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 3מרכזת הקהילה
 

 3 כרטיסים מוזלים לנחשונית וסופרלנד
 .אין לי אפשרות להזמין עוד כרטיסים

 
הוראות להזמנת כרטיסים   3כרטיסים לחוצות היוצר

 .בצד השני של הדף" בימות"באתר של 
 

נדחתה למועד   "הדולפין"  סרטהקרנת ה
על תאריך חדש . אחר עקב מסיבות טכניות

 .תבוא הודעה
 

 .בקרוב ייכנסו החוברות לתיבות הדואר שלכם3 חוגים

יש חוגים שהשעה והרכבת הקבוצות תלויות במספר 

 .הנרשמים

שיעורי , קונג פו, כדור רגל4 רשימת החוגים המוצעים השנה

התעמלות קרקע , הישרדות, (פעם בשבוע)קרטה , תופים

דרמה , בניםפלאג פוטבול ל, חוג צילום, חוגי אומנות, לבנות

בייסבול לבנים , חוגים תורניים, מקהלת בנים, לבנות ונשים

 .וסופטבול לבנות

 

רחל תוציא פרסום 3  מקהלת הנשים של רחל וילנר

 .נפרד בקרוב
 

   

 

 

 

  
 
 

 3משלחן המזכירות
 

ניתן לקרוא אותו באתר של הישוב  :תקצירית המועצה

mmod.netwww.ra או באתר של מטה בנימין :

www.binyamin.org.il 

 
, מר אבי רואה, אסיפת תושבים עם ראש המועצה

 .12302בשעה , 11.2.11, ביום שני, ה"אי, תתקיים 
 .על מיקום האסיפה תבוא הודעה בהמשך 

 
 3שירותי משרד הפנים

בין , 1..1, בלת קהל ליום שניבשבוע הבא תוקדם ק
 .10322-12322השעות 

 
 3ממחלקת הנדסה ורישוי של המועצה

קבלת הקהל במחלקות הנדסה ורישוי , בשבוע הבא בשל החופשות

 .403400-10400 בין השעות 11.2.2011, תתקיים ביום רביעי
 

 3משכורות מדריכי הקייטנה
 .קים מוכנים ומחכים לכם במזכירות אצל נאוה'הצ

 
 3גזם

ולא  אך ורק בפינות הגזםאנו מזכירים לתושבים לשים פסולת גזם  

 .במגרשים ריקים
 
 

 3עיתון יישובי
כל אלו שמעוניינים . חודש הבאהלת יבתח יאנו רוצים להוציא עיתון יישוב

בתקופה האחרונה . להעביר את המאמר אלי בהקדם יםמאמר מתבקש לכתוב

אם . מגבאי בתי הכנסת" ומיםתנח"ו" ברכות"הודעות  קבלתי מעט מאד

.תודה. בבקשה לשלוח לי ההודעה, משפחתי להודיע על אירוע כםברצונ  
 

מדריך הטלפון  , ה"בע, לקראת סוף אוקטובר יצא 4ספר טלפון יישובי

. לפי תאריך התשלום עבור המודעה הפרסומות תיכנסנה, כבעבר. של היישוב

מי שמעוניין . ל האזורלכ לתושבי היישוב יש כשבוע לפני שהפרסום יצא

התשלום  שהפרסומת שלו תיכנס בהתחלת המדריך מתבקש להעביר את

 העלות עבור פרסומת. תשלום עבור הפרסומת הראשונה כבר התקבל. בקרוב

, ח"ש 00/= חצי עמוד , ח"ש 200= עמוד  //41 תהיה כמו בשנים האחרונות

ח"ש 200= שלם  עמוד  

תושבים שלא . ע על כל שינוי במידעכבכל שנה אני מבקש מהתושבים להודי

א ולי או לבאלהעביר  יםעדיין את תמונתם עבור המדריך מתבקש מסרו

(בחינם)להצטלם    

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

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

אחרי ,ה"בע,טפסים י להשיג פרסומות יכולים לקבלתושבים שיכולים לעזור ל

                                                                  .  באב תשעה

דב גילאור ,תודה  
 

 
 
 

                        

 
 3מועדת תרבות וועדת חיבורים

ערב זמר עברי  –ב ו בא"ט
 ...ועוד

נתכנס לשיר ביחד ממיטב הזמר 
 !!העברי ועוד בליווי מוסיקלי

 לאור נרותהישיבה סביב שלחנות  
 !ויין עם כבוד קליל

 
 דוארהפרסום בתיבות 

 
 ! 12322בשעה , 1..1, ו באב"ט, יום שני

 בפינה הקסומה ברחבת סניף בני עקיבא
 

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

 

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


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 

 

במסגרת !  בהמשך להודעתנו משבוע שעבר  3עין המצלמהב

, ה"בע, לחשמונאים אנו מתכוננים להפיק 20 -רועי שנת היא

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

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

נות תפורסמנה באתר הישוב ונשתדל לשלבן בפרסומים יתר התמו

 .ואירועים בהמשך

ו באב "אנא הזדרזו לשלוח התמונות בהקדם ולא יאוחר מט

 hartman.bryna@gmail.com  4למייל 1..8

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 
  

  , כל הכבוד למתנדבות מותיקים בקהילה
ס "שמתנדבות במהלך הקיץ ובמהלך השנה בביה

  !!!אוהבים אתכן. ד ובתוך הקהילה בכלל"הממ

 
 

 שבת חיבורים3   מרכזת הקליטה
ועדת  . 11.3.11ח אלול "שת כי תבוא יהתאריך השתנה לשבת פר

כל משפחה מארחת  .ביום זה חיבורים מתכננת  לקיים שבת חיבורים

דוברי )  העם שפת אם שונ, שעדיין לא יצא לה לארח,משפחה אחרת 

 (.עברית מזמינים דוברי אנגלית וההפך

  .אנחנו מאד נשמח לשיתוף פעולה מצד כל התושבים

 בכל מקרה.  או לקבל  עזרה בבחירהניתן להזמין משפחה בעצמכם 

  -אם שם המשפחה שאתם מארחים ב נא לפנות לחנה שוסטר

 schusterchana@yahoo.com של בריינה 08- 9761493או. 

Shabbat Chiburim 

   The date has been changed to Shabbat Parshat Ki 

Tavo, September 17.  Vaadat Chiburim is planning 

“Shabbat Chiburim” or “Shabbat Connections” on this 

day.  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.  Feel free to invite 

a family you would like to get to know better or ask for 

suggestions.  Either way, please be in touch to let us know 

what family you will be hosting by contacting Chana 

Schuster 08 9761493 ext. 4 (Bryna’s) 

schusterchana@yahoo.com 

 

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 

available. The bus will leave Chashmonaim from the 

Trempiada at 8:30 AM.  Space is limited to 25 people and 

so please contact me at the contact  mustreservations are a 

information above.The cost is 20 shekels per person. 

 
Shira B'Tzibur on Tu B'Av 

All are invited to a night of song based on the popularity 

of the night we sang songs of Naomi Shemer (this time 

popular love songs – some in English). This time, in 

honor of Tu B'Av, we'll be sitting around candlelit 

tables and sipping wine!  Join us at  8 PM, Monday 

night August 15
th

 in the area of snif Bnei Akiva behind 

the Moadon  Noar.  Don't miss it! 

  חוצות היוצרלהזמנת כרטיסים  

 .י המזמין באתר בימות"מתבצעת אישית ע
 (גרלמבו₪  ..-מחיר רגיל)

  למבוגר ₪ .5-לתושבי בנימין
 כולל חיילים 18לילד עד גיל ₪  03 

 
כניסה  - נכנסים לאתר בימות?  איך מזמינים

 8888סיסמא , 8888קוד וועד , לוועדים

 מזמינים ומשלמים בכרטיס אשראי

 הזמנה זו לא מחויבת בעמלה
 

...( ישראכרט ..אגד)ייתכן שיש גופים נוספים ..שימו לב

 ...חירים אחריםשמוכרים במ

 

mailto:hartman.bryna@gmail.com
mailto:schusterchana@yahoo.com

