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 4.3, ג ניסן"כ, החוגים יחזרו לפעול ביום רביעי 
 

מי שמוכן לקחת אחריות על העמדת   :פינות הנצחה

פינת הנצחת השואה השנה מתבקש לשלוח מייל לאלה 
 ail.comellakhyman@gm: היימן

אם יש לאנשים חומר , כמו כן. והיא תסביר מה כרוך בכך
פלייר יצא לתיבות הדואר  .שרוצים לצרף נא ליידע אותה

 .4.3', עם פרטי טקס יום השואה שיתקיים ביום א
 

 :ל וקרבנות פעולות טרור"יום הזיכרון לחללי צה
אם מישהו רוצה להוסיף תמונה של קרוב משפחה שנפל 

נא להיות אתי  הצבאי או בפעולת טרורבמהלך השרות 
 .בקשר מיד אחרי החג

 

 :הפעלת דוכנים במידרחוב ביום העצמאות
הפעלת דוכנים תתאפשר רק למי שיירשם דרך מזכירות 

המעוניינים . הישוב וישלם תמורת הזכות להציב דוכן
-250: מתבקשים להירשם במזכירות או אצל לאה מדעי

4092642 
  . 42.3, ירח אי"ר, עד יום רביעי

 .אחרי תאריך זה לא מובטח מקום במדרחוב 
 

 :משלחן המזכירות
 

   :מקווה כלים
השכנים מאוד מתלוננים על הרעש שגורמים  .4

אני מאוד מבקש להקפיד . הבאים להטביל כלים
כולל סגירת , השימושעל שמירת השקט בזמן 

 .המכסה בעדינות ולא לטרוק אותו
מאותה סיבה וגם בגלל שגברים מגיעים להטביל  .0

מקווה הכלים יהיה סגור , בזמן פעילות המקווה
 .בלילה מתחילת פעילות המקווה הרגיל

 

 :פינוי אשפה
 פינוי אשפה אחרון לפני החג יהיה ביום ראשון .4
חים ניתן לזרוק אשפה לפ חירום בלבדבמקרה  .0

תמיד שרק הם יפונו ביום שני לפני -של ישיבת נר
 .החג

 

 :מ"פעילות בחוה
במקרים דחופים . בחול המועד המזכירות תהיה סגורה

 20-6644429:  להתקשר למוקד בנימין
 

 יתחיל להופיע רק באתרהדף  אחרי חג הפסח:  דף מידע
  www.rammod.net:             של הישוב

בכל זאת תושבים ש. ת רמודקישור יופיע גם ברשימ 
חלק אותו לתיבה שלהם מתבקשים נמשיך לש מעוניינים

 .להודיע לנאוה במזכירות הישוב

 
ת /ניתן לקבל מתנה למתגייס: מתנות למתגייסים

צגת העתק של תעודת הבמזכירות אצל נאוה או בריינה ב
  .חוגר

 

 : שרותי משרד הפנים
 שני  ביוםיתחדשו כסדרם לאחר חג הפסח  השירותים

 3.3.44 -ה
 :לשאלות דחופות ובירורים יש לפנות ישירות לשוש

2505999023 

 
 :שרותי מחלקת הרווחה של המועצה

בניין לשער בנימין מעל  מפסגות רווחה עברוה' משרדי מח
.המשטרה הישן  

6644420: טלפון המחלקה  
 

6644049:פקס  

 

 !בברכת חג כשר ושמח

 ממזכירות הישוב

 6שלוחה  80-7941679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

6806800-808 chanaschuster@gmail.com 
 הרצאה לעולים

  03.3.44, ו אייר"הרצאה פיננסית באנגלית תתקיים באור לט

 ג בעומר"ורה היישובית בללקראת המד
נא למסור לנוער ולילדי הישוב לא לתכנן מדורות בשטח 

תודה על . המקום שמור למדורה היישובית.  צמוד למשחקיה
 .שיתוף הפעולה

Financial Seminar for Olim-ave the DateS 
A financial seminar entitled “The Secrets to Successful 
Financial Survival in Israel” given by Baruch Labinsky, 
financial planner and Israeli licensed portfolio 
manager, will take place on Wednesday night, April 
24

th
 at 8:30 PM in the yishuv library.  Find out how to 

avoid the common mistakes that olim and expatriates 
make in Israel. Start planning for a better and more 
secure future and understand the Israeli tax and 
financial system.  Save yourself money, time and 
aggravation.  Baruch Labinsky recently wrote a book 
called “A Financial Guide to Aliyah and Life in Israel.”  
Registration to the seminar is a must.  Please be in 
touch with me to reserve a space. 

In Preparation for the Yishuv Bonfire on Lag  
Please speak to the noar and children of  : Ba’Omer

the yishuv and ask them to please not plan bonfires in 
the space next to the mischakia.  That area is reserved 
for the yishuv bonfire.  Thank you for your 
consideration. 
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  :מפגשים להורי ילדים עם צרכים מיוחדים
 

המחלקה לשירותים חברתיים מזמינה הורים לילדים עם 
, צרכים מיוחדים לסדרת מפגשים שיתקיימו אחת לחודש

מפגש ראשון . בנושאים שמעסיקים אתכם בחיי היומיום
חינוך רגיש ויעיל "בנושא , עמוס רולידר' יתקיים עם פרופ

ההרצאה תתקיים ". ות מורכביםלילדים בעלי קשיי התנהג
 02:42בשעה , 6.3.44, ג"ט בניסן תשע"כ, ביום שלישי

 . במרכז גוונים בשער בנימין
 השתתפות מותנית בהרשמה מראש 

  2505999045ריקי    או      2529463633אצל אודיה 
 (.ניתן לשלוח הודעת טקסט)

 

 *מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב  :פינת הברכות
 

 מימי לדניאל שטריקר לדני ואסתר בהר לרגל נישואי בתם*  :נישואין

אורי לרחל   לרב איתמר וניצה אורבך לרגל נישואי בתם*               
 קירשנבוים

 

 למרק ושריל לויט לרגל אירוסי בנם יוני למורן דבלה*  :אירוסין

 

 בת ליואב ומיכל גטר ,לבהירה אייל להולדת הנכדה*  :לידות
 

  !!התגייסו
 

 רועי הלל
 דורון ריפמן

 וםאיתמר גרינבל
 חיים טי

 בר קייזר
 אשר אוסטרוף

 ורדן נוסטטר'ג
 ורדן בלאק'ג

 רפאל אורבך
 ישי אייל

 

  !!!עלו והצליחו
 

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 

 

 :ממועדון גיל הזהב
 

קשים להודות למורה סמדר ובנות חברי המועדון מב
" כתיבה בין דורית"על הפעלת הפרויקט ' כיתה ו

 "!אוזן קשבת"הבנות היו לנו כ.  במועדון
 

 !!יישר כח וחג שמח לכל המתנדבות הנפלאות
 

אם יש אנשים שמעוניינים להתנדב במועדון בימי 
 .שלישי או חמישי ניתן להיות בקשר אתי

 
 250-0092622:  לאה מדעי

 
 

 :בקשה
תצרו קשר , לפני שאתם זורקים כלי בית וכדומה

ניתן לתרום אותם למשפחות . מן'עם זהבה תורג

 !  נזקקות

 כ רמת מודיעים מזמין את הצבור הרחב להרצאה מפי"ביה

 
 זורוף ר אפרים"ד

 
 כז ויזנטל בירושליםל מר"צייד נאצים ומנכ

 בנושא

 "מבצע ההזדמנות האחרונה"
 

 46:35בשעה  4.3, ד ניסן"אור לכ, ביום רביעי
 

 ש המרכז היהודי גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 :נ"ברמן לע' י מש"השיעור מוקדש ע

 
 ביבר ( ינה'רג) ליארצייט הראשון של רבקה זלדה

 אמא של ברכה ברמן, ל"בת יחזקאל ז
, ל"של צבי גרשון בן יחזקאל זאב ברמן ז 32-ויארצייט ה

 אבא של חיים ברמן
 יוגש כיבוד קל
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