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 :מןבריינה הרט    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  4שלוחה  - 9761493 
 

סדנת ההליכה :  השבועלא יתקיים 
ותרגילי עצוב שהייתה אמורה 

( 22..)הקרוב ' להתקיים ביום א
  ! נדחתה

 .הסליחה אתכם. על תאריך חדש תבוא הודעה

 

נא לרשום אירועים בלוח אירועים של אתר :  ולהזכירכם

בקביעת אירועים יישוביים  הישוב כדי למנוע קונפליקטים

 !!ופרטיים

 
 ":לוקחות אחריות  על הבריאות"תכנית 

 סדנת אפיה בריאה לנשים
, 14.2,שבט א"כ, ביום שלישי, ה"בע, הסדנא תתקיים

שיירשמו  בתנאי, כ הרימון"באולם של ביה 20:00בשעה 

ניתן להתחיל ₪  20: עלות ההשתתפות. מספיק נשים

 !להירשם במזכירות

 
 :ס בנימין"ום האישה של מתנלקראת י

 פרסום בתיבות דואר מהשבוע
 !!בנות תתחילו להירשם

 ,בהר הצופים ביום האישה של בנימין במרכז לרנר

ישנה אפשרות להעמדת , 21.2.12, ח שבט"כ, בתאריך

 ספורט וטיפוח, דוכני מכירה בנושאי בריאות

 (בגדי ים ועוד, קוסמטיקה: כגון)
 ₪ 200עלות לדוכן 

 052-5666782נים נא לפנות בהקדם לניצי המעוניי
 

 :משלוח מנות יישובי
 

אנחנו מבקשים מכל בית כנסת בישוב לצרף 

.  ניתן להיות בקשר אתי .לוועדה נציג אחד

   .נוציא טפסים לדוארבקרוב 
 

 052-6374602/  9791442  :טבק חני

 

 :משלחן המזכירות

 :כיכר בכניסה לישוב

תחבורה לבניית הכיכר בכניסה לי של משרד האהאישור הפורמ

לישוב היה ברשותנו מזה כשבועיים אך מסיבות שלא כאן המקום 

אך מאחר ופורסם כבר במייל  .לפרטם לא פרסמנו זאת ברבים

שובי אז אני מפרסם זאת לידיעת גם התושבים שאינם מחוברים ייה

תבנה  הכיכר למרות ההסתייגות  2012ה בשנת "אי .למייל

 .רשומה באישורבמגבלות תקציב ש

ר הועד על "בהזדמנות זו צריך להודות לועד הישוב ובראשו ליו

המאמצים שנעשו בנושא זה כולל פגישות ולחצים שהופעלו על 

ח לראש המועצה וסגנו ומגיע יישר כ, כמו כן. גורמים ממשלתיים

 .שתמכו וסייעו בנושא

 :איסוף והורדת נוסעים בכיכר

סוף נוסעים בתוך הכיכר ביציאה יש תופעה של הורדה ואי, לצערנו

מהישוב ובסמוך לו באופן שמסכנת את הולכי הרגל ובמיוחד את 

ל לגבי הורדת "כנ. וזאת כמובן מעבר לעבירת תנועה חמורה ,ילדנו

 למען ביטחון ושלום .446כביש / והעלאת נוסעים בצומת הכניסה

 .ילדנו והתושבים אנא הקפידו על נושא זה

 052-8889288:  ןאשר כה  :השבוע כונן

: מופיע במלואו באתר של הישוב :תקצירית המועצה

 www.rammod.net 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 :26,1, התרמת דם ביום חמישי הקרוב
 

 :ב מחסור במנות דםקע

 
 (גלנווד)כ רמת מודיעים "באולם יפה בביה 18:30-22:00

יש להצטייד בתעודה .  22:00  נא להגיע לפני השעה

מתבקשים להצטייד באישור  17בני . מזהה עם תמונה

 .בכתב מהורה ומספר תעודת זהות של ההורה המאשר

 

http://www.rammod.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 :מרכזת הקליטה
  0504054088  4שלוחה  9761493  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com 
 

THRIVE for Parents! 
Beginning this Wednesday, January 25

th
- a 5 part 

workshop series in English for parents of teens will 

take place at Yeshivat Ner Tamid computer room 

(2
nd

 floor) at 8 pm.   At these 5 workshops, parents 

will learn the secrets to empowering  their  teens to 

thrive.  The workshops will take place on 

Wednesdays, January 25, Feb. 1, 8, 15, and 22nd.  

The cost is 100 shekel for the series.  Please register 

with me by Sunday, January 22
nd

. 

 

Israeli Cinema for Dummies  

Want a crash course in popular Israeli films?  Save 

the evenings of Sunday, February 12 and Monday, 

February 20
th

 for a two-part enthralling workshop in 

that will give an overview of popular Israeli  English

films and how they were influenced by changes in 

Israeli society.  Einat Kapa, Film Director and 

lecturer will give us a taste of popular Israeli film by 

focusing on the „Zionist narrative‟ in the Israeli 

cinema.  She will explore the pioneers, the wars, the 

woman, the 'Sephardi' and more in Israeli Cinema.  

Please register with me by February 7
th

. 

 

 בנק הזמן

באמצעות בנק הזמן .  ועדת חיבורים יוזמת פרויקט חדש בישוב

מתעסקים  בתחום  שבו הם" שרות"תושבי הישוב ינדבו שעת 

שיוכלו לקבל שרות מתושב אחר שהם מתעסקים " שעה"ויקבלו 

ייעוץ  ,עיסוי, שרות הם שיעור פסנתר ידוגמאות של סוג. בו

כך אנשים פוגשים תושבים מרקעים שונים  .'וכו, כלכלי

 .תקבלו פרטים על איך להשתתף בהמשך.  ותרבויות שונות

 

Timebank 

Va‟adat Chiburim is starting a new initiative on the 

yishuv.  Through the Timebank, residents of the 

yishuv will volunteer an hour of “service” in their 

specialty area and in turn will receive an hour of 

“service” from another resident.  Examples of 

services are a piano lesson, massage, receiving 

financial advice, etc.  As a result of this project 

residents will get to know other residents with 

different backgrounds and cultures.  We will be 

posting how you can get involved with this very 

worthy project shortly.   

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה
 

עמותת הותיקים מזמינה את ותיקי  :"באמצע החיים"כנס 

דילמות מחיי על  – הרביעי" אמצע החיים"כנס היישובים ל

 ,30.1.12 ,בשבט' ו ,ביום שני שיתקיים, נייםהיומיום בדור הבי

דברים טובים " :בתוכנית. בירושלים" יד שרה"בבית 

 :ר טוביה זקהם"עם הפסיכיאטר ד "באמצע הדרך

 ס"עועם  ,כלים ותובנות לזוגיות מתחדשת - "להיפגש מחדש"

 "המעבר לחיים לבד בגיל המעבר" -ובמקביל ; רינה פיינשטיין

עם הפסיכולוג מנחם  - הזדמנויות ודרכי התמודדות, אתגרים -

 - "טובים השניים"לסיום הערב יתקיים המופע . פדר

 .ד בני דון יחיא"מופע הומוריסטי על זוגיות בליווי מוזיקלי עם עו

 ₪ 30 - 23.1.12מחיר עד )הרשמה דרך רכזות הקהילה 

 .(₪ 40לאחר מכן , למשתתף

 052-7906321דורית  –לפרטים וברורים 

vatikimbakehila@gmail.com 
 !נשמח לראותכם

 

תוכנית לאזרחים ותיקים 

 :ו בשבט"לכבוד ט
 

 במועדון נוער של הישוב 7.2, ד שבט"י, ביום שלישי

 ו בשבט"סדר ט: בבוקר 10:00בשעה 

דברי  !בליווי מוסיקה ושקופיות

 לאדם₪  10:  מחיר.  וד קלתורה וכיב

 

 .הזמנות יצאו בקרוב

 

 

 :משחקיית  פעמון
בגודל בינוני עד גדול  2למישהו שטיח או אם יש 

ניתן לצור קשר עם  .לתרום למקום  נשמח לקבל אותו

 .בריינה או פריידל

 

 

mailto:vatikimbakehila@gmail.com

