
 ד"בס

        
www.rammod.net    

 ד"תשע ,ניסן' ד ,מצרע שבת פרשת ערב
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" ערכים וכיופים"  :קיפצובה לתושבי בנימין
טוביה , "פולקע"אבישי " : מאיר"בהשתתפות כוכבי ערוץ 

מופעים ותכניות  ".ניידת החלומות"ויהונתן מ "אסי וטוביה"מ
' ח: ערכיות עם בילוי בקיפצובה בקיבוץ צובה בין התאריכים

 /8-94, בניסן' וט
 : בסד לתושבי בנימיןמסומיוחד ומחיר הנחה 

 .הזמנות דרכי במשרד.            לילד₪  453 למבוגר₪  4/

 

תושבים שמעוניינים לתרום חומר *:  יום השואה
בערב יום ד "הממ ס"ברחבת ביה וצבלתערוכה שת

או   2857847-/43: לאלה היימןהשואה מוזמנים לפנות 

 43/488/-434: חנה שוסטר

גם )משואות תושבים שמעוניינים להדליק **
לזכרם של ( בהשתתפות סבים או סבתות ניצולי שואה

קרובי משפחה שנספו בשואה מוזמנים לצור אתי קשר 
 .לפני חג הפסח

פינת  וצבת, בערב יום הזיכרון, כבכל שנה :יום הזיכרון
שנפלו תושבים של  הנצחה לזכרם של  קרובי משפחה 

תושבים . במהלך שירותם הצבאי או בפעולות איבה
יכולים  עוניינים להוסיף תמונות של קרובי משפחהמה

. למסור לי תמונה להגדלה ביחד עם שם החלל ופרטיו
 .כמובן, את התמונה המקורית נדאג להחזיר לכם

לגבי . תכנון יום העצמאות כבר בעיצומו  :יום העצמאות
מי שמעוניין להעמיד דוכן  –דוכני אוכל או אביזרי החג 

 :עם לאה מדעי מוזמן לצור קשר, בתשלום
אנחנו מבקשים להדגיש .  בהקדם 437-5794924 

שהשנה אנחנו נקפיד להעמיד את הדוכנים במקומות 
בתיאום עם כוחות , על ידי המזכירות שייבחרו מראש

העמדת . כדי להימנע ממפגעים בטיחותיים, הביטחון
  .מותנה בקיום הוראה זו דוכן

 
פרט גיל כל החוגים יתקיימו כר :חוגים בשבוע הבא

 .לכדורסל בנים והישרדות
 

מארגן נופשון :בית מפגשים   :מועדון מפגשים –נופשון 
נסיעה דרך : בתוכנית .99-7443בתאריכים  םיבין יומי
מפעל הזכוכית  ,מפעל האשלג בים המלח, נחל דוד, הערבה

להרשמה ופרטים . ין גדיבע  ה"באכסניה אנ לינה .'וכו בערד
 .נא לפנות לציונה שרוני

 

 

  :ממזכירות הישוב
 

' ט, ביום רביעי, ה"אי, תתקיים :הגעלת כלים
 :ברחבת מזכירות הישוב בין השעות, /.9, בניסן

9:44-99:44 
הרב דבש המבצע את ההגעלה ומבקש להקפיד להביא כלים 

כל . שעות האחרונות /7 -נקיים היטב שלא היו בשימוש ב
 .הפקר כלי שנשכח או נפל ולא באים לקחתם בזמן יהיו

 

   (:שעון קיץ)ה ושעות פתיחה במקו
בתיאום מראש אבל  – 'יום ו4  74:44-77:54:'ה-'ימים א

כשעה אחרי צאת השבת עד : ש"מוצ4 תמיד פתוח 
אם יש חפצי נוי למסור למקוה ההנהלה תשמח .  77:54
 8/39399-/43:  אילנית:  לקבל

 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  :מצרע פרשת שיעור נשים בשבת
   יחזקאל חנימוב :מרצה
 (בגלל שעון הקיץ בשעה שימו לב לשינוי)  93:93:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 93:44לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  

                                  : חיסוני כלבת
 ר אפרים קרן"ד, וטרינר המועצהי "ע

 (לפני בדיקת חמץ)ביום ראשון 
 (/749אפריל  95)ג ניסן "י

 במזכירות הישוב          99:54בשעה 
 מומלץ להירשם מראש במזכירות

לכלבים שרשומים . יש לשלם את אגרת החיסון מראש
דרך  ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט, במועצה

 : Iphone מחשב או
                 co.il/Payment.aspxhttp://petclick. 
 תתכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמ, לבצע תשלום

 255/: הישוב
 .אפשר לשלם במקום, חתולים או כלבים שלא רשומים, לגורים חדשים

 

סדנה להורים לילדים צעירים נפתחת 
 בחשמונאים

מפגשים המיועדת להורים  94הנכם מוזמנים לסדנה בת 
בימי שלישי , המפגשים יתקיימו אחרי פסח. צעיריםלילדים 
( 94.54-9.44)בימי שישי בבוקר  או (77.44-74.54)בערב 

 .לבחירתכם
 לזוג₪  744: עלות. הסדנה מיועדת לשני בני הזוג

 התמודדות עם הילד הבכור  :בין הנושאים

 סמכות הורית בגיל הרך 

 עידוד לעצמאות 

 שכר ועונש 

 יחסי אחים 
 ..ועוד

 (בהתאם לרישום -סדנא לנשים ותינוקות בשעות הבוקר-יה אופצ) 

 הסדנאות מועברות על ידי חגית גולדשמידט
 מנחת קבוצות הורים מוסמכת במכון אדלר

 .ויועצת משפחתית
- והרשמה  לפרטים נוספים

 /798739-/43:  בריינה4        437-3999399:  חגית

 !בואו נלמד יחד איך להיות הורים מרוצים מעצמנו

 

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://petclick.co.il/Payment.aspx


  
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 !שבת שלום

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

 

שבע סהר לרגל נישואי בנם -לאברהם ובת*: נישואין

 יעקב ורותי מדן בתה של הרב, דורון למרים מדן

  
בת , לשמעון וחני חכים לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 לאריאל ותמר
בן לדניאלה , לפיני וליסה סנדרס לרגל הולדת הנכד*

 ואלי
 

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

 
 

                                                  !מועדון גיל הזהב –ברכות חמות על הפעילות 

ללאה מדעי לכול הנשים הנהדרות המתנדבות בבית גיל הזהב זה 
ת יברוכה שנעש  על עבודה,ם רצופות התודה והברכה ישנתי

המגוונת וה הפעילות היפ, ההתמדה   .וללא ליאות   באהבה גדולה
 .חברי המועדוןהחום והאהבה שאתן מקרינות ל ,הרבה  וההשקעה

יצב ובזכותכן כול ימחזקות אותן לקום מוקדם בבוקר ולהתאתן 
מסיבת ראש חודש   תודה על*     .אישה מגיעה למועדון בשמחה

תה ישנכתבו בעזרת תלמידות כ  ניסן והשקת הספרים המרהיבים
ת המורה יבהנחי ,ת הספר בישובבנות מבי ,(ג"של שנת תשע)'ו

ן דורי יהקשר הב  ת אתמחזק  פעילות זו   .דגן הנהדרת סמדר
אבני דרך אשר חוצבות בלב דור העתיד ומשמשות  והסבתות מהוות
הסיפורים אשר שמענו מפיהן מספרות על דור  .דוגמא ומופת 

שרצונם תמיד ה נפלאים יהתברכנו באנשי עשי  .נפילים גדול ורם

ר הצעיר לא נפקד ולכן תודה גם מקומו של הדו  .תמורה ללאלתת 

עזרה הלרחלי חדד על עיצוב הספרים המרהיבים ועל כול רבה 
                                                                !המושטטת בכול ימות השנה

                                                                                      מונים היושב במרומים ישלם משכורתכם עשרת

 ציונה שרוני                          בברכת חג שמח וכשר

דוד אביטל ולמורות , ד"ס הממ"תודה למנהל ביה*:  מלאה מדעי
ג על שיתוף הפעולה "תשע' ניצה דוד וסמדר דגן והבנות של כיתה ו
תודה גם * .והטקס הנפלאבכל מה שנוגע להוצאת הספרונים 

תודה לברוך . *ס"למנצח קונסטנטין ותזמורת כלי הנשיפה של ביה
ודי סיימון על 'ואתי דביר על הכתיבה והעריכה ולרחלי חדד ולג

לכל המתנדבות , תודה לרב איתמר אורבך. *עיצוב החוברת
ותודה מיוחדת למר יצחק יעקב ומחלקת הרווחה של *המדהימות 

תודה למדור . *בכל מה שקשור למועדון המועצה על התמיכה
תודה לחברות . **ס בנימין על סבסוד החוברות"הקהילה של מתנ

 .המועדון ששיתפו אותנו בסיפורים המרגשים שלהן

 

 

 

 :נחומיםת
 ר דבי רייניץ על מות אביה"לד

 לרב אברהם מנדלבאום על מות אחותו

 חנה שוסטר    :מרכזת הקליטה והחברה

 
" צעירים"לפני כשבוע כמה נציגים מה וועדת משפחות צעירות

בישוב נפגשו כדי לעבוד עם הישוב לתכנן איך לתת מענה לצרכים 
הגענו למסקנה שצריכים לעשות  (. 74-53בן גילאי ) של צעירים 

משהו בשבתות כשאנשים פחות עסוקים ולא צריכים להזמין 
ההחלטה היתה לארגן קידוש פעם בחודש כדי  . ייביסיטריםב

יש אתגר לזהות משפחות חדשות  . שאנשים יכירו אחד את השני
. ששוכרים דירות בישוב כי בדרך כלל הם לא מגיעים למזכירות

כתוצאה מהמפגש עלה צורך להקים וועדה שתתנהל לטובת , לכן 
, ם שמגיעים לישובבין המטרות יהיו לאתר צעירים חדשי . הצעירים

ולתכנן תוכניות שמתאימות , לשלב להם משפחה מאמצת
להעביר לנו פרטי . 9-אתם יכולים לעזור לנו ב . לאוכלוסיה הזאת

להתנדב להיות . 7 -קשר של משפחות צעירות שמגיעות לישוב ו
שזה אומר להזמין אותם מדי , משפחה מאמצת למשפחה חדשה

ולוודא )ולהודיע להם , שרלהיות אנשי ק, פעם לארוחות בשבת
 .לאירועים המיועדים לאוכלוסיה הזאת( שיצטרפו

ליידע אותנו על , אם אתם מעוניינים להצטרף לוועדת הצעירים
או , להתנדב להיות משפחה מאמצת, משפחות צעירות חדשות

רכזת קליטה וחברה , למידע נוסף נא להיות בקשר עם חנה שוסטר
, /שלוחה  489299/95, הישובשל 

434/43/488,chanaschuster@gmail.com . נשמח לקבל את
 .עזרתכם ושיתוף פעולה

 ראש וועדת צעירים, אסתר אופנבכר, בברכה

 קידוש למשפחות צעירים
כולל  74-53ילאי לג)הפעילות כבר יוצאת לדרך עם הקידוש הראשון 

בשעה  /9./.3, ניסן' ה, פרשת מצורע, שיתקיים השבת( ילדים
נא להיות בקשר עם , מי שמוכן להביא משהו. )במועדון נוער 3/:94

 (.חנה שוסטר
Young Families Committee 
About a week ago, representatives of the "younger" 
population met in order to work with the yishuv in 
finding ways to meet the needs of young 
couples/people (ages 20-35).  We came to the 
conclusion that we can have a program on Shabbatot, 
when people are less busy and don't need to get 
babysitters.  The decision was to organize a Kiddush 
once a month so that people can get to know each 
other.  It is challenging to find new people in this age 
group as they generally don't come to the Mazkirut. 
Therefore we felt the need to establish a committee for 
this age group.  Among the goals of this group is to 
find new families that move to the yishuv, match them 
with buddy families and make them feel more 
comfortable.  To that end, please help us by 1. 
Contacting myself or Chana Schuster if someone 
knows of a new young family so we can offer them 
services and 2) volunteer to be a buddy family to a new 
young family who moves to the yishuv.  This would 

include inviting them for Shabbat meals from time to 
time, providing advice and making sure they are 
aware of, and bringing them to events designated 
for this population. 
If you would like to be part of this new committee 
or would like more information please be in touch 
with Chana Schuster, 089761493 ext. 4, 

. chanaschuster@gmail.com0504054088, 
 We would appreciate any help in this matter. 

Esther Offenbacher 
Young Families Committee 

 

Kiddush for Young Families 
 

The first Kiddush will take place on this 
Shabbat Parshat Metzorah, 5th of Nissan, 
April 5th at 10:45 at the Moadon Noar. (If you 
would like to help by bringing something, 
please be in touch with Chana Schuster).   

 

mailto:vaad_bryna@012.net.il
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