
 :חיסוני כלבת
 

 חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים 
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע       
 (1122ינואר  21)א טבת "כ, ביום שני   
 במזכירות הישוב  ,20:11בשעה        

מומלץ להירשם מראש                            
 במזכירות

 
לכלבים . יש לשלם את אגרת החיסון מראש

ניתן לשלם בכרטיס , שרשומים במועצה

:  Iphone אשראי באינטרנט דרך מחשב או
       .aspxhttp://petclick.co.il/Payment

תכניס את מספר שבב של הכלב , לבצע תשלום   
חתולים או כלבים , לגורים. 3344: וסיסמה הישוב

יש לשלם  בכרטיס , במטה בנימין שלא רשומים
 .11-6633101: אשראי מראש למועצה טל

 
 

 ד"בס

     
www.rammod.net 

 
 ה"תשע ,טבתא "י, ויחי  שבת פרשת ערב

 

 

 

 

 : חיסוני כלבת  :משלחן המזכירות

 
 :רשעות פתיחה בדוא

לאור עזיבתה של תמר שעות פתיחת הדואר 
לקבלת דואר רשום וחבילות יהיה בימים ובשעות 

 :כדלקמן
 20:11-11:11: בין השעות' ה', ב', א: ימים
 22:41-24:41בין השעות :  'יום ו

 
י עובד הדואר "בשעות קבלה ביום אין שינוי ע

 22:11-21:11ה בין השעות -בימים א
 

  :כלבים
ים ומבקשים מבעלי הכלבים אנו שוב מתזכר

להקפיד לאסוף את הצרכים של הכלבים בשקיות 
ולהשליך לפח האשפה ובכך לסייע בשמירת 

 .ניקיון הישוב

 

 בריינה הרטמן: רכזת הקהילה

 Vaad_bryna@012.net.il   3שלוחה / 08- 9761493

 

  "גיבורים מהחיים" סדרה של הרצאותבמסגרת 
 :נפתח בשיחה מרתקת: - לנוער ומבוגרים

 סיפור אישי מלא גבורה ואמונה מפי

 סגן אהרן קרוב
 החתן שיצא מחופתו

 ונפצע קשה במבצע עופרת יצוקה
 3/2ג טבת "האירוע יתקיים ביום ראשון י

כ רמת מודיעים "ביהבאולם יפה ב 11:22בשעה  
 (גלנווד)

 
 י"ההרצאה בחסות צח. חינםהכניסה ב

 יוגש כיבוד קל
 

 "ילד של אלוקים": רב שלמה שוב:  ההרצאה הבאה
הרצאה מרתקת לנוער ומבוגרים על תינוק שנשאר 

 ...בבית חולים והיום
, 11.2, ח שבט"ערב ר, ט טבת"כ, ביום שלישי

 11:22במועדון נוער בשעה 

 :מהספריה

 
קיימת מכירה קבועה של ספרי קריאה בעברית 

 .ובאנגלית בספרייה
 

 : עבריתמחירי ספרים ב
 ₪  21:  כחדש

 ₪  1:  משומשים
 

 : מחיר ספרים באנגלית
 ₪  1כל הספרים ב 

 
 .נוער ומבוגרים, יש מבחר ספרים לילדים

 
 !!נשמח לראותכם

 
 רינת לאה ומלכה

 

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


 ציונה שרוני/ לצועדים הידד הידד  
 
על פי המסורת משנים קודמות הוזמנו התושבים לצעוד   

הפעם נבחר יום השישי כי תלמידי בתי   .בעקבות המכבים 
 .בשנים קודמות דבר שלא היה–הספר  למדו עד יום חמישי 

שמעוני אהרון המדריך .יצאנו מנקודת האיסוף כמעט בזמן 
הארבל    להתבונן בסיפור ' התעכבנו  בר.הוביל את השיירה 

 מומלץ להגיע לשם למי שלא היה .בראשית מעשה גנן אומן 
בהמשך הוביל אותנו אהרון בדרך חדשה כדי לענין את 

כול עץ וליד כול ליד   .הקבוצה שמעוני עצר הסביר והסביר 
 .הפך אבנים רבות וגילה לנו נסתרות . בור ושביל 

ליד מצבה של אחד עשר הספורטאים שנרצחו קינחנו 
 "עם ישראל חי : " יה להמחיש לנויבסופגניה ובשת

היגענו לקברים חדשים עם אבני גולל יתכן  ואלה קברי 
 .יהודים  אולי קברי המכבים האמתיים 

עין בשיתוף מועצת חבל יבל מודמשם לפעילות  שארגנו ח
 .תחפושות ונגינה . הסברים : בנימין

אל הבית שבנו בשלום  שמחים ומלאי  חויות חדשות 
 .מרגשות  מעשירות ובטעם של עוד 

 : יבואו על הברכה 
. נאוה כהן . יעקוב בן דרור. י בנימין 'בנג.איציק שטינרג 

ה אשואל מוריה שהביא. זרובבל שרעבי.נה הרטמן יברי
רמקול שבעזרתו שירים שמענו ולכם הצועדים כול הכבוד 

 .צעדתם למופת
מסופר רמת מודעין שתרם לנו  - תודה מיחדת לדודו

 ..סופגניות חמות טעימות ושקיות טרופיות
 כול לאורך -שלנו שעשה הכול למעננו   דרור בסלומעל כולם 

החל . הדרך ליוה אותנו נסע בעקבותינו בשמחה ובדאגה
  –השער עד סגירתו לאחר שובינו  בשלום מפתיחת 

 .יבורך מפי עליון ירבו כמוהו בישראל 

רמת "בהזדמנות  זו אנו מודים  למקהלת בית הספר   
 –להנהלת בית הספר ולמנצח זאב וינדיש " מודעים

 .הייתם ממש  נהדרים ומצפים לשמוע אותכם שוב

 

 

 

 !!שבת שלום

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות
 

לשייקה וחיה מרילוס לרגל הולדת *: לידות

 בת לעידן ועירית, הנכדה
 למרגלית ועובדיה טיירי לרגל הולדת הנכדה*
 

לסבא וסבתא משה וציונה שרוני לרגל *: בר מצווה

 בנם של צפריר ואורית שרוני, בר המצווה של נכדם עידו

 

, ל ויואל ניומן  לרגל אירוסי הבת'לרייצ *: אירוסין

  תהילה לבן לואנשטיין מירושלים

 
 
 

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

 

 !שבת שמחה: מבני עקיבא
 יונג-לזכרה של אורית דה

 
 תפילת קרליבך במועדון –כניסת שבת 

 
 ב במועדון"פעולת חב 11:41

 
 מפקד ומנחה ואחר כך פעולות עם שבט ציון 22:41

 
 הרקדה ברחבה של הסניף 26:11

 

 רוני כהן: מהקומונרית
 
 
    

 

 
 

 ויחי: פרשת שיעור נשים בשבת
 

 הרב איתן הנה  :מרצה
  

 !(שימו לב לשעה החדשה) 24:22 :  בשעה
 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 24:11ה בשעלפני השיעור קריאת תהילים :  שימו לב

 

 :תנחומים
 

 לשלום רוזנבלט על מות אמו
 

 :מועדון גיל הזהב

 
ת כי'צ, החודש מוקדש לחברים ממוצא רומני

נלבש תלבושות , נאכל מאכלים. והונגרית
ס "של ביה' ונספר סיפורים ביחד עם כיתות ג

 .ד"הממ

 ד"בס

 והענקת תעודה רועה רוחני -מלוה מלכה 
ויקר  גברים ונשים כאחד צבור תושבים קדוש 

הינכם מוזמנים לערב מרגש של מלוה מלכה 
והענקת תעודות למסימים לימודיהם במסגרת 

ברכת "רועה רוחני אשר למדו בבית המדרש 
 .בחשמונאים  -" אברהם 

 .רבה של אור יהודה  –בהשתתפות הרב ציון  כהן 
 .ראש מכון צורבא מדרבנן   -הרב בן ציון אלגאזי 

 :המועד 
ה  "טבת תשע' יב" ויחי " וצאי שבת קודש פרשתמ

 11:11בשעה  1123/24/
 

 .אולם בית הכנסת הספרדי :המקום 
 .ם-כ-ל-נשמח לראות את כו

                    יוגש כיבוד                     * 

 כ הספרדי"רב ביה, שמעון בוחניק

mailto:vaad_bryna@012.net.il

