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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 :תודה - ג בעומר בישוב"ל*
ה תיישהמתנפחים הפעילות תודה לכל מי שעזר ב

לחנה , לסם ורוקסאן גמראן !צ"אחהביום שני  לילדים
לאריאל וכרמי בלכר , ללורי ואלישע גרסון, שוסטר

 .ולרחל אהרון
 

 !בקרוב

עמותת ותיקים  :במאי 21, סיון' ג, ביום ראשון**
בקהילה וועדת תרבות של הישוב מזמינים 

 :אתכם ל

  "ניגון ירושלמי"
 .  נוספים ונגנים עם הלל מאלימופע מוסיקלי 

 !  מופע לכבוד יום ירושלים וחג השבועות
 !(ומעלה 55גילאי )הנחה לותיקים בקהילה 

 
 www.rammod.net: אתר הישובפרטים ב

 "רכזת קהילה"תחת 
 

 
 
 

 6שלוחה  80-7941679: חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

6806800-808 chanaschuster@gmail.com 
 

 ג בעומר"המדורה היישובית בל
תודה רבה לכל מי שהשתתף בתכנון ובביצוע של 

תודה ליוכי .  ג בעומר"המדורה היישובית לכבוד ל
תודה .  ראש וועדת חיבורים וחברי הועדה, בליץ

.  לשמחה שלדון על השתתפותו בתוכנית המוזיקלית
על השתתפותו בתוכנית  תודה למאיר בן דרור

תודה לאשר כהן ולפועלי הישוב שהכינו .  המוזיקלית
תודה לפנינה נוסטטר על . את השטח ואת המדורה

 .העזרה עם הכיבוד

 
BonfireYishuv Lag Ba’Omer  

 

Thank you to all who participated in the 

planning and implementation of the Yishuv-

wide bonfire in honor of Lag Ba’Omer.  

Thanks to Yochi Blitz, Head of Va’adat 

Chiburim and to the members of the va’ada.  

Thanks to Simcha Sheldon for participating in 

the musical program.  Thanks to Meir Ben 

Dror for his participation in the musical 

program.  Thank you to Asher Cohen and the 

yishuv workers for preparing the area and the 

bonfire.  Thanks to Penina Neustadter for 

helping with the refreshments. 
 
 

 

 

 

 

 :משלחן המזכירות
 

כ "הישוב חשמונאים וקהילת ביה
הרימון משתתפים בצערם הכבד של 
אלידע ברק ובני משפחתו על הירצחו 

, ד"הי, של אחיו אביתר בורובסקי
 בצומת תפוח השבוע

............................................... 
דרוש איש אחזקה וניקיון למקווה ישוב   :מכרז

 :דרישות התפקיד.  חשמונאים
 ניקיון המקווה במידי יום והכנתו להפעלה בערב 

 המקווה ואחזקן' הפעלת מע 

  פתרון בעיות אחזקה בשיתוף הממונה למקוואות
 במטה בנימין

 בעל חוש טכני 

  יתרון –ניסיון בתחום 
קורות חיים יש להגיש . המועמד י כישורי"מ ועפ"שכר יקבע במו

שעה , 21.5.21, סיון' ז, למזכירות הישוב לא יאוחר מיום חמישי
21:11 

 מזכיר הישוב, מוטי רוזיליו

 

 :שיעור נשים בשבת
 בחוקותי-בהר:  פרשת השבוע 

  הרב פלטי גרנות: מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   55:52:  בשעה

 
 25:11לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
 

 :תנחומים
חיים יושב שבעה . לחיים גבירצמן על מות אביו

 12/15   טרומפולדור ברחוב בירושלים
 

 אנחנו מודיעים בצער רב על פטירתה השבוע של 
המשפחה . לשעבר תושבת הישוב, ייקובס'שרה ג' גב

 .דינה בגבעת שאול, יושבת שבעה בביתה של בתה
 .4321 769 - 052: לפרטים
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 במלאות שנה לפטירתו של חברנו היקר

 
  ל"ישראל שלום אייל ז

 
  ,נ הרימון"ממייסדי ומקימי ביכ

 ערב מיוחד לזכרו ,ה"נקיים בע
 ,8.5,באייר' ביום רביעי כח

 11:11בשעה  ,כ הרימון"הביב
  .בהשתתפות מורנו הרב אורבך ואורחים נוספים

 
רועים בשם יבערב זה נכריז על קריאת אולם הא

 ,על שמו "אולם ישראל"

 .ויוסר הלוט מעל פינת ההנצחה לזכרו 
 כל הצבור מוזמן

 בית כנסת הרימון               בהירה ומשפחת אייל
 

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

  אורי וענבר לוטן לרגל הולדת הבן אריאלל* :לידות

בת לחיים אמת , רד והניה פאולי לרגל הולדת הנכדה'לריצ*
 ואלישבע

 

ודי ובנימין מורדוקוביץ לרגל נישואי הבן נתנאל 'לג*: נישואין

 למיכל רבינוביץ
ירצמן ולסיגל הלל לרגל נישואי נעמה בוחיים ג( אביטבול)למיכל *

 לדולב
 תמר קירשנבאוםליפתח ושרית רותם לרגל נישואי בנם אראל ל*
 

 !בישוב מכל בתי הכנסתלקבל ברכות אשמח 
 

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

 

 :ממועדון גיל הזהב
 

תתקיים , 5.5, ז אייר"כביום :  לכבוד יום ירושלים

ניסים תפילין , במועדון מסיבה בה יופיעו שרה פלדמן
 !!כולם מוזמנים. ועודד אשוואל

 
בין , בספארי" בין ערביים"סיור , ט סיון"י, 18.5בתאריך 
ניתן להירשם אצל ₪  51:  מחיר. 25:11-20:11השעות 

 .לאה
 דעילאה מ

   

 
 

 

 !שחייה נפרדת – מתיתיהוישוב בריכה חדשה ב
 

 www.rammod.net: פרטים באתר
  ."רכזת קהילה"תחת 

 

   9144777:לפרטים והרשמה במתיתיהו

 בית כנסת רמת מודיעים
 מזמין אתכם

 5.5.1121, ח אייר"אור לכ, בליל יום ירושלים
 לערב מרשים

 
 עם

 "י"החיים שלי בלח"אהובה מייזלס שתספר על 
 ואחריו  

 שירי ירושלים עם יונה וורנר
 

בבית  20:55-הערב יתחיל עם תפילה חגיגית ב
 11:11-וימשיך באולם יפה ב  הכנסת

 קל כיבודיוגש 
 

 הערב בחסות משפחת ריין לזכר נשמות הורי דבורה
 ל "הרב חיים ליב דייוויס ז

  ל"הרבנית הינדא רישא דייוויס ז
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