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 :מרכזת הקהילה
 

 :ציון יום השנה לפינוי גוש קטיף
, אב' ז, ביום ראשון הצבור מוזמןבשיתוף עם נוער הישוב 

 ,הסרט הדוקומנטרי הקצרלהקרנת , 8.7

 "השמינית האחרונה"
על חבורת בנות הנפגשות חמש שנים אחרי פינוין מגוש 

 ת היוםובאיזה מקום הן נמצאו קטיף

, הסרט אחת מיוצרותלאחר הקרנת הסרט יתקיים דיון עם 

  .לקס גילי

 ,באולם יפה 20:30בשעה 

                    (ש גלנווד"ע) כ רמת מודיעים"בביה 

 הכניסה חינם
 

, תוך שבועיים, ה"בע, החוברת תצא: חוברת חוגים

אבל בתקווה שהיא תהיה קצת יותר  ,קצת באיחור

  ".מושקעת"

מהשנה מיכאל ללום יעביר שיעורים :  י גיטרהשיעור

: ניתן להיות אתו בקשר בטל. באופן פרטי ולא דרך הישוב

054-3110255  

  

 :לתושבי הישוב  הקרנה מיוחדת  :ועוד סרט

 "הדולפין" 
מביא את סיפור שיקומו יוצא , "הדולפין"הסרט הדוקומנטרי 

ות נער ערבי ישראלי שסבל מחבל, הדופן של מוראד עזבה

קשות והפסיק לדבר ולתקשר עם סביבתו בעקבות מכות 

כשהתברר . קלנסווה, בני כפרו, רצח שספג מקבוצת נערים

מציע , ששום טיפול לא מביא לשיפור במצבו הנפשי

הפסיכיאטר המטפל בו מפלט אחרון לפני אשפוז במחלקה 

לשלוח את מוראד לטיפול בריף הדולפינים : פסיכיאטרית 

חיות הללו יצליחו במקום שבו בני אדם באילת בתקווה שה

. שלוכוהפסיכיאטריה נ  

שנים אחר תהליך שיקומו  4צוות ההפקה עקב במשך 

הסרט הרגיש והנוגע ללב . המדהים באמצעות הדולפינים

זכה לציון לשבח במסגרת תחרות סרטי התעודה הישראליים 

.של פסטיבל הקולנוע ירושלים ויוקרן ברחבי העולם   

 
, 11.8 ,אב  א"י, ביום חמישי הקרוב יוקרן הסרט אצלנו

כ הרימון"באולם של ביה 20:30בשעה     
 הסרט אינו סרט פוליטי. אורכו של הסרט כ- 27 דקות.

 

 (ומעלה' ז)לנוער ₪  10(/ 18מגיל )למבוגר ₪  20:  מחיר

 

תתקיים שיחה עם הבמאי דני , בהזדמנות נדירה, בסוף הסרט

 .עו להקרנהמנקין והמפיק יונתן ניר שיגי

  
 
 

 :משלחן המזכירות
ניתן לקרוא אותו באתר של הישוב  :מתקצירית המועצה

www.rammod.net או באתר של מטה בנימין :

www.binyamin.org.il 
, מר אבי רואה, אסיפת תושבים עם ראש המועצה

 .12:02בשעה , 11.9.11, ביום שני, ה"אי, תתקיים 
 .על מיקום האסיפה תבוא הודעה בהמשך 

 :מצלמות
בימים הקרובים יותקנו מצלמות מאוד משוכללות באזור  .1

גנים ציבוריים ובמקומות מועדים , כדורסל מגרשי, הכיכר

 . לונדליזם

רור את רוע וניתן לזהות בביימצלמות אילו יתעדו כל א .2

 .המעורבים בו

מטרת הצבת המצלמות הינה להפסיק את מעשי האלימות  .3

 .והונדליזם שברוב המקרים מעורבים בהם אנשים מחוץ לישוב

 .נא ליידע את בני הנוער .4

 
לקבלת קהל של הדואר  חדשות   שעות הפתיחה

 בבוקר  11:00-12:00:  ' ה –' ימי א :בשעות הבוקר

 .השעות נשארו כפי שהיושאר 

 

, 10.7, מנחם אב' י, יום רביעי: חיסוני כלבת בחשמונאים

ר "ד, י וטרינר המועצה"ע 18:00-17:00בשעה , במזכירות הישוב

החיסון והרישיון יינתנו רק כנגד הצגת קבלה המאשרת . אפריים קרן

 –ק הדואר או בכרטיס אשראי נבאמצעות ב, את תשלום האגרה למועצה

בה האגרה לחיסון ורישיון מעודכן פרטים לגבי גו  02-1188113: טל

 .אצל נאוה במזכירות

נקישת נחש ארסי פה כלב מת בעקבות  בשבוע שעבר: זהרהא

תהיו זהירים במיוחד כשאתם נכנסים לאזורים לא בנויים . בישוב

 .וכדומה
 :עיתון יישובי

כל אלו שמעוניינים לכתוב. חודש הבאהלת יבתח יאנו רוצים להוציא עיתון יישוב   

בתקופה האחרונה קבלתי מעט מאד. להעביר את המאמר אלי בהקדם יםמתבקש מאמר   

להודיע על אירוע כםאם ברצונ. מגבאי בתי הכנסת" תנחומים"ו" ברכות"הודעות    

.תודה. בבקשה לשלוח לי ההודעה, משפחתי  

מדריך הטלפון של  , ה"בע, לקראת סוף אוקטובר יצא :ספר טלפון יישובי

לתושבי . לפי תאריך התשלום עבור המודעה סומות תיכנסנההפר, כבעבר. היישוב

מי שמעוניין שהפרסומת שלו . לכל האזור היישוב יש כשבוע לפני שהפרסום יצא

תשלום עבור . התשלום בקרוב תיכנס בהתחלת המדריך מתבקש להעביר את

: תהיה כמו בשנים האחרונות העלות עבור פרסומת. הפרסומת הראשונה כבר התקבל

ח"ש 700= שלם  עמוד, ח"ש 450= חצי עמוד , ח"ש 250= מוד ע 1/4  

תושבים שלא מסרו. כבכל שנה אני מבקש מהתושבים להודיע על כל שינוי במידע   

(בחינם)א להצטלם ולי או לבאלהעביר  יםעדיין את תמונתם עבור המדריך מתבקש   

המידע  אם מסרתם כבר את -להזכירכם)תושבים חדשים מתבקשים למסור לי מידע 

(לא היגיע אליעוד המידע יכול להיות ש , גורם אחר ביישוב לכל  

אחרי תשעה,ה"בע,תושבים שיכולים לעזור לי להשיג פרסומות יכולים לקבל הטפסים   

                                                                  .  באב

דב גילאור ,תודה  
 

 
 
 

http://www.rammod.net/
http://www.binyamin.org.il/


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 

 

 
 :מועדת תרבות וועדת חיבורים

 ...ועודערב זמר עברי  –ו באב "ט
 

נתכנס לשיר ביחד ממיטב הזמר העברי 
הישיבה סביב שלחנות !! ועוד בליווי מוסיקלי

 !עם כבוד קליל
 

 ! 12:22בשעה , 1..1, ו באב"ט, יום שני
 חבת סניף בני עקיבאקסומה ברהבפינה 

 
 !הכניסה חינם !!בואו לשיר ביחד!! כולם מוזמנים

במסגרת !  בהמשך להודעתנו משבוע שעבר  :עין המצלמהב

, ה"בע, לחשמונאים אנו מתכוננים להפיק 25 -רועי שנת היא

תמונות ממראות  12לוח שנה עם , ט"לקראת ראש השנה הבעל

על גבי לוח השנה וכל  התמונות הזוכות תודפסנה 12! ונופי הישוב

יתר התמונות תפורסמנה באתר הישוב ונשתדל לשלבן בפרסומים 

 .ואירועים בהמשך

ו באב "אנא הזדרזו לשלוח התמונות בהקדם ולא יאוחר מט

 hartman.bryna@gmail.com  :למייל 15.8

 

 

 
     

 

 ת של הודעות ממחלקת התרבו
 :ס בנימין"מתנ

       2011   הטבה בלעדית עד סוף  אוגוסט 
לכרטיס להצגה  בתיאטרון   (₪ 190במקום ) ₪  60רק 

מי שמעוניין יכול . פרטים אצל בריינה במשרד .הבימה

ואשלח את   vaad_bryna@012.net.il: לשלוח לי מייל ל

 .ם בחזרההפרטי

 ס בנימין"מופעים גדולים בבנימין בחסות מתנ

 שני עולמות רוקד בין  -גולן אזולאי**
אישי של השחקן והמוזיקאי גולן אזולאי המזמין אתכם –מופע קומי 

להיכנס אל עולמו של אומן יהודי הנע במורכבות כמעט בלתי 

 ....רחוקים -אפשרי בין שני עולמות קרובים

תוך , ור וברגש מתאר גולן את מסעו האישיבהומ, בפתיחות רבה 

בדרך אל " ושירים מאלבומו הראשון " סטנאפ יהודי"שילוב קטעי 

 "הלב

 .מרגש ומצחיק עד דמעות..מופע שמח

 (11.8.2011)המופע יתקיים ביום חמישי יא אב 

 20.00כניסה החל מהשעה       באמפיתיאטרון בדלב

 לנוער₪  35וגר למב₪  45-עלות בדיוק 20.45 -תחילת מופע

   במקום

 

 
 

 

מי אמר שאי אפשר להנות מברכות מתנפחות  ?בריכה בישוב

שובינו יזאת עשו בי.קרים   זת מיםתמשכשוך וה. ביום קיץ לוהט 

תה יעלות הכניסה הי.לדינו הקטנים בדשא הגדול בשבוע שעבר י

הילדים מאוד .בהם אמהות אבות וסבתות  : רבים  סמלית והשתתפו

תודה .נשאר טעם של עוד .נהנו ולמבוגרים היה מפגש חברתי 

 !ינה ילבר

הנה שוב ? נו-ל-כ  ישובית שתשרת אתיב מה עם הקמת בריכה .נ

תושבים יקרים חשבו גם על .ע ורעיון שעלה מזמן אך לא גו

 שרוניציונה                                 !!! הנה היגיע הזמן   !!זה

 
  

 :מרכזת הנוער
היציאה לטיול ביום רביעי  –ומעלה ' כיתות י:  טיול לצפון

 .פרטים סופיים אצלי.  וחזרה ביום שישי 

 

 054-2078725:  נעה גרוס

 :מרי משקלוהודעה מש

, יכה במפגש הבאההרשמה ממש. אין מפגש, 7.7, באב' בערב ט

 050-5524313:  פרטים אצל עפרה.  15.7, יום שני

 שבת חיבורים:   מרכזת הקליטה
ה "א אלול ועדת חיבורים מתכננת בעז"שבת פרשת כי תצא י10/1ב  

שעדיין לא ,כל משפחה מארחת משפחה אחרת  .לקיים שבת חיבורים

דוברי עברית מזמינים דוברי )  העם שפת אם שונ, יצא לה לארח

 (.אנגלית וההפך

  .לשיתוף פעולה מצד כל התושביםאנחנו מאד נשמח 

התאריך אמנם רחוק אבל נשמח לקבל מכם כבר פניות אם מישהו מוכן 

 .לארח

08-או  schusterchana@yahoo.com נא לפנות לחנה שוסטר 

של בריינה להודיע על מי כל משפחה מארחת או לקבל   9761493

 .מי אפשר להזמין הצעות על

Shabbat Chiburim 

On Shabbat Parshat Ki Tetze, September 10
th

, Vaadat 

Chiburim is planning “Shabbat Chiburim”  or “Shabbat 

Connections.”  Every family is asked to invite another 

family from the yishuv that they have not already invited, 

who has a different mother tongue.  Hebrew speakers 

invite English speakers and vice versa.  We would 

appreciate all residents’ participation in this endeavor.  

Although the date seems far, we would already be happy 

to have families who would like to invite others respond 

by contacting Chana Schuster 08 9761493 ext. 4 

(Bryna’s) 

 

Tiyul Olim to Palmach Museum: 

Olim are invited to a tour in English of the Palmach 

Museum in Tel-Aviv on Friday morning Sept. 16 (while 

your kids are in school). 

Transportation by bus to and from the yishuv will be 

so  mustavailable. Space is limited and reservations are a  

please contact me at the contact information above. 

 

 

 !מופע להטוטים מדהים לילדים 
, חישוקים, ריקודים, פעלולים, בשילוב כלבים מאולפים

 ...ועוד... ועוד

 , 10.8, באב' י, בגני מודיעין ביום רביעי

 5א "רחוב הרמב" חינוך עצמאי"ס "בחצר ביה

 ₪  5:  מחיר כניסה                           17:00בשעה 

mailto:hartman.bryna@gmail.com
mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:schusterchana@yahoo.com

