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 ב"תשע, ערב שבועות, ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 :2..6.2-6 השבוע כונן :משלחן המזכירות

  226-8889688שר כהן  א 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

כנסת הרימון הית בקהילת ועד מקומי חשמונאים ו

 את מותו של חברנו היקר והאהוב יםוכואב יםהמומ

 

 ל"שראל אייל זי' ר
 

 ממייסדי ומקימי בית כנסת הרימון

 .בצורה הראויה לשמש מופת 'בה בעל אמונה ובטחון ,

אנו משתתפים בצערם הכבד של חברתנו היקרה 

 .א"הנכדים וכל המשפחה יבלח,הילדים,בהירה

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

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

 

 

 עדכונים  :עיתון יישובי
 , כנראה, העיתון יצאבגלל כמות החומר שקבלנו 

 !ה"בע, בשבוע הבא

 !!חדש!! שימו לב :ברכות

מידע דף בפרסום ניתן לשלוח ברכות ותנחומים ל :תהמע

 .כל יום רביעי בבוקר עד ,למייל של בריינה השבועי

נוכל לפרסם רק מה שמתקבל וחבל לנו להעליב מישהו 

שבכל בית כנסת יהיה אחראי לדאוג לשליחת  מומלץאז 

 .'וכו, הברכות

להזמין  משיךניתן לה   : הדיסק - חגיגות חצי היובל

כלול בו ישושנוציא אחרי עריכה של המופע הדיסק  את 

ניתן להזמין .  ם את הקטעים המצולמים של המופעג

מחיר הדיסק .  במייל או בטלפון של המשרד דרכיאותו 

 ₪  02יהיה בסביבות 

 

  :"מרק כפתורים" הצגת ילדים
נאלצנו לדחות את מועד ההצגה עד סוף 

 .נפרסם תאריך חדש בקרוב. יוני
ובהזדמנות זו אני שוב מזכירה לצבור שיש לוח אירועים 

שמאוד עוזר   www.rammod.netבאתר של הישוב  נהדר

לנו להימנע מקונפליקטים בתאריכי אירועים ולהימנע  

נודה לכם מאוד אם . מהזזת פעילויות מתאריך לתאריך

 !תעשו בו שימוש

 

( מגדול ועד קטן)אם הנושא מעניין אתכם !  צפרות

 !נא להיות אתי בקשר

 
 
 

 ! ברכות
עד מועד הוצאת דף זה כל הברכות שידועות לנו 

 .יופיעו בעיתון הקרוב

ח תנחומים משבוע הבא "נשמח לפרסם ברכות וחו

 "!זמן אמת"בדפי מידע כדי שתקבלו את המידע ב

 
 

 

 
 גלנווד ש מרכז היהודי"עכ רמת מודיעים "ביה

 :בור להרצאה מפיימזמין את הצ
 

 א"שרים שליטהרב יהודה י
 

 " : סיפוק והספק, םפק"
 להיות רב ומחנך לצבור החילוני

 
 (21.5.82) סיון ז ביום שני

 22:22בשעה 
 (1:22ערבית ב)

 
 :נ"ההרצאה לע

 
 שלום בן יחיאל :משפחת יחיאל ווינברג

 שלום בן אליעזר ליפא שוגר : משפחת יהודה שוגר
 בת קהת רנה'צ :טאניסמשפחת 

אברהם יצחק בן אליעזר   :משפחת אליעזר פרידמן
 הכהן פרידמן

 חוה בת אברהם ניסל, בריינה בת צבי פרידמן
 

 
 

  כיבוד קל יוגש
 

 
 
 

http://www.rammod.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :מועדון גיל הזהב:  ותיקים בקהילה
 

במועדון  9:22בשעה , 69.2, סיוון' ח ,המפגש הבא ביום שלישי

וכן משתתפי מועדון ( גברים וגם נשים )מוזמנים ותיקים  .נוער

     !שמח לראותכםנ .גיל הזהב

 

תודה רבה לכל מי שהכין והשתתף בתכנית של מסיבת יום 

 :ירושלים המקסימה

 פיליןתניסים ,שרה ועמוס פלדמן, רב שמעון בוחניק, שרה טאניס

 יונה כתריאל, כהחביבה חתו, יהודית חדד

 

 :"ותיקים בקהילה"ערב הוקרה למתנדבי 
 

יתקיים ערב מיוחד לכבוד המתנדבים המסורים שלנו , 

בישיבה , בגנים, בספריה, ד"ס הממ"שמתנדבים בביה

 .בין היתר, ובמועדון גיל הזהב ב"במשמרות זה

, של מטה בנימין" ותיקים בקהילה"בחסות עמותת , האירוע

כ הספרדי "אולם ביהב 19.4, ג סיון"כ, יתקיים ביום  רביעי

 .שירה  ומרצה מיוחד, בתכנית ארוחה קלה. 17:92בשעה 

 .הזמנות יחולקו בקרוב

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 : מרכזת הקליטה

 באנגליתועד מקומי חשמונאים מזמין את תושבי הישוב לטיול 

": מבצע פינאלה"בבית התפוצות לתערוכה מיוחדת על 

   של אדולף אייכמן סיפור כיבושו

 00.4.10, בתמוז' ב, ביום ששי

 טרמפיידהמה 5:68אוטובוס יוצא בשעה 

 10:92נחזור לישוב בסביבות 

Va’ad Mekomi Chashmonaim invites residents 

at Beit  Englishof the Yishuv to a tour in 

Hatefutzot, The Museum of the Jewish People 

for a private tour of 

"EOPERATION FINAL"THE STORY OF : 

NEICHMAN THE CAPTURE OF ADOLF 

On Friday, 2
nd

 of Tamuz, June 22, 2012 

The bus will leave the Trempiada at 8:45 AM 

Return will be approximately 12:30 PM 

Cost:  50 shekels per person 

Bring snacks and water 

Space is limited and reservations are a must.  

To reserve space please contact Chana Schuster 

or 08  chanaschuster@gmail.comat  
th

by June 15

9761493 ext.4 (Bryna’s) or 0504054088 

 

 

 ד"ס הממ"ביה :לימודי ליל שבועות
 .בנים בנות  'ו -' בבתים יתכנסו ללימוד כיתות ה, ד"בממ' ד -' יתקיימו שיעורים עבור כיתות א

 :התלמידים טובים פתחו את ביתם והסכימו לשמש אכסנייה עבוראנשים 

 אקמן' מש -בנות ' כיתה ה/ שוסטר' מש -בנים ' כיתה ה

 אסייג' מש -בנות ' כיתה ו/  גהסי' מש -בנים  'כיתה ו

 ... 60:22 - 66:22משעה , כל שעור יהיה חצי שעה , שיעורים יהיו לכל כתה 3 
 

 !עוסקות בעבודת קודשהאווני ואורית גהסי אסתר קר, תודה לפנינית חברוני

 מר דרור סעדיה: המרצה. בלילה 33.22בשעה  שיעור לנשים, בליל שבועות יתקיים - הודעה לנשים

 כל הנשים מוזמנות                                                           0התבור ' רח,    בבית משפחת ציונה שרוניהשיעור יתקיים 

 

 , ע על שאר השיעורים נמצא בלוחות המודעות בבתי הכנסת וברחבי הישובמיד

 www.rammod.net:   וגם באתר של הישוב

 

mailto:chanaschuster@gmail.com

