
           ד"בס

 
 א"תשע ,אלול ז"י, תבוא כי פרשת, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

  

 

           

           

           

           

           

           

   

 

 :מרכזת הקהילה
מי שלא נרשם לחוגים לפני . נא לסיים את הרישום : חוגים

אם התחילו חוג )בספטמבר יחויב פעמיים באוקטובר  8ה 

 (. כמובן, בספטמבר

 

 :'ו –' חוג כדורסל בנות כיתות ד

במגרש , 18.9, המפגש הראשון יתקיים ביום ראשון הקרוב

הבנות מוזמנות . 16:30ד בשעה "ס הממ"כדור סל של ביה

 . שיעור הכירות ולהירשם אחר כך אצלילבוא ל

 .לשנה₪  1,000: מחיר החוג
 

. נפלה טעות ברישום המחיר בחוברת חוגים:  מחיר חוג קונג פו

 ההפרש . הסליחה אתכם. לשנה₪  1,250:  המחיר הנכון הוא

 .יגבה בחודש אוקטובר ממי שחויב לא נכון( ₪  12.50-כ)

 

 :מעיריית מודיעין
 0211לטרנטבע א פסטיבל

 טבע וסגנון חיים, חוויה של בריאות

  ..:96-.03:6בשעות  9.02יום שלישי 

 מודיעין 94עמק דותן , חצר היכל התרבות

  !הפעילויות ללא תשלום, הכניסה חופשית
 : לפרטים ניתן לפנות לקישור

http://www.modiin.muni.il/ModiinWebSite/ChannelArti
cleNews.aspx?PageID=2_295&id=1418 

 תרבות' לפרטים עיריית מודיעין מח. ייתכנו שינויים ותוספות*

 1419264-08 ,9262368-08  ,www.modiin.muni.il 

 
 ":פעמון"משחקיית 

בין השעות  המשחקייה תפתח בימי ראשון ושלישי

 :בתאריכים הבאים 00:11-08:11

 11.01, 91.01, 1.01, 9.01, 1..9, 08.1  :'ימי א

 01..9 ,00.01 ,0.01, 1..9, 91.1    :'ימי ג

 

מתבקשים לצור קשר עם ימית  25.9הורים שמעוניינים לפתוח מ

  yamit.adika@gmail.com: עדיקה

 
 :הקתדרה של עמותת ותיקים בקהילה 
 

ב תתחיל פה "התכנית של שנת הלימודים תשע

התכנית תחולק . 9.00, חשון' ה ,בחשמונאים ביום רביעי

 וניתן לקבל אותו גם במזכירות בתיבות הדואר

 :ניתן לצפות בה גם באתר של הישוב. 

www.rammod.net 

: ניתן גם לפנות לאתר המועצה

www.Binyamin.org.il 

 99.1, ב"ג אלול תשע"כ: חרון להרשמהתאריך א

 vatikimbakehila@gmail.com דרך מייל 

 110190.-1.9: או דרך טלפון

 
 

 

 
 :משלחן המזכירות

תושבים מתבקשים להקפיד לא להשאיר : חפצים חשודים

ריים וזאת לאור מקרים חפצים מחוץ לבתים בשטחים ציבו/תיקים

 .שהמשטרה פוצצה תיקים שהושארו כחשודים

Suspicious object:  Residents are asked to be especially  

careful not to leave briefcases/bags and the like outside 

homes or in public areas because there have been cases 

where the police have found it necessary to blow up bags 

that have been left around and thought to be suspicious. 

 
 :למדריכי הקייטנה

בבקשה . קים של הפרשי תשלום למדריכים בקייטנה במזכירות'יש צ

 .לבוא למשרד של נאוה או נירה כדי לקבל אותם
 

 :השבת אבדות
כל מי . מהקייטנה' ים וכותיק, כובעים, יש במזכירות שקית ובה מגבות

בבקשה לבוא , ל מהקייטנה"שחושב שחסרים לו את הדברים הנ

 .למזכירות ולקבלם
 

בקרוב נוער הישוב יעברו בין הבתים כדי להתרים כסף :  למגרון

 למתיישבי מגרון הזקוקים לסיוע כספי לשיקום המשפחות שבתיהם

 .נהרסו
 

 :מהמועצה
  :תקצירית המועצהמתוך 

במועצות החליטו  ,ית באוםינשתלקראת ההכרזה הפל :מיןדגלול בבני

להצהיר בגלוי על עמידתנו האיתנה  ביהודה ושומרון ובהן מטה בנימין

 יםבצמתים מרכזיודגלי המועצה  ולתלות דגלי ישראל, בחבלי ארצנו

ישראל זה ": כולומסר ברור לעולם הדגלים מעבירים  .בנימיןברחבי 

: ניתן לקרוא באתר הישוב במלואו" תקצירית"את ה ".כאן

www.rammod.net 
 

איגרת לתושב לגבי היערכות לאירועי ספטמבר מצורפת 
 .לדף מידע

Concerning the attached page put out by the Moeitza:  
Regarding the upcoming declaration  by the Palestinians of an 

independent  state we can expect demonstrations and similar actions. 

This coming  Sunday evening the Vaad of the yishuv will discuss this 

subject and  any preparations concerning it. According to the 

information that we have received from the army no special problems 

are expected in our area (or no more than the usual Friday 

demonstrations). If there are further developments we will provide 

ongoing updates to the residents of the yishuv.  

 :שעות משרד הפנים

 בישוב חשמונאים יוקדם ליום שני , קבלת קהל שבוע הבא 

  (20.9.11 -במקום יום שלישי ב)19.9.11 -ב

 .16:00-18:00השעות בין 
 

       

        

http://www.modiin.muni.il/ModiinWebSite/ChannelArticleNews.aspx?PageID=2_295&id=1418
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mailto:vatikimbakehila@gmail.com
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 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים
 ר אפרים קרן"ד, המועצה י וטרינר"ע       

 (2011ספטמבר  26)ז אלול "כ, ביום שני       

 17:00בשעה , במזכירות הישוב           
 תשלום האגרה שלר ושינתנו רק כנגד הצגת איהחיסון והרישיון י

 בכרטיס אשראי או  באמצעות בנק הדואר ,למועצה

 (. 02-9977113: טל)

 הישוב פרטים לגבי מחירים ותשלום במזכירות
 

 

 

 

 
     

 

  "כך היינו"או " ההיסטוריה חוזרת"פינת 

 :ט"אלול תשמ, 6מגיליון מספר 

 :תחרות שמות לרחובות

בגיליון זה אנו זוכים לצרף מדריך טלפון רמת מודיעים 

 קתריכים המקובלים יש גם כתובת מדויאבל במד, 1989

 ?ואיזו כתובת נוכל אנו לכתוב. לכל תושב

ה אנו "בע)לראות את עצמנו כגוש וחלקה לא היינו רוצים 

ולכן אנו ...( מקוים שיש לנו עוד זמן עד לחלקה הסופית

 .סבורים שהגיע הזמן לקרוא שמות לרחובות הישוב

כך יוכלו חברים למצוא אותנו בלי לכתת רגליהם 

 .ומכוניותיהם סביב הישוב

שבו נקראו הרחובות לפי סדר " להבים"שמעתי על הישוב 

עליו , למשל, "יסמין"הנכנס לישוב יודע שלרחוב זר . ב"הא

זהו רעיון יפה וכדאי ". י"לאות  –להגיע לרחוב העשירי 

 .לחשוב איך ניתן לישמו ברמת מודיעים

 .81. ד.שלחו הצעותיכם לת –בזאת נפתחת התחרות 

 המערכת

  

 

  

 :מרכזת הקליטה
 

Advanced Ulpan: 
 

Chashmonaim has been approved to continue the 

advanced ulpan this year. Classes will begin 

after the chagim. Details to follow. If you are 

interested in signing up please be in touch with 

me at:  

schusterchana@yahoo.com 

 שבת חיבורים

משפחות בישוב -פרשת כי תבוא היא שבת חיבורים, השבת

מארחות משפחות לסעודת שבת ביום שדוברות שפת אם 

!  משפחות שמשתתפות 60-ישנם יותר מ.  םאחרת משלה

ושזו תהיה רק התחלת , כל הכבוד למשפחות המארחות

 .שיוצרו בישוב חשמונאים" חיבורים"ה

Shabbat Chiburim 

This Shabbat, Parshat Ki Tavo is designated as 

Shabbat Chiburim.  Families from the yishuv are 

hosting families that speak a different mother 

tongue for the meal on Saturday.  Over 60 

families are participating!  Kol Hakavod to the 

hosting families, and may this be just the 

beginning of the “Chiburim” being formed on 

the yishuv. 

 

ותשובה ותפילה 

:הרווחתי מצווה...וצדקה  
:ד"ס הממ"מביה  

העלויות של . בתקופה זו של השנה אנו נערכים לקראת ראש השנה

.סל מזון למשפחה הולכות וגדלות משנה לשנה  

לנזקקים לקראת ראש השנה  ס פותח במבצע איסוף מוצרי מזון"ביה

מצווה חשובה והנזקקים " מרוויחים"אנחנו . הבא עלינו לטובה

. מרוויחים הקלה קטנה בפתיחת השנה  

.ס"הבימים הקרובים ניתן לתרום מוצרי מזון לנזקקים דרך ילדי בי  

 

קופסאות , כגון פסטה, יש לשלוח מוצרי מזון כשרים וסגורים

.וכדומה, שימורים  

 

.מן לחלוקה לנזקקים באזור'סרו לזהבה תורגהמצרכים יימ  

 

'בברכת שנה טובה מלאה בשפע טוב וברכה מאת ה  

 

ס"צוות ביה  

 

 

 :ב"ן חשמונאים תשע"בית מדרש מת
 

החל , ה"ומדות בשנה הקרובה בען פותח את שעריו בפני הל"מת

 .כ הרימון"בביה 0.00.00, ב"בחשוון תשע' ד, מיום שלישי

 

 .פרטים בתיבות דואר

 

mailto:schusterchana@yahoo.com

