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 :מרכזת הקהילה
 

הורים שמעוניינים להתנדב לפתוח את המקום   :משחקיה

מתבקשים לצור  16:00-18:00בין השעות ' או ה' ג', בימי א

 . yamit.adika@gmail.com: קשר עם ימית עדיקה

 .ת המקום לא ייפתח/ביום שלא נמצא מתנדב
 

 :הפנינג ענק במגרון
 30/8/2011ׁ ולרח אל' אב א' ביום שלישי ל

 16.30החל מהשעה 

 ימבורי'מתנפחים וג  -בתוכנית

 סדנאות יצירה עם איצטרובלים              

 אסי וטוביה ומטה הקסמים -הצגה לכל המשפחה              

 ....הופעה של חיליק פראנק ולהקתוו עצרת              

 .פרטים בהמשך. לרכב₪  20 -עלות
 

, תודה להדר אסייג. לתיבות דואר החוברות יצאו : חוגים

 !על עיצוב הכריכה הצבעונית ,תושבת הישוב

למי שיש הוראת קבע . להתחיל להירשם לחוגים ניתן ורצוי

או תשלחו את  תמלאו את הפרטים ותביאו: זה מאוד פשוט

ק יש לבוא להירשם "למי שאין הו .הטופס למזכירות הישוב

חוגים מתחילים   . הוראות בחוברת .אצלי ולהסדיר תשלום

בלי , 1..., אין להיכנס לחוגים מיום ראשון .1.9 -ב

ניתן לראות את החוברת גם  !להירשם ולהסדיר תשלום

  www.rammod.net: באתר של הישוב

 

   
בקעת , מוקד טיפוח יזמים שומרון.:  י" ש.י.ט.מ

 הירדן ובנימין
כנית הדרכה של פרויקט תכנית למידה ניתן לצפות בתו

 www.mati-shay.org.il:  מתוקשבת באתר

 

 

 

  
 
 

 :משלחן המזכירות
 

ניתן לקרוא אותו באתר של הישוב  :תקצירית 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 

 

 עדכון נהלי שינוי מען  :מודיע משרד הפנים

נציגתנו במשרד הפנים מבקשת לעדכן בנהלים חדשים של  –שוש עוזרי 

מהיום לא יתקבלו במשרד הפנים בקשות לשינויי מען ללא  .יםמשרד הפנ

 .אישור מזכירות הישוב

עליו , מ לשנות את המען"ע, בגיר שחוזר להתגורר בבית הוריו, כמו כן

 .י מזכירות הישוב"להצטייד באישור הורים חתום ע

בקשותיהם לשינוי מען יוחזרו ללא , תושבים שלא יצטיידו בטפסים המתאימים

 .שינוי
 

הרשימות של חלוקת הילדים בין ארבעת הגנים :  גני הילדים

 www.rammod.net  :מופיעות באתר של הישוב
 
 

 :3//1' מכרז פנימי מס
 

בשכר  ית1ה קומונר1דרושלסניף בני עקיבא ישוב חשמונאים 
 2012בספטמבר ועד לסוף אוגוסט  1 -ב מ"לשנת תשע

 :דרישות התפקיד
 ע"ת תנועת בנ/בוגר

 הדרכהניסיון ב
רכזות , ועדת נוער)נכונות לעבודה ובשיתוף עם גורמים שונים 

 ('נוער וקהילה וכו
 הפעלת חניכי הסניף

 התחייבות להיקף שעות עבודה בהתאם לדרישות התפקיד
 

 .שכר ייקבע בהתאם לכישורים ובתיאום עם ועדת המכרז
 

, ה באב"כ, מועמדים מתאימים יגישו מועמדותם עד יום חמישי
 .12:00שעה , 21.8.11

 .רק מועמדים מתאימים ייענו
 

 , בברכה
 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו 

 

 
 
 

                        

        

        

 :מגרש הכדור סל
 

. יש בזמן האחרון תקלות עם השעון ומנסים לטפל בזה

להטריד את  עם כל הצער שבכך אין זה אומר שניתן

מזכיר הישוב או כל בן אדם אחר בביתו בשעות הערב 

אין אפשרות לטפל בזה באותו (. לפעמים המאוחרות)

זה בכל זאת לא מקרה דחוף כמו )  .רגע שזה קורה

 !(פיצוץ מים

 

אצל ניתן להתקשר למזכירות הישוב ולהשאיר הודעה 

כדי שישמעו על זה בבוקר וינסו לטפל  #1נאוה בשלוחה 

  . בזה

 
 
 

 

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


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 

 

מיוחד  ,מופע ענק :מטה בנימין –ממחלקת תרבות 

 .... לתושבי בנימין

לילות קסומים עם התזמורת האנדלוסית *

 "ניחוחות מדבר"אשדוד ושלמה בר במופע 

ייטן חיים לוק חיבור מוסיקלי מרתק בין התזמורת האנדלוסית והפ

תוך   לבין שלמה בר והברירה הטבעית,גדול פייטני מרוקו בימינו 

הסתמכות ושימוש במקורות האנדלוסיים ובתכנים של תרבות 

בין הסגנונות ..המופע מהווה חוט המקשר בין הדורות , המזרח

 !נגנים 40 .המוסיקליים תוך שילוב משיריו של שלמה בר

 

 20.30בשעה  8.9.2011 ,באלול חמישי ט  המופע יתקיים ביום

 במגרש הכדורסל  בחשמונאים

 

 ...ת בהזמנת כרטיסים אצל רכזות הקהילהיכניסה חופשית מותנ

 ..₪ 52כרטיס מוזמן שלא ממומש יחויב בתשלום של 

 :ועוד אירועים מיוחדים

 ל"תושבי בנימין מצדיעים לצה*
 הפנינג ענק לכל המשפחה בישוב עלי

 ...דוכני מזון..יריד אומנים..נפחיםמתחם מת ..ל"חניון צה

 הופעה של אודי דוידי

 16.30החל מהשעה  28.8.2011ביום ראשון כח אב 

₪  120מקסימום  /לאדם₪  30הופעה  /לילד₪  10 -עלות

 למשפחה

 סוגרים את הקיץ בפסגות עם אלנתן שלום*

 "צועק אל הגבולות" -מופע 
         דורסל בפסגותבמגרש הכ         29.8יום שני אור לרח אלול 

 20.00-שעהב

 אצל רכזות הקהילה במכירה מוקדמת₪    25:   עלות

 ביום המופע₪  30
 איילה בית הלחמי
 מנהלת מחלקת תרבות

 ס בנימין"מתנ

 

 

 
     

 

 "...כך היינו"או " ההיסטוריה חוזרת"פינת 

ט "תשמ', אדר א, טאון רמת מודיעיםיב –" מודיעון"של ה #5 מגיליון  

 מאת מלכה לבנה: ספריה  (:191.)

 !ה בישובייש ספרי –לידיעת תושבי רמת מודיעים 

דש ולפני כחו רבשנה האחרונה הייתה ממוקמת בביתם של משפחת ברנ

לנערים ולמבוגרים בעברית , יש ספרים לילדים. תכליתי-הועברה לבנין הרב

ס בפסגות וכל כמה חודשים מחליפים "רוב הספרים באים מהמתנ. ובאנגלית

 .את האוסף

ניתן . תרומות מהמתיישבים –בנוסף לספרים אלו יש לספריה ספרים משלנו 

. ה בפסגותיריסוים מן הספמגם לבקש מהספרניות להזמין בהשאלה ספר 

עד  0:11.-וביום רביעי מ 0:11.עד  2:51.-הספרייה פתוחה ביום ראשון מ

 2:51.בשעות " שעת סיפור"תתקיים  5.5.91.החל מיום ראשון . 0:51.

אם יהיה ביקוש יתכן שפעם בחודש . 5-9המיועדת לילדים מגיל  2:52.עד 

. בלבד₪  1.דמי מנוי שנתיים למשפחה הם . תהיה באנגלית" שעת סיפור"

 .באם יש שאלות או תרומות נא לפנות לספרניות שרה ברנר ומלכה לבנה

 

 

 שבת חיבורים:   מרכזת הקליטה
ועדת  . 17.9.11ח אלול "התאריך השתנה לשבת פרשת כי תבוא י

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

  .ח לשיתוף פעולה מצד כל התושביםאנחנו מאד נשמ

 בכל מקרה.  ניתן להזמין משפחה בעצמכם או לקבל  עזרה בבחירה

  -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 

ntact me at the contact so please co mustreservations are a 

information above.The cost is 20 shekels per person. 

 

 :מועדת תרבות וועדת חיבורים
 

 תודה לצביקה פישהיימר ושמוליק עמיחי
 

 !על הגשת ערב שירה מקסים
 

 !ושבתאי כהן על תרומתם לערבתודה ליואל יאנג 
 !תודה לנתנאל יאנג על ההגברה

 
תודה ליעקב בן דרור על ההנחיה והיין והפרסום וכל 

 !היתר
 

, המפות, תודה לאיתן גורמן על אספקת השולחנות
 (!כולל כלים)והכנת האבטיחים 

 
תודה לחנה שוסטר על כל העזרה בקניות ובהכנות 

 . לערב זה
 !השימוש במקררתודה למשפחת גלבנד על 

      
 

 

mailto:schusterchana@yahoo.com

