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 ג"תשע, ז תמוז"כ, מסעי-מטות שבת פרשת ערב
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /6שלוחה  - 7941679 
 !השבוע

 

על גירוש " זוהר הרקיע"סרט ה,  7.9, אב' ב
כ רמת "באולם יפה של ביה אנשי גוש קטיף

 .ש גלנווד"מודיעים ע
  .דיון אחרי הסרט.   51:02בשעה 

 לנוער₪  51/  למבוגר₪  52
 .אין אפשרות לחייב לחשבון. תשלום במקום  :שימו לב

 

 :בקרוב

 7.81, א אב"י, ליד המשחקייה ביום חמישי

 8לילדים עד גילאי " העפיפוניאד"  :11:.7בשעה 

 אצלי ערכות אבל כדאי להירשם 21הוזמנו כ . בדשא הגדול
₪  01:  עלות הפעילות. מראש כדי שנוכל להיערך בהתאם

 .עוד פרטים בהמשך .למשפחה
 

 908/,  א אב"יב  בגן הצוק בכפר אדומים מופע של דני רובס
/ ₪ 21: מחיר כרטיסים בהזמנה מראש דרכי :51:01בשעה 
 ₪ 01  :בקופה

 
 ₪ 08כרטיסים מוזלים לנחשונית בעלות של :כרטיסים לנחשונית

בין השעות   50.9, 57.9, 00.9, 0.8 בתאריכים  :רחצה נפרדת

שאינם )כרטיסים פתוחים  :רחצה משפחתית. 01:11-09:11

יש ליצור קשר עם נחשונית על מנת לבדוק שהיום ( לתאריך מסויים

  .רחבבו תרצו להגיע אכן פתוח לציבור ה

 במשרד הזמנת כרטיסים דרכי/       10-7080999: טלפון נחשונית

 :מהספריה
' בעזרת ה !קריאה להצלחה בבנימין גם בחופש

עם הספרנית המשלבת  שעות סיפור ויצירהיתקיימו 
  :ליאת כהן

 (7171)באב ' י, ביום רביעי
 6 -4לילדי הגנים גילאי  71:11בשעה 

 

 

  :משלחן המזכירות

  

 נוער ת/רכז ה/דרוש חשמונאים מקומי דלווע 
על המעוניינים להגיש קורות חיים בכתב למזכירות הישוב 

-באמצעות פקס  00:11שעה  09.9.00עד לתאריך 
 vaad_motty@012.net.il או במייל 187900010

 פרטים במזכירות הישוב ובלוחות המודעות

 
להגשת מועמדות לועדת ביקורת בועד  הזמנה*

 09.9ניתן להגיש מועמדות עד  :מקומי בחשמונאים
: ניתן לשלוח בקשות מועמדות ל

naymany@binyamin.org.il 7799500-15: או לפקס 
כולל . ז.לבקשה למועמדות יצורף דף קורות חיים וצילום ת

 .פרטים בלוחות ובאתר של הישוב.  ת/המועמדספח של 
 

 :שירותי בנק דואר לתושבי הישוב
 

אור זכה במכרז להפעלת סניף דואר -מר אשר בר
תשלומים , בברכפלד ומציע את שירותי בנק הדואר

כולל איסוף התשלומים מהישוב , לתושבי הישוב' וכו
אור -אפשר להיות בקשר עם אשר בר. והחזרתם

 :בטלפון
 125-9000000 

 
   :פינוי אשפה

מאיה ' במכרז פינוי אשפה שפרסמנו לאחרונה זכתה חב
יחולו מספר שינויים שיביאו לשיפור  0.8.00-החל מ. מ"בע

 .בכל הקשור לפנוי אשפה מהישוב
וזאת  –ליטר  001 –יוחלפו כל הפחים לפחים גדולים יותר 

 :משני סיבות
 ימי הריקון יהיו שני וחמישי .0
הפחים הגדולים יתנו מענה טוב יותר למשפחות  .5

גדולות ולמשפחות שיש להם דיירים ביחידות 
 .משנה

פחים לא לקחת פח שני  5לכן מומלץ למשפחות שיש להם 
מהתחלה ולבדוק אם הפח הגדול מספק אותם וכך לחסוך 

 .₪ 81-עלות פינוי חודשי שמסתכמת בכ
פח משפחות שמסיבה כלשהיא מעוניינות להישאר עם 

מתבקשות להודיע ( הגודל הנוכחי)ליטר  591אשפה 
 .בדחיפות למזכירות

סבבים ולכן  0פינוי גזם יהיה אחת לשבוע באופן מרוכז עד 
 .נא לפנות עד ליום הפינוי שיפורסם בהמשך

 

נודע לנו שיש נערים   :שימוש ברובה אויר

. המשתמשים ברובה אויר בלילות ויורים על עוברים ושבים
בהיר שמעבר לסכנה הכרוכה בכך זו עבירה ברצוני לה

 .נא לתדרך את הנערים, לכן(. בדוק עם המשטרה)פלילית 
אם בכל זאת משהוא נתקל בתופעה זו מתבקש להתקשר 

, כמו כן. 129-9277118: זרובבל שרעבי –צ "מיד לרבש

 .סיור לילה עודכן בעניין

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_motty@012.net.il
mailto:naymany@binyamin.org.il


 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 !שבת שלום וחודש טוב
 

  
 
 
 

 !בימי שני! חדש במשחקיה
 , 00.11-08.11בימי שני בין השעות 

 59/10-12/18-תאריכים בין ה

 : שעת משחק התפתחותי במשחקיה

-ימית עדיקא , מרפאה בעיסוק-עדינה אליפנט

קלינאית תקשורת מגיעות  -אסתי טי ו, תרפיסטיתפיזיו

תינתן הדרכה מקצועית בשעת משחק  !הקיץ למשחקיה 

 ,אתם ההורים, דרך ההתנסות .ילד -משותף של הורה

תרכשו כלים ומיומנויות לעידוד ופיתוח ילדיכם בחיי היום 

 –פיזיותרפיסטית  –ימית עדיקה   :8.9 השבוע . יום

   0-0הפעם לגילאי 

 הורה חינם/ לילד ₪  01:  כניסהמחיר 

חולק בגנים ונמצא גם באתר  ,ז"כולל לו פרסום הפרטים

  www.rammod.net :הישוב 

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

 

בן , לשמואל ומיכי עמיחי לרגל הולדת הנכד*: לידות

 לגיל ואפרת ליבר
אורה בת ל, י קופלאן לרגל הולדת הנכדה'לסוזי ובנג*

 ושלמה גלר

 
ליואל ומיכל ליפשיץ לרגל בר המצוה של *: בר מצוה

 בנם איתן

 
אריאל , לחיה ואלון בן דוד לרגל אירוסי בנם*:  אירוסין

 לתמי בן מאיר
 לפרומה ושלום קאהן לרגל אירוסי בנם איל לזואי קלארק*
 למאיר ויהודית חדד לרגל אירוסי בנם איציק ליעל לביא*
 

ורחל אמרנט לרגל נישואי בנם ניסן  לאריה*:  נישואין

 לאילה
 
 

: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל
vaad_bryna@012.net.il 

 

  :שיעור נשים בשבת
 מסעי-מטות  :פרשת השבוע 

 ים וייסמר  :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   02:01:  בשעה

 
 02:02לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 מופע נוסטלגיה באולם יפה 
 :ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"של ביה

 
פוגל יופיע עם  זמר לארי, 50.9, ז אב"ט', ביום ג
ההכנסות יוקדשו . יימס טיילור ודון מקלין'שירי ג
 . לצדקה

 לפרטים ורכישת כרטיסים נא לפנות לאביבה אופנבכר

mailto:vaad_bryna@012.net.il

