
 ד"בס

        
www.rammod.net    

 

 ג"תשע ח סיון"ר, במדבר שבת פרשת ערב

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
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 !!השבוע

  :מאיב 21, סיון' ג, הקרוב ביום ראשון**
 עמותת ותיקים 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 

 !!פשוט תבואו –אין צורך להירשם מראש 
 מודעותפרסום בתיבות ובלוחות ה

 www.rammod.net: אתר הישובוב
 "רכזת קהילה"תחת 

 

 11.5, ג סיון"י, ביום רביעי  !הצגת ילדים

 ה 'עם תיארטון צחוקל "הברווזון המכוער":  ההצגה

 !פרטים בשבוע הבא. במועדון נוער 23:61בשעה 
 

 

 ד"הי, אחיו של אביתר בורובסקי, מכתב מאלידע ברק

 
עת קמנו מהשבעה על הירצחו של אחי הקטן אביתר 

ובשם משפחתי את  ברצוני להביע בשמי, ד"הי ,בורובסקי
העזרה והתמיכה בימים הנוראים , תודתי על כל התנחומים

  .הללו
אבדן של אח כה צעיר ובצורה נוראית שכזו מותירה בנו 

הכאב רב    .שלעולם לא תגליד חלל עמוק וצלקת עמוקה
  .והדמעות לא עוצרות, הפצע עדיין מדמם, מנשוא

חרב עלי עולמי , אביתר, יבדתי את אחי הקטןביום בו א
נולדו לי עשרות רבות של  כאילו אבל גם באותו יום חשתי

 אחים מדהימים אשר לעולם יהיו חלק אינטגרלי
אנו עומדים שלובי ידיים דואבים את . שלי מהמשפחה

בוודאות שאנו  יודעים אנו. האבדן אבל חיים את ההמשך
, מכים באבא ואמא תו, הולכים קדימה עם כל העוצמה

ובחמשת ילדיה , צופיה, של אביתר באלמנתו תומכים
  .הקטנטנים

גדול של כאב אבל גם מורשת  אביתר הותיר אחריו חלל
 ,שמחה, חיוכים, בדיחות  .עצומה של שמחה ועשיית טוב

לקיחת דברים בקלות ועזרה לכל אחד ואחת בכל מצב 
נה אחי הקטן שכו רק חלק קטן ממורשתו של הינם אך

  ."נאפו"בשם 
 נמשיך לחייך, אנו נמשיך בדרכך, נאפו הקטן והחמוד

  !ולשמוח ולצחוק תמיד תמיד
 התמיכה הכל כך גדולה של עם ישראל מכל קצוות העולם

האחדות של . מורגשת ומדינתנו הקטנה הייתה כל כך
  .לכולכם ואני באמת רוצה להודות! העם

מאביתר הינו  המסר שלי. גם לקח' נתן וה' אני מאמין שה
  :ברור

קחו את הכל בקלות ובשמחה והכי חשוב זה לשמור "
  "על המשפחה

 ,שנזכה לבשורות טובות ישועות ונחמות
  ,אוהב מאוד

 אלידע ברק
 
 
 

 

 

 

 

 :משלחן המזכירות
 

אחזקה וניקיון למקווה ישוב  דרוש איש  :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 
להגיש  קורות חיים יש. י כישורי המועמד"מ ועפ"שכר יקבע במו

שעה , 23.5.26, סיון' ז, למזכירות הישוב לא יאוחר מיום חמישי
21:11 

 מזכיר הישוב, מוטי רוזיליו

 
 :מתקצירית המועצה

לקראת עונת השחייה   :בריכות שחייה פרטיות
מחלקת רישוי עסקים מבקשת להזכיר כי כל , הקרבה

בריכת שחייה הפועלת כעסק מחויבת על פי חוק לפעול 
בטרם רישום ילדכם לחוג או לקורס . סקעם רישוי ע

, נא ודאו כי הבריכה אכן קיבלה רישוי עסק, שחייה
ובהתאם לכך עומדת בכללי הבטיחות והבריאות 

  .הנדרשים על פי חוק
 

 :שיעור נשים בשבת
 במדבר:  פרשת השבוע 

 הרב איתן הנה: מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה   25:61:  בשעה

 
 25:25לפני השיעור בשעה ריאת תהילים ק:  שימו לב

 
 

 :תנחומים
 

 לעכסה ויינברג על מות אביה

http://www.rammod.net/
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 *מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב:פינת הברכות
 

בן לתמי ושלום , ם ורבקה כהן לרגל הולדת הנכדלחיי* :לידות

 רם
 בן לאליהו ובריאנה , ליעקב ועדינה אליפנט לרגל הולדת הנכד*
בן למוריה ואביהו , לאתי ואלדד דודקביץ לרגל הולדת הנכד*

 כספי

למרדכי ופרן ציק ולסטיב וקים אטינגר לרגל נישואי *: נישואין

 אלישבע לאבי
 נועה ליצחק כהן צמחאי לטלי ואבישי פז לרגל נישו*
 

 !בישוב מכל בתי הכנסתלקבל ברכות אשמח 
 

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

 

 "אמצע החיים"כנס : מעמותת ותיקים בקהילה

 
 12.5, ב סיון"י, כולם מוזמנים לכנס שיתקיים ביום שלישי

 בבית יד שרה בירושלים
 

 התכנסות ורישום 21:25: בתכנית
המרחב להיות אני בתוך ריבוי " עכשיו אני" 21:61

אחים , בני זוג, בנים, סבים, כהורים: התפקידים בחיינו
ס ומאמנת אישית ומנחת סדנאות "עו, דליה נקר' הגב. 'וכו

 .לצמיחה במעלה החיים
 ם רוצים אתיש לציין א – שתי הרצאות במקביל: 24:85

 :הראשונה בעת ההרשמה
 "להתפתחות אישית תהליכי חשיבה כמנוף" .2
 "מוטיבציה לשינוי" .1
 כיבוד קל:  24:85
 "פרלמנט ארוחת הבוקר: "הסרט:  11:25
 סיום משוער:  12:61

 ₪  81: במקום₪  61: עלות בהרשמה מראש אצל בריינה
 

 בה נא לציין אם מעוניינים –לאדם ₪  15הסעה במחיר 
 
 

 :ממועדון גיל הזהב

י שמד, צ"סגן הרבש, תודה מיוחדת מיהודית חדד לדרור באסל*
 !להעביר את אמה למועדון, שבוע עוזר ברצון רב

במסיבת יום  ןיספור אישי ומעני שסיפר תודה לעודד אשואל*
 !שירה והדבר תורה על ה לניסים תפיליןו ירושלים

 מצגת וקטעי שירה לכבוד יום ירושלים על ה לשרה פלדמן*

הסבתם לחברות המועדון שמחה  !!למתנדבות שרקדו והרקידו*
 !!!ישר כח לכולם !והתרגשות

, קוסמטיקה :  12.5, ב סיון"י, ביום שלישי: יום פינוק
 !!מניקור ועיסוי  ,פדיקור ,תספורות

 !נוסעים לספארי

בין השעות , בספארי" בין ערביים"סיור , ט סיון"י, 14.5בתאריך 
 .ניתן להירשם אצל לאה₪  51:  מחיר. 21:11-24:11

 לאה מדעי
   

 
 
 

 :ס בנימין"של מתנ הספורט' הודעות ממח
 

 !בשבוע הבא זה מתחיל   :משחקי ליגות בנימין
 :הישובים המשתתפים

, מעלה לבונה, גבעת הראל, עלי, דולב, נעלה, נריה, אדם

, רימונים, פסגות, כוכב יעקב, נופי פרת, חשמונאים, עפרה

בהצלחה לכל  .עטרת ונוה צוף, כפר האורנים, כוכב השחר
 !הנבחרות

 www.rammod.netהישוב תכנסו לאתר של 
 ז המשחקים "כדי לצפות בלו, "רכזת קהילה"תחת הכותרת 

תושבי הישוב מוזמנים להגיע למשחקים כדי 
 !!לעודד את הקבוצה שלנו

 
 כרטיסים מוזלים לאליפות אירופה בכדורגל לתושבי בנימין

 
אליפות אירופה בחודש יוני הקרוב תתקיים בישראל 

 .12בכדורגל לנבחרות עד גיל 
, אנגליה, באליפות תשתתפנה מעצמות עולמיות כגון ספרד

הולנד גרמניה ועוד ויטלו בה שחקנים מקבוצות כמו , איטליה

 .סטר יונייטד ועוד'מנצ ,ריאל מדריד, ברצלונה
בעקבות הסדר של מטה בנימין עם ההתאחדות לכדורגל מי 

 !בלבד לכרטיס₪  11חיר של שיירשם דרכנו יקבל מ
מדובר בהזדמנות מצויינת לכל תושבי בנימין להגיע עם 

ניתן להציע לחוגי , המשפחה לחוויית כדורגל במחיר נהדר
 .מועדוני כדורגל ועוד/כדורגל

 מהרו להירשם –הכרטיסים לחלק מהמשחקים כבר נחטפים 
 8שלוחה  4132846: דרך בריינה במשרד

 
 :הודעה מהספרייה

ת אחרי שבועו, מחשוב הספרייה בתוכנה חדשה לשם
, למשך כחודשיים, דבהספרייה תיפתח פעמיים בשבוע בל

 .בשעות הרגילות, בימים שלישי וחמישי
 

 .התעדכנו בפרסום נפרד מהספרייה
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