
          ד"בס

 
 ב"תשע סיון ח"י ,בהעלותךפרשת , ערב שבת  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

  :משלחן המזכירות

 8889888-158: אשר כהן    :6161-61 השבוע כונן

, עד יום ראשון הממשיכ  הרשמה לקייטנת הישוב

מידע 0 אחרי תאריך זה ההרשמה תהיה על בסיס מקום פנוי0 6.01

 www.rammod.net :באתר של הישוב

 

 :שירותי משרד הפנים

לא תתקיים קבלת קהל לשירותי  ,11.6.11 ,שני וםבי
 .בישוב משרד הפנים

 

על מנת למנוע מקרים של מתחזים   :ה לנזקקיםאישור צדק

הבאים כביכול לאסוף צדקה ומאידך לא לפגוע בנזקקים הוקם צוות 

רבנים ממטה בנימין שבודק את המבקשים ונותן להם אישור רשמי 

מ "ניתן להפנות למזכירות נזקקים ע6 לאסוף צדקה בישובי בנימין

 6להדריכם למי לפנות לקבל את האישור
 

 

 
 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7916679 

 

להזמין  משיךניתן לה   :הדיסק - חגיגות חצי היובל

כלול בו ישושנוציא אחרי עריכה של המופע הדיסק  את 

ניתן להזמין 0  גם את הקטעים המצולמים של המופע

הדיסק  מחיר0  במייל או בטלפון של המשרד דרכיאותו 

בגלל בעיות טכניות זה יקח עוד  ₪  .0יהיה בסביבות 

 !הסליחה אתכם! תודה על הסבלנות0 קצת זמן

 

  :"מרק כפתורים" הצגת ילדים
ון של החופש בשבוע הראש , ה"בע ,ההצגה תתקיים

 0בקרובהודעה תצא 0 הגדול

 
 :מרכזת הנוערהודעה 

 -'פעילות קיץ לשכבות ט( "צדדים 0)מצורף לדף זה דף 

 –' פעילות קיץ לשכבות ז"בשבוע שעבר צורף דף 0 ב"י

 :מי שלא קבל יכול לצפות במידע באתר של הישוב0  'ח

www.rammod.net 

 0או לקבל העתק במזכירות הישוב
 

 
 

 

  

 :  ותיקים בקהילה
 :מועדון גיל הזהב

במועדון   9:11בשעה , 6861,ו  סיוון"ט, המפגש הבא ביום שלישי

וכן משתתפי מועדון גיל ( גברים וגם נשים )מוזמנים ותיקים 6 נוער

     !שמח לראותכםנ6 הזהב

 
 :"ותיקים בקהילה"ערב הוקרה למתנדבי 

 
 "'ברכו ה –המתנדבים בעם "

 ('ב: 'שופטים ה)

 

יתקיים ערב מיוחד לכבוד המתנדבים המסורים שלנו שמתנדבים , 

ב "במשמרות זה ,בישיבה, בגנים, בספריה, ד"ס הממ"בביה

 0בין היתר, ובמועדון גיל הזהב

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

כ הספרדי "באולם ביה( 6901), סיון ג"כ, רביעיביום  יתקיים 

 67:9.0בשעה 

 והרצאה מפי  בצבורשירה , בתכנית ארוחה קלה 

  מר יניב קנדל

 0ים מרתק ומיוחדשמספר סיפור חי

 0 שבוע ההזמנות חולקו בתחילת 

 6שלוחה /  7916679: נא לאשר השתתפות אצל בריינה במשרד

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן
 

 
 

 ובנחמת בנין ירושלים תנוחם המשפחה

 

 ל"ז, ישראל שלום אייל' אזכרה לר
 

סבנו ואחי , אבינו, לפטירת בעלי( מקוצר)ביום השלושים 

 ערב מיוחד לזכרו, ה"בע ,נקיים, היקר

 6601, א סיון"כ, ביום שני

 כ הרימון"באולם ביה

 

 81:15:  תפילת ערבית

 לאחר התפילה ישאו דברים

 רב הישוב, א"שליט, מורנו הרב איתמר אורבך 

 נציגי המשפחה

 נציג קהילת הרימון

 יוגש כיבוד קל
 בהירה אייל והמשפחה

 כ הרימון"קהילת ביה

 

 , יום שלישי, קונים למחרתהעליה לבית העלמין יר

 0ברחוב נתיב החסד .69:9בשעה , 6001, ב סיון"כ

http://www.rammod.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 :פינת הברכות
 :מזל טוב ל

 
 אופירה למשה קריגר, ודי שטיין לרגל אירוסי בתם'פיל וג

 
 בן לרפי ונעמה, ל הולדת הנכדלרגודי ולארי פרידמן 'ג
 

בנם של אבי ורננה , לרגל הולדת הנכד, שמעון וחני חכים
 בוקשפן

 
בן , הולדת הנכדרגל משפחות גורי ורבקה וזאב טאוב ל

 .לשירה וכפיר
 

 מאיהל הבן אלי נשואימשפחת וורנר לרגל 

  

 נתי פרנקלל הבת אילנה רגל נשואימשפחת אבל ל
 

 חיים כהןפרופסור לועד מקומי חשמונאים מאחלת 
 "! פרופסור לבלשנות"ברכות לבביות לרגל קבלת תואר 

 
 

 עד כל יום רביעי vaad_bryna@012.net.il:  ניתן לשלוח ברכות ל
 

 

 :חנה שוסטר  : מרכזת הקליטה
9761493 ext.4 (Bryna’s) or 0504054088 

 chanaschuster@gmail.com 
 

 יםאולפן עול

כדי לחדש את הלימודים באולפן עולים חשמונאים אני צריכה 

 6שמעוניינים חדשים ישלחו לי פרטים
 

Ulpan Olim in September 
In order for the Advanced Ulpan in Chashmonaim 
to continue, I need to submit information for new 
people who would like to join the ulpan starting on 
Sundays in September.  If you are interested (you 
don't have to commit at this point) please send me 
an e-mail with the following info: 

 

Name 
Teudat Zehut #  
# Years of Education (starting from 1st grade) 
Profession 
Year of Aliyah 
cell phone number  
e-mail address 
country from which you made Aliyah 

 

 באנגליתועד מקומי חשמונאים מזמין את תושבי הישוב לטיול 

": מבצע פינאלה"בבית התפוצות לתערוכה מיוחדת על 

   של אדולף אייכמןלכידתו סיפור 

 0001060, בתמוז' ב, ביום ששי

 טרמפיידהמה 5:68אוטובוס יוצא בשעה 

 .60:9בסביבות  נחזור לישוב

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 

:" Operation Finale": The Story of the Capture 

of  Adolf Eichman 

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 me by June 15
th

  
 

 :חיסוני כלבת
 

 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"יבוצעו בחשמונאים ע

 

בשעה , במזכירות הישוב( יוני 85), תמוז' ה, ביום שני

60:116 

החיסון והרישיון יינתנו רק כנגד הצגת אישור של תשלום 

ת בנק הדואר או בכרטיס באמצעו, האגרה למועצה

 18-9900601: אשראי
 

 מחירים מעודכנים אצל נאוה במזכירות

, ראש חודש תמוז אל מול הר הבית:  יםהזמנה לנש
 (ד"נ אסתר יפה קליימן הי"לע)על גג בית החושן  

 
 "ייראה' בהר ה –אשר ייאמר היום " -"וירא את המקום מרחוק"

להתחבר אל הלב הפועם , לכסוף, לשוחח, לשיר, ללמוד

במבט מופגא אל מקום , ומייחל עם השקיעה ורדת הערב 

כמיהתנו לבניין שלם ולגאולה נעצים את חיבורנו ו, המקדש

בית , הצופה על הר הבית ממזרח, שלמה על גג בית החושן

0 טור שעל הר הזיתים-יהודי עם דגל גדול בלב הכפר הערבי א

 רחל סלע:  לימוד ודברי תורה בנושא המקדש

 0קפה ועוגה יחכו לבאות         אפרת רזאל:  ניגונים ושירה

 

 .65:9מתחילים ב 0 0.01ז בתמו' אור לא, ה ביום רביעי"אי

 ₪  98:  השתתפות דמי 

עד יום  המעוניינות להשתתף יכולות להירשם אצל בריינה

ואעביר את הרשימה  במזכירות ,6601, ד סיון"כ,חמישי

 0למארגנים כדי לבדוק אפשרות של הסעה

 250-82555440:  לבירורים

ומזמינה כל , התוועדות ראש חודש זו היא מבית נוה צוף

 !המעוניינת להצטרף ולהשתתףאשה 

 

 000"'נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה"

mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:chanaschuster@gmail.com

