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 :ה הרטמןבריינ    :מרכזת הקהילה

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

 !!השבוע
 ו בשבט ועדת תרבות של הישוב מזמינה אתכם "לכבוד ט

 
 "!!קליקט"משחק ל

 
  11.., יתרו פרשת ,הקרוב ש"במוצ 

 
 חידון באמצעות מסך ושלט רחוק

 ו בשבט והישוב"ט, שאלות על ידע כללי
כ רמת מודיעים "בביה 12:02בשעה 

 (נוודגל)
 !יוגש כיבוד קל

 לזוג₪  03/  ליחיד₪  12
מרתף היין של אדם , פיצה מיהפרסים בחסות 

 יחולקו לשלושת הזוכים הראשונים והמגיס בקדרה

 
 :בשבוע הבא

 וגברים סדנת אפיה בריאה לנשים

 !נוערול
, 14.2,שבט א"כ, ביום שלישי, ה"בע, הסדנא תתקיים

שתדלו להירשם ת .כ הרימון"באולם של ביה 20:00בשעה 

 ₪  20: עלות ההשתתפות .12.2, הקרוב' עד יום א

 !במזכירות אצלי ניתן להירשם

 בחסות ועדת ספורט של הישוב הבריאות פעילויות

 !ס בנימין"ומתנ
 

 :ובקרוב
 

 1.11, אדר' הרצאה על המפתח הגליקימי בד
 פרטים בהמשך1 לכולם1  ברברה שיפר' מפי גב

 
  המופע של גולן אזולאי 

 "וקד בין שני עולמותר"
 

  3.3, זכור' ש פר"אצלנו בישוב לקראת חג פורים במוצ

 !פרטים בקרוב

 :משלחן המזכירות

 6521490-052: בני יצחק  :18.2-12 השבוע כונן

  .באתר של הישוב הבמלוא המופיע :תקצירית המועצה

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 :המשך מרכזת הקהילה
 

 :קרמןאהובה צו, סדרת סדנאות  של הרבנית
. ס בנימין"של מתנ" מעגלים"הסדנא לנשים פורסמה כחלק מתכנית 

ביום , ה"בע, תתחיל, "זוגיות"ו" חינוך ילדים"שתעסוק בנושאי , הסדרה

חמשת המפגשים . כ הרימון"בביה  20:30בשעה , 28.2, אדר' ה, שלישי

, ניסן' ד, יסתיימו ביום שלישי, (בחמישה ימי שלישי רצופים)הראשונים 

כל הסדרה של .. אחרי חג הפסח נמשיך בחמשת המפגשים הנותרים. 27.3

הרשמה  ₪    40:  המחיר למפגש בודד. לאדם ₪  250תעלה , מפגשים 10

הסדרה תתקיים בתנאי .  14.2, שבט' כ, עד יום שלישי. אצלי במזכירות

 .  נשים 25שנרשמות מינימום של 

 

טל חוגים לשנה ניתן לב, כפי שרשום בדף הרשמה:  ביטול חוגים

מחודש מרץ לא נוכל להחזיר כסף על (. פברואר)זו עד סוף החודש 

 . חוגים

 

 :משלוח מנות יישובי
 

זה הזמן להצטרף . טפסים חולקו לתיבות הדואר השבוע

א דרך טובה לאחל לחברים ולמבצע משלוח מנות יישובי שה

ובאותה הזדמנות לתרום למשפחות נזקקות " חג שמח"שלכם 

ולתמוך בנוער שלנו שחלקם זקוקים לסבסוד כספי מהישוב 

 .במיוחד בקיץ, כדי להשתתף בפעילות הנוער

 

אם לא קבלתם את הטופס ניתן לקבל אותו במזכירות הישוב 

 www.rammod.net: או להוריד אותו מאתר הישוב

 

ת או בחלוקתם מנוהאם תרצו לעזור באריזת משלוחי , כמו כן

 .ניתן לצור אתי קשר
 חני טבק

9791442 /052-6374602 

stabakcpa@yahoo.com 
 

http://www.rammod.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :מרכזת הקליטה
  0504054088  4שלוחה  9761493  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   

 The Israeli Cinema for Dummies סדנאות  באנגלית

 קולנוע ישראלי

לדוברי אנגלית  שתי סדנאות שיתנו טעימות של הקולנוע ישראלי

' וירחיבו להם את הידע על תרבות ישראלי יתקיימו באור לכ

בספרייה של הישוב  20.2.12-ו 12.2.12ט שבט "שבט ואור לכ

 .20:15בשעה 
Starting this Sunday night!  Want a crash course in 

popular Israeli films? Come to a two-part enthralling 

Sunday, February 12 and  shEngliworkshop in 

Monday, February 20
th

 at the yishuv library at 8:15 

PM for an overview of popular Israeli films and how 

they were influenced by changes in Israeli society.  Einat 

Kapach, 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.  The cost is 20 shekels per evening and if you 

come to both you only pay 35 shekels.  Even if you 

have not registered, please come and participate. 

Advanced Ulpan  אולפן מתקדמים 
 15.4.12-ה יתחיל ב"האולפן נדחה עד אחרי פסח וב

The ulpan that was supposed to start in Chashmonaim in 
Feb./March is unfortunately not able to start until after 
Pesach (April 15) and will probably take place on Sunday 
and Tuesday mornings. Sorry for the inconvenience. 

Details to follow. 
THRIVE for Parents!    סדנאות להורי נוער באנגלית 

 20:00-הסדנאות להורי נוער באנגלית ממשיכים בימי רביעי ב

מפגשים מאור  3ישנם עוד  .  בישיבת נר תמיד בחדר המחשבים

 . 15.2.12ג  שבט "לכ

THRIVE for Parents continues on Wednesday 

nights, Feb. 15, 22, and 29.  On Feb. 15 and 22 it 

will meet in Yeshivat Ner Tamid, computer room 

(2
nd

 floor) and the place for Feb. 29
th

 will be 

announced. 

 “A Will for a Will” :Legal Seminar-ing for Provid 

nes via Wills & Estate PlanningLoved O 

 סמינריון באנגלית על הכנת צוואות

נפש בנפש וועד מקומי חשמונאים מביאים סמינריון על הכנת 

   14.3.12א אדר "צוואות ותכנון על העתיד באור לכ

Save the date!  Nefesh B’Nefesh and Va’ad Mekomi 
Chashmonaim bring you an Estate Planning Seminar 
on Wednesday evening, March 14

th
 at the yishuv 

library at 8:15 PM.  Invest in your family, and  spend an 
evening with specialized attorneys addressing these 
issues. 

 

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה

תוכנית לאזרחים ותיקים 

 :ו בשבט"לכבוד ט
התכנית הייתה מאוד מוצלחת ואנחנו רוצים להודות מקרב לב 

לרחל אשואל  ,על דברי התורהאשואל  לעודד :לאנשים הבאים

ואיילה אברהם   לעליזה תפילין ,עריכת הסדרחדד על ויהודית 

 חביבה חתוכה ונעמי עוזרי עלל  ,של השלחנות על עריכה ועיצוב

 ,שנדב את המגברים ועזר בהתקנתם חדדלאביחי  .העזרה  כל

שרה ל אחרונה חביבהו ,בסידור המקום שעזרארזוני  לאביחיל

ולכל  .לבעלה עמוסופלדמן שהנעימה בשיריה בלווי שקופיות 

 !אתן מדהימות! ובשלו ומה לאשעזרו   הנשים

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 
 

 שנה לחשמונאים   13
 לתושבים הודעות

 במועדון נקיים, 15.2.12-ה, הקרוב רביעי ביום  !!יקרים ביםתוש

. הישוב של' ג-'א כיתות ילדי ועם חובה גן ילדי עם מפגשים, הנוער

 השנה 25 חגיגות במופע חלקם על להם נסביר, המפגשים במסגרת

 ידי על נכתב אשר, ומקסים מקורי שיר ונלמדם לחשמונאים

 מוסיקלית ועובד הופק אשרו, וורנר יונה הגברת – הישוב תושבת

 . מטעמנו מקצוע איש ידי על

  :(ז החוגים התורניים של הבנים"מותאם ללו) המפגשים ז"לו להלן

 16:35 – 16:00 – חובה גן ילדי . 

 17:10 - 16:35  ג כיתות' . 

 17:55 – 17:20 – ב+ ' א כיתות' . 

 הקפידו נא – קצרים במפגשים מדובר. לב שימו יקרים הורים

 עבודה להמשך עצמם הילדים לגני גם נגיע ובהמשך - בזמן להגיע

, כן כמו. שילמדו השיר את שרים ילדיכם את להקליט כדי וכן

 על - החובה גני רק לא, בישוב הגנים כל יכללו למופע בצילומים

 . מראש נודיע הצילום מועד

 ב"י-'ט-ו' ח-'ז', ו-'ד כיתות תלמידי עם היכרות מפגשי נקיים, בנוסף

 בהמשך נודיע והשעות המדויק היום על – מבוגרים תושבים עם וכן

 . השבוע

 שהגיעו הותיקים התושבים לכל להודות רוצים אנחנו זו בהזדמנות

 –' רימון' כ"ביה באולם שהתקיים הותיקים לערב האחרון' א ביום

 לסיפורי ולהתוודע אתכם להכיר שמחנו. נהדרת הייתה היענותכם

, נפלאה הייתה האווירה. חשמונאים של הדרך וראשית ההקמה

 היו אותנו שיתפתם בהם הסיפורים, ומשפחתית חמה, פתוחה

 אשר המשותפות החוויות כי ספק ואין הומור ומלאי מרגשים

 במופע נשלב, חלקן ואת לכם הייחודי קשר בניכם יצרו יחד עברתם

 .  לחשמונאים השנה 25 לציון המרכזי

 , לרשותכם תמיד

 ,שמח בשבט ו"וט פורייה העשיי המשך בברכת

 .   magshmim_pro@walla.com  – ושני מני, ו'ג

 ".הפקות מגשימים"
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