
 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים
 

 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע
 (5151מרץ  51)כד אדר , ביום ראשון   

 במזכירות הישוב, 50:11בשעה 

 מומלץ להירשם מראש במזכירות
לכלבים שרשומים . יש לשלם את אגרת החיסון מראש

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך  ,במועצה
 : Iphone מחשב או

http://petclick.co.il/Payment.aspx 
תכניס את מספר שבב של הכלב , ע תשלוםוצילב

 3344: הישוב תוסיסמ
, חתולים או כלבים שלא רשומים במטה בנימין, לגורים

-15: יש לשלם בכרטיס אשראי מראש למועצה טל
6633505. 

 

 ד"בס

     
 

www.rammod.net 
 ה"תשע ,אדרב "כ, ויקהל שבת פרשת ערב

 

 :משלחן המזכירות
לא , 50.4, ה אדר"כ, ביום שני הקרוב  :משרד הפנים

 .של משרד הפנים בישוב ת קהלקבלתהיה 

 
מניסיון של שנים קודמות קשה מאוד ו חג הפסח מתקרב

לקבל משאיות לפינוי גזם בשבוע האחרון ולכן ככל 
ות הגזם יבטיח לנו שתקדימו להוציא גזם וגרוטאות לפינ

  .ישוב נקי בחג
 

אוטובוסים יצאו מהטרמפיאדה   :עצרת ביום ראשון הקרוב
לשלם בעליה )לאדם ₪  51יעלה . 50:11בסביבות השעה 

יש להירשם מראש דרך המייל של בריינה או (. לאוטובוס
כל . המקום מוגבל!( לא דרך הנייד)דרך הטלפון במשרד 

 !הקודם זוכה
 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו 

 

 
   
 
 

 

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  3שלוחה  6305364
 

 
יישר כח לצוות פרויקט משלוח : מכל הלבתודה 

ציפורה , מרים פישר, נעמי אקמן:  מנות יישובי
על הארגון  אבי ריפמן ומיה דוגלן, הורנשטיין

 !וצרים למשלוח מנות יפהפההפרויקט ובחירת המ
על ארגון  נאוה כהן ונירה פרנקל, לדב גילאורתודה 

 !הרשימות
  .חלק ותרם לפרויקט, תודה לכל מי שארז

 
 !בשבוע הבא

, יום רביעיב ,לקראת פסח  :יריד לקראת פסח

יערך יריד   ,53:11-55:11 בין השעות ,ז אדר"כ ,50.4.51
באולם  מכירות מגוון בשיתוף עם ועדת חסד חשמונאים

 .(גלנווד)כ רמת מודיעים "יפה של ביה
הדוכנים יהיו של תושבים מתוך היישוב וגם דוכנים של 

 .בבעלי עסקים מחוץ ליישו
, כיסויי ראש, תכשיטים, בגדי ילדים, היריד יכלול בגדי חג

 ...מזון ועוד ועוד, יודאיקה
בעל , ₪ 511בסכום העולה על , על כל קניה בדוכן ביריד

עבור קמחא , לטובת וועדת חסד₪  1הדוכן יתרום 
 .דפסחא

 
משפחות שמעוניינות להדליק :  טקס יום השואה

ו בשואה מתבקשים משואות לזכרם של בני משפחה שנספ
 .להיות אתי בקשר

 
   :דוכני מכירה למדרחוב ביום העצמאות

יום )המעוניינים להעמיד דוכן מכירה בערב יום העצמאות 
מתבקשים להירשם ( 55.3, אייר' אור לד, רביעי בערב

. 51.4, ד אדר"כ, במזכירות הישוב החל מיום ראשון

 .ויש לשלם אותו בזמן ההרשמה₪  511ההרשמה עולה 

 :ד"ס הממ"הזמנה מביה

מודיעים מזמין את הורי ילדי גני -ד רמת"ס ממ"בי
החובה למפגש הכרות עם צוות בית הספר ועם 

                                               .הנהגת ההורים
( 51.4.51)ד אדר "ה ביום ראשון כ"המפגש יתקיים אי

                .בחדר מדעים בבית הספר 51:11בשעה 

 ס"חזון בי*  הכרות עם הצוות* :תכנית המפגש
 הצצה לעשיה הבית ספרית* תוכניות לימודים*
                           .שאלות לצוות ולהנהגת ההורים*

                                           מחכים לראותכם
 הנהלת בית ספר והצוות החינוכי

 

עניין של מסורת  -כמו בשנים קודמות   :פגשיםממועדון מ

:  שכללה את      -קיימנו גם השנה מסיבת פורים מקסימה ומושקעת 
וחברי ומועדון " עתרת שלום"בית הכנסת הספרדי ובית הכנסת 

 . י עליזה תפיליון ויהודית חדד"האולם קושט ברוב טעם ע. מפגשים
קנתה פרסים   טאניס  שרה*        ניסים תפילין ערך השולחנות * 

מלכה ,  הסנונית החדשה בישוב. *וחלקה לתחפושות המצטיינות
שירים : דאגו לחומר מעניין על פורים כולל   מרדכי ובעלה אילן

ומעל כולם המנצח . חידונים וסרטון על המן ומרדכי שהוקרן על מסך
והשחקן שמעון קרסנטי וחברו השחקן אבישי כהן שתוך שלושה ימים 

 . שחקנים מלידה-פשוט   הצגה נפלאה מורכבת וארוכה העמידו
תודה לכל  *    ! לקונדטורת פוזילוב עם העוגיות הטעימות  תודה* 

ולכל החברים שהביאו       ! לסדר מיד את האולם   החברים שעזרו
שנזכה  !ומעל כולם אתם המשתתפים שנותנים כוח להמשיך !כיבוד

  !לשנים טובות של עשייה משותפת
  לבכ. השבוע יצאנו לטיול בשביל הסלט בעוטף עזה  :ול לעוטף עזהטי

הפירות והירקות . מתגלה לנו מכמניה של הארץ המדהימה  טיול
הטעימים שהיא מייצרת שאין שני להם ונופי בראשית המדהימים שבה 

יעקוב גוטליב וניסים תפילין שעושים : ומעל לכול אנשיה המיוחדים . 
                                                                          !תודה להם ולנשותיהם שרה ועליזה .ונהנההכל שאנו נהיה ביחד 

 

 ציונה שרוני

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


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 !!בת שלוםש

 ,עמכם' חניכים ונוער יקרים ה, הורים
מסע לה "גם השנה נצא בע, בהמשך לשנה שעברה

   , שלישי-פסח סניפי אשר יתקיים בימים שני 
וער נ, המסע מיועד לחניכים(. 03-0330)בניסן ' יא-'י 

 (. ומעלה' מכיתה ד)ובוגרים 
הלינה תהיה , המסע יתקיים באיזור הרי ירושלים

 (.לינת שטח)ל בנס הרים ''במרכז קק
הטיולים יהיו באיזור נס הרים ונסיים בשיט חוויתי 

 .ביאכטה באשדוד
 . המסע מאושר על ידי הגורמים הרלבנטיים

 :מחיר המסע
 ₪ 033 – (במשפחה) ראשון ילד -
 ₪ 383 -שני ילד -
 ₪ 373שלישי  ילד -

 
 :אמצעי תשלום

 מזומן -
 "ועד מקומי חשמונאים"ק לפקודת 'צ -
 (יש לצרף אישור בכתב להוראת קבע)הוראת קבע  -

 
 ?למי משלמים

 למדריכים שלהם( 'ט-'ד)חניכים  -
 אצל רכזות( 'יא -' כיתות י)נאמן ואביחי  -שבטים -
 יפי עבודי -ן נאמ, יעל גולדשטיין -אביחי  .הגרעין    
 אצל רוני הקומונרית -ב ובוגרים"י -

 
 :זמן הרשמה

עד מוצאי שבת ( 3330)אדר ' ההרשמה מיום רביעי כ
 (0330)ניסן ' א', ויקרא'

 !מחכים לראותכם 
 , מוריה רכזת הנוער,  רוני הקומונרית 

 המדריכים וועדת נוער 

 

 

 

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 

ן ב, ללארי ויהודית פרידמן לרגל הולדת הנכד*: לידות

 לרופי ונעמה
בת ליעל ומור , לאהרון ואסתי טי לרגל הולדת הנכדה*

                                                                          ויסטוך
 בן לאלי ומאיה , הולדת נכד חדשלמרווין ויונה וורנר לרגל *
 

לשמעון ולארה יצחקי לרגל בר המצווה של *: בר מצוה

 בנם דניאל
 עזרא בנםלעקיבא ושרון סילטון לרגל בר המצווה של *

 

, טליה, להודה ומיכל שווגר לרגל אירוסי ביתם*: אירוסין

 גרינברג מטלמון( מורדי)למרדכי 
 

 :דרך צלחה ל  !מתגייסים

 ישי אדלמן
 אריאל מנש

 נעם קפלנסקי
  

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

 

 :מועדת משלוח מנות
 

שנה מוצלחת וחילקנו בערך , ברוך השם, יתהיהשנה ה
  .משלוחים בפורים 501

מיזם זה הוא בין המיזמים הקהילתיים העיקריים שלנו 
ח "ק את ההכנסות בין גמובאמצעותו אנחנו זוכים לחל

 .ועדת החסד ופרויקטים עבור נוער הישוב, "מתן בסתר"
 

אנו מתנצלות בפני סוזי ושפ כהן על שהשמטנו את שמם 
 .בלי כוונה מרשימת המשתתפים

אנו מודות לכם על , אם משלוחכם הגיע באיחור
 !הסבלנות

 
 :לידיעתכם

 .התבניות לא הוטבלו. 5
צורפו למשלוח נרכשו שקיות הממתקים הארוזות ש. 5

 .צדקה נוספת, מקרן אור
 (מחנות קפאח)קמח מלא  31%הקמח מנופה והוא . 4
, נארז על ידי חנות קאפח)הגרנולה מכילה אגוזי מלך . 3

 (אם ישנן שאלות נוספות
 

לכל המתנדבים הרבים שבמאמץ רב תרמו מזמנם  תודה
ומכוחם ועזרו לארוז את המשלוחים ולמתנדבים שחילקו 

 !לא היינו מצליחים ללא עזרתכם. בחג עצמו אותם
 לנעמי אקמן שארגנה את מיזם ההנחות המצורפות תודה
  לדב גילאור על העזרה ברשימת השמות תודה
על כל  לנאוה ולנירה, לחנה,לבריינה, למזכירות תודה

 העזרה ושיתוף הפעולה
 

 .בתקווה שכולכם נהניתם לקבל את החבילות
בעיקר כדי שנוכל להשתפר  ,נשמח לשמוע את הערותיכם

 .לקראת שנה הבאה
 

 :ועדת משלוח מנות ישובית
 tzipesq@aol.com- ציפורה הורנשטיין

 reiffmom@gmail.com- אביגיל ריפמן
 savtamiriam@gmail.com- מרים פישר 

 

 

 ויקהל: שיעור נשים בשבת פרשת
 יקהרב שמעון בוחנ:  מרצה

 
  54:51:   בשעה

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 54:11קריאת תהילים לפני השיעור בשעה :  שימו לב

 ליואל ביילי על מות אחותו:  תנחומים

mailto:vaad_bryna@012.net.il

