחל

  .שמונאיםח בכיכר הראשונה של 8:45נפגשים ב

  14:00: חזרה משוערת

 מירי הר שושנים,       בברכה

  


