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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 !השבוע
   הרצאה על המפתח הגליקימי

 :י2..2, אדר' ד, ביום שני
 "משפחה בריאה, מטבח בריא" 

 ברברה שיפר' מפי גב
                                                          בספרית הישוב 21:02בשעה 

 כניסה חינם
 

  וטנים ומופע אשנא ומופע להטסד
, 0.1, אדר' ז, ביום חמישי :לילדים לקראת פורים
 לילד₪  02:  מחיר.  01:11במועדון נוער בשעה 

 אין כניסה לגברים -  הלהטוטניתלפי בקשת 
 

 !!!בשבוע הבא
  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

  2.3', יום ובמזכירות הישוב עד  ברכישה מוקדמת

 (10:00-12:00ביום זה אשב במזכירות בין השעות )

 לזוג₪   75/  ליחיד₪  40: 

 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
השנה משלוחי המנות יכללו : לידיעתכם

 ! של הישוב 22מזכרת קטנה לכבוד ה 
 טפסים חולקו לתיבות הדואר אבל  אם לא קבלתם את הטופס ניתן

 :לקבל אותו במזכירות הישוב או להוריד אותו מאתר הישוב

www.rammod.net 

.  השבוע להעביר טפסים למזכירותלהמשיך נא 

אם תרצו לעזור באריזת משלוחי המנות או , כמו כן

  9791442:     חני טבק.  בחלוקתם ניתן לצור אתי  קשר

   //052-6374602 

stabakcpa@yahoo.com 
 

 –בני יצחק   :3.3-26.2 השבוע כונן :משלחן המזכירות

052-6521490 

, משבוע הבא:  צ  של נאוה במזכירות"שעות קבלה אחה

נאוה תהיה במזכירות לקבלת קהל בין , 27.2, אדר' ד, יום שני

 .במקום בימי ראשון 17:00-19:00השעות 

 .באתר של הישוב האבמלו המופיע :תקצירית המועצה

בעקבות ריבוי מקרי שוד רכבים בכבישי שומרון  :שוד רכבים בדרכים

והיא מוצאת , במהלכם נחסמים רכבים שבהם לרוב נהגת יחידה, ובנימין

הפיצה מחלקת , (באתר מטה בנימין –פרטים על המקרים )באיומים מהרכב 

בין . אלהצים ביישובים הנחיות מפורטות למקרים כגון "הביטחון לרבש

אין להשאיר מנוע פועל או , יש לנעול דלתות הרכב בעת נהיגה: ההנחיות

 –אין לעצור בצידי הדרכים , (כולל תדלוק)מפתחות ברכב בעת עצירה 

מכל  1208ובמקרה של עצירת חירום יש לדווח מיידית למוקד בטלפון 

 יש לדווח למוקד, יש לנהוג כשמכשיר הטלפון הנייד בכיס הנהג, מכשיר

בעת  .על כל רכב חשוד המנסה לעקוף או לעכב רכב ישראלי( 1208)

כלי הרכב בו אנו נוהגים הוא אמצעי התגובה החשוב ביותר העומד , אירוע

שילוב הילוך : תרגול מינימלי יביא לתגובה נכונה בעת אירוע. לרשותנו

שילוב , מטר 25-נסיעה לאחור בצורה מהירה ובטוחה למרחק כ, אחורי

עם . החוסם בנסיעה מהירה ובטוחה דמי ועקיפה משמאל של הרכבלהילוך ק

יש להעביר דיווח מדויק ככל האפשר למוקד , יציאה מאזור הסכנה

 רובם באזור, מקרי שוד רכבים 50-אירעו כ 2011בשנת , לידיעתכם(.1208)
 .צומת תפוח-אריאל

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 :המשך מרכזת הקהילה
 :צוקרמן אהובה, סדרת סדנאות  של הרבנית

, ה"בע, תתחיל, "זוגיות"ו" חינוך ילדים"הסדרה תעסוק בנושאי 

כ הרימון "בביה  20:30בשעה , 28.2, אדר' ה, ביום שלישי

₪  250תעלה רק , מפגשים 10כל הסדרה של   .בחשמונאים

' עד יום א הרשמה   ₪ 40  :המחיר למפגש בודד! . למשתתפת

במזכירות , הרטמן בריינה, אצל רכזת הקהילה ,26.2, הקרוב

 (4שלוחה  08-9761493)חשמונאים 

היום  האחרון לביטול  :  ביטול חוגים

. 29.2 ,יום רביעיהוא  השנה השתתפות בחוג

 !(השבוע)
 

 

http://www.rammod.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 :מרכזת הקליטה
  0504054088  4שלוחה  9761493  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   
 

  Advanced Ulpan Begins March 11 יםאולפן עול 

ויתקיים כל יום ראשון  11.3.12  -אולפן עולים יתחיל ב

 .במועדון נוער

Advanced Ulpan Chashmonaim will begin on 

Sunday, March 11
th

 from 9 until approximately 

12:30.  Anyone interested in joining should be in 

touch with me and send Teudat Zehut number, e-

mail, cell phone, profession if you work, year of 

Aliyah, and how many years you have studied (from 

1
st
 grade). 

 

THRIVE for Parents       סדנאות להורי נוער באנגלית 

אדר ' ביום רביעי אור לזסדנאות להורי נוער באנגלית ממשיכים 

  .  במשחקיה 20:00בשעה  29.2

THRIVE for Parents will meet this coming Wed. 

night, Feb. 29 at 8 PM in Yeshivat Ner Tamid's 

computer room.  Please bring  your calendars so that 

we can schedule the rest of the workshops.   

    

 “A Will for a Will” Legal Seminar:-Providing  

Estate Planning for Loved Ones via Wills & 

 סמינריון באנגלית על הכנת צוואות

נפש בנפש וועד מקומי חשמונאים מביאים סמינריון על הכנת 

   1.5.12-צוואות ותכנון על העתיד ב

* Note:  Date has been changed from March 14 to 

Tues. night to Tuesday night, May 1
st
 at the yishuv 

library at 8 PM.  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 8:00 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!    
 

 

 

סמה המועצה בדבר רבהמשך להודעה שפ :רשום לגנים

להלן זמני הרישום , הארכת תקופת הרישום לגני הילדים

    :הנוספים

 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, 29.2.12-ה, השבוע רביעי ביום

 :  לחשמונאים שנה 25-ה חגיגות

  : המפגשים ז"לו להלן

 19:45 – 18:30 -  היכרות פגישת:  'ח –' ז  כתות 

 בסגנון הגוף על תיפוף) "גוףתי": בתחומי ומיונים

 מי כל. ושירה השונים הנגינה כלי על נגינה, (מיומנה

 בתחומים לחשמונאים 25-ה במופע חלק לקחת שמעוניין

 לשירה פרט) ובנות לבנים מיועד!. להגיע מוזמן – אלו

 (בנפרד תהיה העבודה ובפועל - בלבד לבנים שמיועדת

 21:00 – 19:45 – היכרות פגישת: ב"י –' ט כתות 

 בסגנון הגוף על תיפוף) "תיגוף": בתחומי ומיונים

(. לבנים) ושירה השונים הנגינה כלי על נגינה ,(מיומנה

 לחשמונאים 25-ה במופע חלק לקחת שמעוניין מי כל

 פרט) ובנות לבנים מיועד!. להגיע מוזמן – אלו בתחומים

 תהיה העבודה ובפועל - בלבד לבנים שמיועדת לשירה

 (.בנפרד

 ב יתקיימו הגוף על התיפוף בתחומי פגשיםהמ....: 

 ב יתקיימו והשירה הנגינה בתחומי המפגשים....: 

על מיקום המפגשים יבוא הודעה דרך המייל היישובי 

 ודף הפייסבוק של הנוער
  !.לב שימו

 ובמקומות הספר בבית, הילדים בגני צילומים יום נקיים בקרוב

 . בהמשך נוציא כך על  הודעה. המופע לצורך – ביישוב נוספים

 – ושני מני, ו'ג , ומוצלחת פורייה המשך בברכת

 magshmim_pro@walla.com"  .הפקות מגשימים." 
 

 

 ג "שוק פורים של תלמידי מחזור י
   :של ישיבת נר תמיד

, 2..2, אדר' ה, ביום שלישי, ה"השוק יתקיים בע
           .02:11ם של הישיבה משעה במתח

 !!חוויה של פעם בחיים 
! מתנפחים מטורפים: בשוק יחכו לכם

, דוכני אוכל ושתיה, תחנות הפעלה לילדים
כמובן גם ההגרלה !! ועוד המוווון הפתעות

  !!שתכלול פרסים שווים ביותר הגדולה 

! הרווחים וההכנסות של השוק ישמשו למטרות צדקה בלבד

 !!ליהנות ולשמוח אתנו וזמנים לבוא עם הילדיםהורים מ

 :ותיקים בקהילה

, לאזרחים ותיקים, פורים לכבוד, הפעילות הבאה

כשבוע לאחר .  6.3, ב אדר"י, תתקיים ביום שלישי

נפתח  מועדון שבועי בשעות , 13.3, ט אדר"י, מכן

 . הבוקר בימי שלישי

 .ה"בע, מלאים בשבוע הבאפרטים 
 

mailto:magshmim_pro@walla.com

