
 ד"בס

        
www.rammod.net    

 ד"תשע ,ח סיון"ר, נשא שבת פרשת ערב

  

 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

4504544-505  chanaschuster@gmail.com 

 

 
, וחה משותפת בליל שבועות לזוגות צעיריםאר

 ורווקים, משפחות צעירות
הארוחה תתקיים באולם ישראל של בית כנסת 

 .הרימון אחרי התפילה בליל שבועות
הארוחה .  משפחות משתתפות 45ישנם כבר 

תלווה במשחקי הכרות וגם תהיה לילדים 
 אם .  משחקייה
8841444-505  Lital.ch13@gmail.com  עוד לא

 . נרשמתם תהיו בקשר עם ליטל הילמן
   Joint Meal on Evening of Shavuot for Young 

Couples, Young Families, and Singles 
 

The meal will take place in Ulam Yisrael of Beit 
Knesset Harimon after the tefillah.  There are 
already 80 couples and families participating.  
The meal will be accompanied by games to get to 
know each other and a play space for children.  If 
you have not yet signed up please be in touch 

with Lital Hilman 050-8891433 

.Lital.ch13@gmail.com 

 

  1\14' מכרז פנימי מס :ממזכירות הישוב

  

 לא יתקיימו בישוב   :שרותי משרד הפנים
 6.2, סיון' ד, ביום שני הבא
 

 :מהמועצה
לצורך קבלת זכאות  :היערכות הסעות לשנת הלימודים

אנו מבקשים מכל ההורים לתלמידים להקפיד , להסעה
ם במוסדות החינוך בבנימין לוודא שכל הילדים הלומדי

רשומים בתעודת הזהות של ההורים כתושבי , ומחוצה להם
 .בנימין

 

דרושה בת שרות לשילה  :בנימיןמטה בנות שרות לגני 
קורות חיים  .אפשרות לתקן בית. ה"הקדומה לשנת תשע

 ופרטים
 במייל

:  guide@telshilo.org.il   506-4684444: או בטלפון. 
 

 לא יהיה דף מידע, ו חג שבועותאסר, בשבוע הבא
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 מוטי רוזיליו   
       

  מזכיר הישוב  
                            

  

 

 
 

 

  
 
 
 

 

  9שלוחה  - 4841948 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

vaad_bryna@012.net.il 
 

 חג השבועותבגלל , אין חוגים בימי שלישי ורביעי הבא
 
 

 :בנימין יוצא לדרך יריד האומנים הגדול במערב
נים להשתתף ביריד שיתקיים בחורש יאומנים מקוריים המעוני

  062 ד "סיוון תשע' ירון במערב בנימין בתאריך ז
 :מוזמנים לפנות למיכל

4486851-566  222482-5060 int.netpinig@bezeq 

  

 קורס כיבוי אש למתנדבים מקהילות מערב בנימין

ל וועדי "קק, תחנת מודיעין עילית –שרותי הכיבוי וההצלה 
להגן ,מזמינים את התושבים להצטרף למאמץ האזורי , הישובים

  .על הישובים מפני אש
קורס , 6514דצמבר –ספטמבר _אנו מקיימים במהלך חודשים 

  .מתנדבים ייחודי בתחנת כיבוי מודיעין עילית
בערב (ה-א)שעות באחד מימי השבוע  8הקורס יתקיים במשך כ

 . מפגשים 65_למשך כ
מענה לשרפות בשטחי  במהלך הקורס יוכשרו המתנדבים לתת

צים בתאונות וכן יקבלו רקע על חילו ,יער ובשטחים מבונים
  .חומרים מסוכנים ועוד, דרכים

ללא רישום פלילי  ,14שמלאו להם ( נשים וגברים) תושבים 
הרואים עצמם מתאימים להשתתף ביחידה , רפואי טוב ובמצב

: לבריינה במייל  :לפנות מוזמנים,זו
vaad_bryna@012.net.il 

 !"כאילו הציל עולם ומלואו ,כל המציל נפש אחת "
 

 שנה לפטירתו של הלל רודיך
  
אנו מזמינים את הציבור היקר לערב לזכרו של בננו  

 .האהוב הלל שנלקח בטרם עת
ליוני בבית הכנסת  4, סיוון' הערב יתקיים בתאריך י

 .65:10  פה בשעהגלנווד באולם יו
מלכה פיטרוקובסקי   ימסר שעור על ידי הרבנית -          

 :אשר יעסוק בנושא
 "מי כאן הילל"

 .מהלל התנא להלל שלנו בתום השנה
 .ניגונים בהשראתו של הילל -          

נודה לכם על השתתפותכם עמנו בערב זה לעילוי 
                                                                     .נשמתו

 משפחת רודיך   מאתנו        

 

 
 

 :בחשמונאים חיסוני כלבת

 , 6.2, הקרוב יתקיימו בישוב ביום שני

 במתחם מזכירות הישוב 12:85בשעה 
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 !וחג שמח חודש טוב, שבת שלום

 נשא פרשת תשיעור נשים בשב, השבת
 הרב איתן הנה :רצהמ

 
   קריאת תהילים  10:10:  בשעה

 תחילת השיעור – 10.85בשעה    
 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 
. 
  
 

  :ויצירה הבאה שעת סיפור :מהספריה

 12:85בשעה   4.2, א סיון"י, שני  וםבי
 4-0ובמקביל לגילאי  6-8לגילאי 

 

 ": שבוע הספר העברי"לכבוד 
 :12.2, ח סיון"י, ביום שני

 

 18:55בשעה  8-2לגילאי " כספיון"ההצגה 

 לילד₪  15.  בספריה
 

 

 !לתושבי חשמונאים  :גות אליצוררישום ללי
 

הרינו להודיע על פתיחת ההרשמה לאגודת 
                       "אליצור חשמונאים" הכדורסל

 בתאריך ייםותסת 'יב –' ההרשמה מיועדת לגילאי ה

01708714                                                          
                                                   .מטה םטופסי הרשמה ניתן לקבל אצל החתו
                               בברכת שנים ארוכות ובריאות

    504-4440560: פלאפון:  שרוני רועי

מניסיון העבר באם ידוע לכם על עולה חדש או      
הכדורסל  ין  להירשם לקבוצתיתושב חדש המעונ

 .ריינו לו מקום בקבוצהוש אנא צרו קשר בהקדם

 

 

 :מכל המשתתפים :ממועדון גיל הזהב

 
שארגנה את היציאה  תודה ענקית ללאה מדעי

שיצאו  היקרים  ולכל המתנדבים השבוע לירושלים
 ,לרחל אשוול, לנילי ארז, תודה לחביבה חתוכה !!איתנו

לחיה מרילוס , לנעמי עוזרי, למרים סבג, לשרה טאניס
 !!לכל מי שעזר

שלחן  לבני יצחק וגבי כהן שסחבו וסדרוכוח יישר 
  .וכיסאות וכיבוד לארוחת צהריים בפארק

שעשו מעל לשרה ועמוס פלדמן שוב תודה מיוחדת 
 !!ומעבר כדי לשמח אותנו

 
 

 

 

  

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

 

ליצחק והני עטקין לרגל אירוסי הבת מאירה *: רוסיןאי

 לאבי ניומן בנם של יונתן ויוכבד ניומן 

להרבי ואסתר גאמס לרגל נישואי בתם רני *: נישואין

 לרז גרינברגר מקבוץ בארות יצחק
 ליוסף ומרגלית כץ לרגל נישואי בנם יגאל לקרן ראובן* 
 נאל אנזלנתלרגל נישואי אילת ל רויינברגורדה ואפרים ל*

ליצחק והני עטקין ולרב יגאל וויויאן פרידמן * :לידות 

 בן למיכאל ושני, לרגל הולדת הנכד המשותף
 בן ליצי ומיטל, לחיים וברכה ברמן לרגל הולדת הנכד*
 בן ליוחנן ומיכל, לשלמה וחוי שריידר לרגל הולדת הנכד*
בת לישי , למוטי וצביה רוזיליו לרגל הולדת הנכדה*

 ועופרה
בן לאסנת ואבי , שרה וצבי ברנר לרגל הולדת הנכדל*

 אביטבול
בן לאפרת , לרגל הולדת הנכד רויינברגלורדה ואפרים *

 ואופיר אטיאס
 

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

 
 
 

 :(00על גיל יועד לכל מי שממ) מותיקים בקהילה

 
 !(שימו לב לשינוי בתאריך) 12.2, ח סיון"י, שני ביום

יציאה  .סיור בירושלים עם חזקי בצלאלמתוכנן 
 .18:55מהישוב בשעה 

לתצפית המשקיפה לעבר  רחבעם טיילתבסיור נגיע ל
נסייר בסמטאות העיר העתיקה בעקבות . הר הבית

חבורה נועזת ומלאת  –א "י הגרעלייתם של תלמיד
תושייה שקוממה את העיר מחורבנה אבל את מקומה 

הרשמה אצל  .בספרי ההיסטוריה עדיין לא קבלה
כל ! איש 65כבר רשומים כ . בריינה או נאוה במשרד

 !הקודם זוכה
 לזוג₪  645 לאדם₪  05:  עלות הסיור

 
 

 

 הזמין את הציבור הרחב אנו מתכבדים ל

 א"שליט יהושע מגנס הרב לשיעור מפי

 מ בישיבת מרכז הרב "ר

 יא פרק תהילים בנושא
  א"שליט אורבך איתמר הרב מפי פתיחה דברי

 חשמונאים דאתרא מרא
 (1.6.2014)ד "תשע בסיון' אור לד', יום א

 (51:12 -מייד לאחר תפילת ערבית ב) 51:02בשעה 
 

 ש המרכז היהודי גלנווד"ע כ רמת מודיעים"בביה
 :נ"ההרצאה לע

 /חוה לאה בת יצחק אייזיק פוגל /ציון פוגל-מנחם צבי בן בן 
 שלום בן אליעזר ליפא שוגר 

 בריינה בת צבי /אברהם יצחק בן אליעזר הכהן פרידמן 
  אברהם ניסל חוה בת, שבתי בן חיים מנחם ניסל6 פרידמן

 יוגש כיבוד קל 

mailto:vaad_bryna@012.net.il


 
 

 ד"בס

 והנוער' ח-'תיקון ליל שבועות לכיתות ז

  
 ,הורים יקרים

 .ט"לנוער לקראת חג מתן תורה הבעלה תיקון ליל שבועות "נקיים בע, כמידי שנה 
  

 :'ח-'כיתות ז
 .ללימוד בבית משפחות מארחות( כל כיתה בנפרד)תתארחנה : בנות
 .בתיאום עם הישיבה והמדריכים( כל כיתה בנפרד)הלימוד ייערך בבתי חניכים מארחים : בנים

ות /אחת ממדריכי/ו עם אחדנא ליצור קשר עם רננה א –משפחות המוכנות לארח את החניכים לשיעור בביתן * 
 .השבט

 .20:22- 00:22  הלימוד יתקיים בין השעות
 .באחריות ההורים לדאוג שילדיהם ישובו הביתה מיד עם תום הלימוד

  
 :'יב -'כיתות ט

 20:22- 00:22  הלימוד יתקיים במועדון בין השעות

 .עם סיום הלימוד תיערך תפילת ותיקין במועדון
 נא לפנות -ים לסייע בהכנת כיבוד לליל שבועות עבור בני הנוער הורים המוכנ         ·

 .  052-6559654או מרסי חריש    054-3172131ללורי גרסון 
  

 ,בברכת התורה
 .להגדילה ולהאדירה

 קומונרית –רננה 

 רכזת נוער –מוריה 

 ועדת נוער

Tikun Leil Shavuot  -  7th – 12th grade 
  
Dear Parents- 
  
As in past years we are planning and will be hosting a meaningful Noar learning program for 
Shavuot night. 
  
7th and 8th Graders- 
 Girls shiurim will be held for each grade and will be hosted in private homes. 
Boys shiurim will take place in and be hosted by private homes, each grade on its own, run by 
their madrichim along with the Yeshiva. 
  
Families interested in hosting please contact Renana 052-3662633 or your kids' 
madrichim/madrichot. 
  
The shiurim will take place from 11pm till 1am. 
  
Parents are urged to review schedules with their kids as it is each parents' responsibility to 
ensure that kids come home at the end of the learning program. 
  
9th-12th graders- 
 There will be a continuous learning program in the Moadon Noar from 11pm through 4am. 
The program will be followed by an early vatikin tefilat shacharit in the Moadon. 
  
Please call Lori Gerson  054-3172131 or Marci Charish  052-6559654 if you can help provide 
refreshments and baked goods for the Noar learning program. 
  
Bvracha, Renana – Komunarit 
Moria – Rakezet Noar 
Vaadat Noar 


