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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 16:15בשעה , 20.2, ז שבט"כ, ביום שני בספריית הישוב

 :ההצגה

 "צפרדע הוא צפרדע"
 עם שולי גילעדי

 'כיתה ב –לגילאי גן 

 ₪  5: מחיר למנויים בספריה

 ₪  20: מחיר משפחתי/ ₪  10: בלי מנוי
 

 :בקרוב
לילדים  וטנים ומופע אשהטסדנא ומופע ל
, 3.1, אדר' ז, ביום חמישי :לקראת פורים

 !פרטים בהמשך.  31:13במועדון נוער בשעה 
 

' ד, ביום שני  יהרצאה על המפתח הגליקימ
 :י2..2, אדר

 "משפחה בריאה, מטבח בריא" 
בספרית  23:32בשעה ברברה שיפר  ' מפי גב
 כניסה חינם                                                          הישוב

 
  המופע של גולן אזולאי 

 "רוקד בין שני עולמות"
  3.3, זכור' ש פר"אצלנו בישוב לקראת חג פורים במוצ

 (גלנווד)כ רמת מודיעים "באולם יפה של ביה

 פרסום בתיבות הדואר ובלוחות מודעות

 :מחירי כרטיסים

 בשעה 2.3, 'יום ובמזכירות הישוב עד  ברכישה מוקדמת

 לזוג₪   75/  ליחיד₪  40: 12:00

 לזוג₪   95/ ליחיד₪  50: אם יישארו כרטיסים, בקופה

: ניתן להזמין טלפונית –למי שיש הוראת קבע 

 תשאירו הודעה. 4שלוחה  9761493

 !!המקום מוגבל! כל הקודם זוכה! אל תחכו
 

 :משלוח מנות יישובי
קבלתם את הטופס ניתן טפסים חולקו לתיבות הדואר אבל  אם לא 

 :לקבל אותו במזכירות הישוב או להוריד אותו מאתר הישוב

www.rammod.net 

 23.2, שבט' ל',  יום הנא להעביר טפסים למזכירות עד 
אם תרצו לעזור באריזת משלוחי המנות או בחלוקתם , כמו כן

 052-6374602   //  9791442 :    קחני טב  .קשר ניתן לצור אתי 

stabakcpa@yahoo.com 
 

: אשר כהן  :18.2-12 השבוע כונן :משלחן המזכירות

052-8889288 

תהיה הפסקת מים , 21.2, ח שבט"כ, ביום שלישי  :הפסקת מים

אנו מתנצלים . לצורך טיפול בצנרת מים 9:00-14:00בישוב בין השעות 

 .על אי הנוחות שתגרם לכם

 .באתר של הישוב הבמלוא המופיע :ירית המועצהתקצ

בחודשים האחרונים הוקמה  - וועדת אישורי צדקה מטה בנימין

וועדה שתפקידה לתת אישורים לנזקקים המעוניינים לאסוף צדקה בישובי 

בדיקת מתנדבי הוועדה באה להחליף את בדיקתם של רבני . בנימין

מקרה נבחן מול מספר  וכל, הבדיקה הינה יסודית ומעמיקה. הישובים

 -הרב מיכה פלד : יש להפנות את הנזקקים אל ראשי הצוותים. גורמים
בישוב ) 2202454250 -או הרב צבי טל , (בישוב בית חורון) 2208118200

 .יישר כח בשם כל תושבי הישובים למתנדבי הצוותים(. עפרה
. כוחוכל אחד לפי , יש לעזור לו בעין יפה -מי שקיבל אישור מהוועדה 

שהצדקה סימן , חייבין אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצות עשה"
לצדיק זרע אברהם אבינו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו לעשות 

ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה שנאמר , צדקה
ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תפדה , בצדקה תכונני

נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה ומתאונן עמו על צרתו ... שביה בצדקה ו
ומדבר לו דברי תחנונים , שנאמר אם לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון

 (.ם"רמב" )ונחומים שנאמר ולב אלמנה ארנין
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 :המשך מרכזת הקהילה
 :אהובה צוקרמן, סדרת סדנאות  של הרבנית

. ס בנימין"של מתנ" מעגלים"שים פורסמה כחלק מתכנית הסדנא לנ

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 .. ח נמשיך בחמשת המפגשים הנותריםאחרי חג הפס. 27.3

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

הסדרה תתקיים .  21.2, שבט' כ, אצלי במזכירות עד יום שלישי  ממשיכה

 .  לכל הסדרה נשים 25בתנאי שנרשמות מינימום של 
בטל חוגים לשנה זו ניתן ל, כפי שרשום בדף הרשמה:  ביטול חוגים

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

 

  חיסוני כלבת
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"יבוצעו בישוב ע

 16:00במזכירות הישוב בשעה  20.2, ז שבט"כ, ביום שני

החיסון והרישיון יינתנו רק כנגד הצגת אישור של תשלום האגרה  

-02  :באמצעות בנק הדואר או בכרטיס אשראי בטלפון, למועצה

9977243 

מחירי האגרה ורישיון המעודכנים מופיעים במזכירות הישוב ובאתר של 

 www.rammod.netהישוב 
 

http://www.rammod.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 :מרכזת הקליטה
  0504054088  4שלוחה  9761493  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   
 

                 Cinema for Dummies The Israeli  

 באנגלית סדנאות קולנוע ישראלי

שתי סדנאות שיתנו טעימות של הקולנוע ישראלי לדוברי אנגלית 

' 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 

Even if you missed the first workshop, you can 

still come to the second part this Monday, 

February 20
th

 at the yishuv library at 8:15 PM.   
Want a crash course in English in popular Israeli 

films? Come  get 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.  The cost is 20 shekels.  If you have not 

registered please let me know, but even if you do not 

end up registering, please come and participate. 

THRIVE for Parents                                             

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

הסדנא לא 22.2  -ב.  מפגשים 2פים עוד אנחנו מוסי.  תמיד בחדר המחשבים

 .29.5-תתקיים אך תמשיך ב

THRIVE for Parents will not meet this coming Wed. night, 
Feb. 22 but will continue with 4 more workshops (we are 
extending the series)  Wednesday nights, starting Feb. 
29

th
.  Place to be announced. 

 “A Will for a Will” Legal Seminar:-Providing for  
Loved Ones via Wills & Estate Planning 

 סמינריון באנגלית על הכנת צוואות

נפש בנפש וועד מקומי חשמונאים מביאים סמינריון על הכנת צוואות ותכנון 

   14.3.12  א אדר"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.  By working together we will ease the perceived 
burden of identifying the questions, addressing the issues 
and implementing the solutions.  Admission is free!  
Please register with me by Sunday, March 11. 

 

 

 

סמה המועצה בדבר רבהמשך להודעה שפ :רשום לגנים

להלן זמני הרישום , הארכת תקופת הרישום לגני הילדים

    :הנוספים

 15:30עד  14:00משעה ( 19.2.12)ו שבט "ן כיום ראשו* 

 15:30עד  14:00משעה ( 22.2.12)ט שבט "יום רביעי כ* 

 10:00עד  9:00משעה ( 24.2.12)אדר ' יום שישי א* 

  15:30עד  14:00משעה ( 26.2.12)אדר ' יום ראשון ג* 

 18:00עד  17:00משעה ( 27.2.12)אדר ' יום שני ד* 

. 15:30עד  14:00משעה ( 29.2.12)אדר ' יום רביעי ו* 

ד רמת מודיעים "ס הממ"הרישום יתקיים במזכירות בי

 רשמת גנים - רה ברנרש                                   .9761497

 
 שנה לחשמונאים   22

 
 !!.יקרים תושבים

 במסגרת מפגשים מספר נקיים, 23.2.12-ה, השבוע חמישי ביום

 : לחשמונאים שנה 25-ה חגיגות

 :  - המפגשים ז"לו להלן

 18:40 – 18:00 – מועדון ב –' ו –' ד כיתות תלמידי

 נוער

 18:40 – 21:00 – אישי תיאום לפי פרטניים מפגשים . 

 21:30- 20:30 הגברים כל: לגברים זמר חבורת הקמת 

 מוזמנים - וחובבנים מקצוענים – והשירה הזמר אוהבי

 זמר חבורת הקמת לטובת והכנה היכרות למפגש להגיע

 החבורה. לישוב שנה 25-ה באירוע תופיע אשר, לגברים

ישיבת ב יתקיים המפגש. מקצועי ומנחה מעבד עם תעבוד

 .נר תמיד

 שעשה למופע וההיגוי הכתיבה לצוות להודות רוצים אנחנו זו בהזדמנות

 כן כמו. למופע הדרמה קטעי וכתיבת הרעיונות בהעלאת נפלאה עבודה

, האחרון רביעי ביום שהגיעו' ג-'א כיתות ותלמידי חובה גן לילדי תודה

 נעביר, שפספס למי. עבורם שנכתב הילדים שיר את ללמוד כדי

 אתם שתוכלו מנת על – מילותיו ואת השיר את היישובי המייל באמצעות

 לימוד גשימפ נקיים, בנוסף. בבתים לילדיכם להשמיעו – ההורים –

 הנוער מלהקות לחלק גם תודה. הילדים בגני לבקר נגיע וכן נוספים

 . במופע להשתתף שהתגייסו

(  מדויק מועד על נודיע) 1.3.12-ל 26.2.12-ה שבין בשבוע !.לב שימו

 מיומנה מדריך לישוב יגיע, זה ביום. ב"י -' ז לכתות מיומנים יום נקיים -

 תיפוף) ובתיגוף בתיפוף הקשורים אלמנטים על הנוער בני עם שיעבוד

 חלק לקחת שירצו, המוסיקאים, הנוער בני כל עם ניפגש וכן( הגוף על

 . שונים כלים על ונגינה בשירה

 , לרשותכם תמיד

 – ושני מני, ו'ג, מוצלחת עשייה המשך בברכת

magshmim_pro@walla.com "פקותה מגשימים." 

 

 :ותיקים בקהילה

תתקיים , לאזרחים ותיקים, מסיבת פורים, הפעילות הבאה

, ט אדר"י, כשבוע לאחר מכן.  6.3, ב אדר"י, ביום שלישי

. נפתח  מועדון שבועי בשעות הבוקר בימי שלישי, 13.3

 .פרטים בהמשך

  :9מחפשים חונך בשכר בשעות הבוקר לילד בן 
שעות גמישות . עם גישה לילדים 20החונך צריך להיות מעל גיל  

 9766333: לפרטים נא לפנות לדניאל מכפר האורנים. ותקופתיות

 054-4497498או 

 

mailto:magshmim_pro@walla.com

