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 א"תשע ,אלולד "כ, וילך-נצבים פרשת, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

  

 

           

           

           

           

           

           

   

 

 :קהילהמרכזת ה
הרשמה לחוג מחייבת מלוי דף הרשמה  :  תזכורת : חוגים

 (.קים'הוראת קבע או צ)מלווה בהסדרת תשלום לחוג 

 .מעתה אין לשלוח ילדים לחוגים בלי תאום מראש

 

 :'ו –' חוג כדורסל בנות כיתות ד

במגרש כדור , 1..9, תקיים ביום ראשוןההמפגש הראשון 

נא לרשום את הבנות  .93:61ד בשעה "ס הממ"סל של ביה

 .לשנה₪  9,111: מחיר החוג.    דרכי

 

אם יש ילדים שרוצים להירשם לפעמיים בשבוע נא : קרטה

  .להודיע לי
 

בנים . כעת אין להם קבוצה: 'ב', הישרדות לבנים כיתות א

בנים בימי שני ' ד', שרוצים יכולים להצטרף לקבוצה של ג

ביום שני ' ב', אלהצטרף לקבוצה של בנות  או 90:11בשעה 

 .96:91בשעה 

חוגים יתקיימו :  חוגים בחופשה בין יום כיפור וסוכות

 .בימים האלו כרגיל

 
 ":פעמון"משחקיית 

בין השעות  המשחקייה תפתח בימי ראשון ושלישי

 :בתאריכים הבאים 00:11-00:11

 11.01, 91.01, 2.01, 9.01, 2..9  :'ימי א

 01..9 ,00.01 ,0.01, 2..9, 91.2    :'ימי ג

 

 1..9מ (ביום זה הילד נכנס בחינם) הורים שמעוניינים לפתוח

: מתבקשים לצור קשר עם ימית עדיקה

yamit.adika@gmail.com  

 

 

לשעת חירום והודעות  יישובי SMSמערכת  
 :חשובות

 

לא תקבלו  אם. מערכת לניסיוןבימים הקרובים נפעיל את ה

לפני ראש השנה נא לעדכן אותי דרך " שנה טובה"הודעת 

 vaad_bryna@012.net.ilהמייל 

( אחד למשפחה בינתיים)מי שעדיין לא מסר מספר נייר 

 : ניתן להעביר למייל. מתבקש להעביר אלינו בהקדם

tzachihash@gmail.com  

נחלק את המערכת , ה"בע, לציין שבעתיד אני רוצה

, הצגהלקבוצות כדי שמי שלא רוצה לקבל תזכורת על 

 'וכו, לא יהיה בקבוצה הזאת, למשל
 

 

, ה"בע, יהיה. לא יהיה דף מידע בערב ראש השנה

   !עיתון

 

 

  
 

 
 :משלחן המזכירות

 
 :למדריכי הקייטנה

. במזכירות קים של הפרשי תשלום למדריכים בקייטנה'יש צעדיין 

 .בבקשה לבוא למשרד של נאוה או נירה כדי לקבל אותם

 
 :בייסבול/תכליתי-פיתוח מגרש הרב

. עבודות שיפוץ במגרש הזה הסתיימו בימים אלה, כפי שפרסמנו

שדרוג מערכת , וח סביב המגרשהעבודות כללו בניית מסלול ריצה נ

 -מעלות העבודה הינה למעלה . ומשטח דשא חדש, חמרה, יהההשק

 . (חלק מתקציב ועדת ספורט) ₪ 961,111

מ לכסות את עלות "משפחות התחייבו לתרום כסף ע 61 -עד כה כ

ובתקווה להמשיך שלב נוסף בפיתוח כגון ציפוי מסלול , הפרויקט

שיכול להרים תרומה יעשה אנו מבקשים מכל מי . הריצה ותאורת מגרש

נציג ועדת , ןתרומות יתקבלו בברכה למר בנימין אקמ. זאת בהקדם

 beckesquire@aol.com: מייל  19-1.9.-3691:טל- י אקמן 'בנג: ספורט

As we have previously publicized, the work to upgrade 

the multi-purpose/baseball field are in the finishing stages. 

The work includes a comfortable running track around the 

field, an upgrade of the irrigation system, new dirt, and 

new grass. The cost of the work comes to over 130,000 

NIS, (partly from the budget of Vaadat Sport).   

As of now, around 30 families have committed to 

donating money in order to cover the cost of the project so 

far and we hope to go on to the next level in the 

development  such as adding a layer to the running track 

and lighting for the field.  

We ask that anyone who is interested in making a 

donation do so as soon as possible. Donations will be 

greatly appreciated and can be given to Mr. Benjy 

Eckman, representative of Vaadat Sport: 052-8016320/ 

beckesquire@aol.com   
 

 :נושאים שמופיעים בתקצירית השבוע   :המהמועצ
 קורס נאמני ניקיון
 (חשוב מאודמידע ) מלגות סטודנטים 

     חידה חודשית באתר בנימין

 אירוע התעוררות והתחברות במגרון
     יריד ארבעת המינים

      
 :ניתן לקרוא את התקצירית במלואו באתר של הישוב

 www.rammod.net  או באתר של מטה בנימין 
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 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע       

 (9199ספטמבר  93)ז אלול "כ, ביום שני       

 90:11בשעה , במזכירות הישוב           
 תשלום האגרה שלר ושינתנו רק כנגד הצגת איהחיסון והרישיון י

 בכרטיס אשראי או  באמצעות בנק הדואר ,מועצהל

 (. 19-1100996: טל)

 פרטים לגבי מחירים ותשלום במזכירות הישוב
 

 

 

 

 
     

 

  "כך היינו" או" ההיסטוריה חוזרת"פינת 

 :ט"מאלול תשמ!   משהו לנוער

 סוף סוף איחוד תנועות הנוער

)!( הוחלט בשעה טובה לאחד את שתי " ראה"בשבת פרשת 

 .תנועות הנוער הפועלות בישוב

 .ע עם פעילות לבנים ולבנות"הסניף יפעל כסניף בנ

 :צוות ההדרכה לבנות

 !(הגננת לאה)לאה פאולי ( 'ה-'ב)

 ריקי בר ,מיכל מדר( 'ז-'ו)

 רועי שרוני( 'ט-'ח)

ע הועלו "בפגישה שנערכה עם רכז מחוז ירושלים מטעם בנ

 :הנקודות הבאות

המחנות והטיולים יתקיימו . ע"י תנועת בנ"הכרת הסניף ע

בשבתות שעברו הגיע . כך שתהיה הפרדה בין הבנים לבנות

אנו מקווים שהמצב ישתפר בשבתות . מספר קטן של חניכים

 .הבאות

 ע ושנה טובה"לתוח "בב

 צוות ההדרכה

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 :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 

 

 

 !הופעת הירח החדש של חודש תשרי
 

נצפה גם השנה בהופעת הירח החדש של חודש תשרי : למעוניינים

 ב"תשע

 בגן עמנואל', ערב יום ה, ה"ר' ראיית הירח החדש א

 :ז"לו

 לנוודמנחה קטנה בבית המדרש בג 03:71

 (חזרה על ההסברים מלפני שנה) הסבר על הופעת הירח החדש  03:11

 התארגנות והתמצאות לקראת הופעת הירח 01:01

 הופעת הירח החדש:91:09- 01:01

 

 .91:6ש לנדאו בגלנווד בערך "ערבית בבית מדרש ע

 

 

וילך יתקיים בשעה -ש פרשת ניצבים"במוצ
          . בוחניקשמעון שיעור של הרב  00:22
 .   סליחות 00:42 בשעה

נשים ומיועד ל  השיעור יתקיים בבית הכנסת הספרדי
 ונערות

 ציונה שרוני

 

 

mailto:schusterchana@yahoo.com

