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חדשה חוברת  הצאנה יהש  :ו"תשע חוגים

גם חלק מהחוגים הפרטיים  כוללתמורחבת שו
חוגים אני מזכירה לכם של .שקיימים בישוב

 .ניתן להירשם דרך המפעילים שלהם פרטייםה

אחרי החגים , ה"בע, החוג יתחיל  :חוג הישרדות

: מחיר החוג לשנה. 9.18, ד תשרי"כ, ביום רביעי
 (מיםתשלו 7ניתן לחלק ל. )₪  1,981

. ניתן להתחיל להירשם במזכירות הישוב  :הרשמה
במפגש אפשר גם להירשם אחרי שעור ניסיון 

לאחר מכן יש להירשם אם הילד . של החוג הראשון
 .רוצה להמשיך

, 1.7, ז אלול"י, ביום שלישי  :משחקייה 

 ה תהיה סגורהיהמשחקי
 

  :"תתחדשי"יריד לנשות בנימין 

: בבנימין דוכני מכירה של נשים יוצרות
 ;ועוד, מתנות, אמנות, תכשיטים, טיפוח, אופנה

 !וקרן פלס בהופעה מלאה

, 49791811, ה"ב באלול תשע"היריד יתקיים בכ
כרטיסים במכירה . ירושלים, בגבעת התחמושת

 01לאחר מכן בעלות , ₪ 98: 9190מוקדמת עד 
הזמנת כרטיסים באמצעות כרטיסי אשראי . ₪

 https://www.tixwise.co.il/he/tithadshi :באתר

 מזכיר הישוב, מוטי רוזיליו: משלחן המזכירות

השנה מקווה שולמית בישוב    :"שולמית"מקווה 
מקווה "זכה באות הצטיינות במסגרת תחרות 

בבית ישובים במועצות  1811" נאה בישראל יפה
יש לציין שמאז שמפעל זה החל לפעול . אזוריות

 1-שנים זכינו פעמיים ברציפות בלפני שלוש 
. כוכבי יופי והשנה התקדמות לאות הצטיינות

 .ישר כח לכל העוסקים במלאכה

בשעה טובה החלו השבוע   :אולם ספורט
עבודות התשתית לבניית אולם ספורט ובמקביל 

ה לקראת "אי. החלו עבודות ייצור האולם במפעל
ר "מ 1,188-יהיה לנו אולם בגודל כ 1814קיץ 
 .פארת הישובלת

 

 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

6816800-818  chanaschuster@gmail.com 
 

 ברוכים הבאים
 ברוכים הבאים לדינה ולרב דוד רבהן שעלו לארץ השבוע

הדגן ' הם יגורו ברח . ניו יורק והגיעו לחשמונאים, מגרייט נק
' עד שהבית יהיה מוכן הם נמצאים בדירת קרקע ברח . 'א 11

 9ישנן  . בנות 9יש להם  . בבית של משפחת קליין, 11הכרמל 
הבנות שגרות  . ב וילמדו באוניברסיטה"בנות שמעל כיתה י

עולה , (11)רינה ', עולה לכיתה ט, (16)טובה : כרגע בבית הן
עולה לגן ( 6)וסופיה , ד"בממ' עוליה לכיתה א( 4)טליה ', לז

 :אפשר להיות איתם בקשר. היצהר
 

 rabhan@yu.edu 8164994611 :דינה
 bhan26@gmail.comdra 8109008170: דוד

 
, ברוכים הבאים לאליאור וערן ליס שהיו בשליחות באוהייו

הם גרים ביחידת דיור  . אוריה, יש להם תינוק בן שנה . ב"ארה
, מן'ערן הוא אחין של קרן ריצ. 16החרמון , של משפחת קרן

 :הפרטים שלהם . תושבת הישוב
 

 eliorbrenner@gmail.com 8160909717: אליאור
 lisseran2108@gmail.com 8166947176: ערן

 

Welcome 

Welcome to Dina and Rabbi David Rabhan who 
made Aliyah this week from Great Neck, NY.  They 
will be living at Hadagan 12 Aleph.  Until their home 
is ready they are staying at the attached apartment 
of the Klein family, Hacarmel 12.  They have 7 
daughters.  the 3 oldest are above 12th grade and 
will be studying in university.  The girls who now 
live with them are: Tova (14) going into 9th grade, 
Rena (11) going into 7th grade, Talia (6) going into 
1st grade at the mamad, and Sophia (4) going into 
Gan Yitzhar.  Their contact information is as 
follows: 

 

 rabhan@yu.edu Dina:0546376425  

drabhan26@gmail.com David: 0587880598 
 

Welcome to Elior and Eran Liss who have 
They have a one year   completed shlichut in Ohio.

They live in the attached   old named Uriah.
  rtment of the Keren family at Hachermon 24.apa

 Eran is Karen Richman's nephew. 
Their details are:  

 

eliorbrenner@gmail.com Elior: 0548387919 
lisseran2108@gmail.com 0544769294 Eran:  
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 :תנחומים
 

 לשרה גוטליב על מות אחותה
 

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 

 לליאור ונירית הילמן לרגל הולדת הבת*: לידות

בן ליוסי , לשמואל ורונית בונומו לרגל הולדת הנכד*
 וליאורה כהן

 וגלית לרגל הולדת הבן( בעל המכולת)לדודו *

לאריאל ואסנת קמסלר לרגל בר המצוה *: בר מצוה

 של בנם גלעד

 דרך צלחה למשה פריז! גיוס

 

לדב ונאוה אטנר לרגל אירוסי בתם רינת *: אירוסין

 לאריאל אוחיון ממעלות
לשלמה ורובין ויינשטיין לרגל אירוסי בתם מיקי לפנחס *

 שטיינברג

רננה ללאילן וטלי טרביץ לנישואי הבן רועי *: נישואין

!(                                          הקומונרית לשעבר) ץקופלובי
לאריה ונחמה ווחנובסקי לרגל נישואי בתם ריוה לתום *

 שחר מקצרין                                   

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

                                                                                          

 כי תצא: שיעור נשים בשבת פרשת

 

 רב איתן הנה:  מרצה
 

 . קריאת תהילים 11:88:   בשעה
 11:11השיעור בשעה 

 :ממועדון גיל הזהב ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

, המועדון ייפתח שוב ביום חמישי הבא
מועדון , חדשבמעונו ה, 9.3, ט אלול"י

 .ברחוב התמר,  הותיקים

                                            : ותיקים בקהילה

 פתיחת שנת הלימודים  בבית מפגשים

     ה"תשע  אלול"טו, ה ביום שני הבא עלינו לטובה "אי
                            :נפתחת שנת הלימודים 919091811

בבוקר שעור עם   0:11תחילת הלימודים בשעה       

                                                            תפילין  ניסים
                             הרב בוכניק שמעון 18:88- 7:88    בשעה

                                   הפסקת אוכל 18:88-18:98            
                         עודד אשואל 11:88 - 11:88   בשעה

 {ל יחזור אחרי החגים וילמד ספר יחזקאל "דוד קב בחופש בחו}    
                                                  !!כולכם מוזמנים

 (ריקי לשעבר ברחוב התמר בגן)למועדון הותיקים 

 ומירב הבריאות והשמחה בברכת שנה טובה ומוצלחת 

 ציונה שרוני   ,בברכה    
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 מניין מוקדם בראש השנה
 

בשנים האחרונות גובר הביקוש מצדם של חברי בית כנסת 
למקומות במניין , הישוב בכלל וגם מתושבי םרמת מודיעי

לכן פנינו לישיבת נר . המוקדם בראש השנה ויום כיפור
וקבלנו , תמיד ובקשנו להשכיר את בית המדרש לצורך זה

 .תםאת הסכמ
ההרשמה  :גלנוודש "רמת מודיעים עחברים בבית כנסת 

  .דרך טפסים שכבר חולקו ובימי ההרשמה הרגילים

שאינם חברים בבית כנסת  תושבי הישוב ואורחיהם 
להצטרף , ש גלנווד מוזמנים בברכה"ע– םרמת מודיעי

כדי שנוכל להיערך בהתאם אנחנו מבקשים בכל   :למניין
 .ולהימנע מאי נעימותאש להירשם מרלשון של בקשה 

 
 –ח "ש 188ן המוקדם לראש השנה היא יעלות מקום במני

 .כל ההכנסות הן קודש לישיבת נר תמיד
נא ליצור קשר עם , נים להצטרף אלינויאם אתם מעוני

 יצחק הרטמן או דוד רוטר

david_rotter@yahoo.com או  
    Hartman.ira@gmail.com 

 שנה טובה

 

  :מועדת חסד
ועדת החסד מציעה לכם הזדמנות לשלוח , גם השנה

איחולי שנה טובה לתושבי הישוב באמצעות כרטיס 
שנה טובה ישובי בשילוב תרומה עבור מיזמים של 

בשנה שעברה הכרטיס היה . תישובייועדת החסד ה
מוצלח והכספים שנאספו עזרו במיזמים מגוונים 

 10המחיר להשתתפות הוא . לרווחת תושבים בישוב
 . אך כל סכום נוסף יתקבל בברכה והערכה, ח"ש

אך נשמח , בקרוב נתקשר כדי להציע לתושבים לתרום
אם אתם מעוניינים . אם תעזרו לנו ותחסכו את השיחה

 bneckman@aol.com  :ו מייל לתשלח -להשתתף
כמה תרצו , שמכם וכיצד תרצו שיופיע בכרטיס צירוףב

אם יש  ק"הו)לתרום ואמצעי התשלום בו תשתמשו 
למזכירות בציון כרטיס ראש  או מזומן שיועבר לכם

  :ניתן גם להעביר ל. (השנה
 . משפחת דוגלן -68משפחת אקמן או היצהר  -18הדגן 

 ! ללא תשלום לא יצורפו שמות לכרטיס
 !תודה מראש
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