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 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il 6שלוחה  7941679-80

 
מורחבת חדשה וחוברת  הצאנה יהש  :ו"תשע חוגים

אני  .גם חלק מהחוגים הפרטיים שקיימים בישוב כוללתש
ניתן להירשם דרך  פרטייםחוגים המזכירה לכם של

 .המפעילים שלהם
גם החוג . יתחיל אחרי החגים הישרדותשוב תזכורת שהחוג  
 .יתחיל אחרי החגים" קרב מגע"

אחרי . ישובניתן להתחיל להירשם במזכירות ה  :הרשמה

 . חייבים להירשם של החוג במפגש הראשוןשעור ניסיון 
 

   :"תתחדשי"יריד לנשות בנימין 

, אופנה: דוכני מכירה של נשים יוצרות בבנימין

 ;ועוד, מתנות, אמנות, תכשיטים, טיפוח
 !וקרן פלס בהופעה מלאה

בגבעת , /4979181, ה"ב באלול תשע"היריד יתקיים בכ
הזמנת  .בלבד₪  /9חיר כרטיסים במ .ירושלים, התחמושת

 :כרטיסים באמצעות כרטיסי אשראי באתר
https://www.tixwise.co.il/he/tithadshi 
 .ניתן גם לקנות במקום או להזמין דרכי מראש

 

באולם יפה  18:98בשעה  ,14.7, תשרי' ג', ביום ד

 : הרצאה של ענת יהלום: ודשל גלנו

 ליפול ולקום מפציעה לשיקום 
. מלחמת יום כיפור: המצב. סיני: המקום 1799: השנה

תקרת הלשכה של , זנייםופיצוץ מחריש א ./16:8: השעה

, ד חיל השריון התמוטטה על גופה של ענת יהלום"מג

שית צעירה מלאה בגאוות יחידה שבחרה להישאר "רל

, במשך שעות ארוכות .ם חיילי הגדודבמהלך הכוננות יחד ע

כשהיא , עז בכל גופה המדמם תוך כאב, תחת מטר פצצות

סיפור ...פונתה ענת לבית החולים, מרחפת בין חיים למוות

, ותובנות החיים קשיים חיים נשי וישראלי יוצא דופן על

 !בהשראה ואופטימיות ומלא שזור בהומור

 לאדם₪  18:  פתוח למבוגרים ונוער

 

 
 מזכיר הישוב, מוטי רוזיליו: משלחן המזכירות 

 :גיזום שיחים ועצים לשטחים ציבוריים

לאורך המדרכות בישוב במקומות רבים גולשת 
צמחיה מהגינות הפרטיות למדרכה עד מצב 

 .שזה מפריע או מונע הליכה במדרכה

כל אחד , עצים גולשים9 נא לגזום צמחים 
 .במגרש שלו

 

 חנה שוסטר :מרכזת הקליטה והחברה

68/6800-8/8  chanaschuster@gmail.com 
 

 ברוכים הבאים
ושושנה שולמן וילדיהם שעלו מווסט ( ברדלי)ברוכים הבאים לרפי 

  .66היצהר ' רסי לרח'ניו ג', אורנג
' בכתה ד( 0)אילן , ד"בממ' בכתה ה( 18)קובי  . ילדים 6יש להם  

. ואליענה היא בת שנתיים, ד"בממ' בכתה א( 4)אביבה , ד"בממ
 :פרטי הקשר שלהם הם 

  shannabird@hotmail.com 8/06084811: שושנה
 bshulmannyc@hotmail.com 8/06084819: רפי

ניו , ברוכים הבאים לרבקה וישראל אברהמס שעלו מהיילנד פארק
ובינתיים הם נשארים בבית של , 1הגפן ' הם יגורו ברח . רסי'ג

פסח  . יש להם ארבעה ילדים. בני דודים שלהם, משפחת קפלן
( 0)יונתן , ד"בממ' בכתה ו( 11)יעקב , בנר תמיד' בכיתה ח( 19)
 :פרטי קשר שלהם הם. בגן הרימון( /)ומנחם , ד"בממ' כתה דב

 evanrivka@verizon.net 8/06894199: רבקה
 8/06894190: ישראל

ברוכים הבאים לאיירין וברי פרקר שהגיעו ממודיעין לביתם החדש 
. לית ויש להם חמישה ילדיםהם דוברי אנג . ב /1התירוש ' ברח

בכיתה ( 19)עליזה , א באולפנת פלך"לומדת בכיתה י( 14)שירה  
( 0)טליה , בלמען אחי' בכיתה ו( 11)אורלי , באולפנת מודיעין' ט

פרטי הקשר שלהם  . בגן שפה( /)ודובי , בלמען אחי' בכיתה ג
 :הם

 ireneparker5@gmail  8/697/67/1: איירין
  barpark@hotmail.com 8/697/67/1: ברי 

Welcome 
Welcome to Brad and Shoshana Shulman and their 
children who made Aliyah from West Orange, NJ to 
Rechov Hayitzhar 44.  They have 4 children.  Coby (10) is 
in 5th grade in the mamad, Ilan (8) is in 4th grade at the 
mamad, Aviva (6) is in 1st grade at the mamad and Eliana 
is 2 years old.  Their contact details are: 

shannabird@hotmail.com Shoshana: 0584806012 
bshulmannyc@hotmail.com Brad:0584806013 

Welcome to Rivka and Yisroel (Evan) Abrahams who 
have just made Aliyah from Highland Park, NJ.  They will 
be living at Rechov Hagefen 1.  In the meantine, they are 
staying with the Kaplan family (their cousins).  They have 
4 children.  Pesach (13) is in 8th grade at Ner Tamid, 
Yaakov (11) is in 6th grade at the mamad, Yonatan (8) is 
in 4th grade at the mamad, and Menachem (5) is in Gan 
Harimon.  Their contact details are: 

evanrivka@verizon.net Rivka: 0584036277 
Yisroel: 0584036278 
Welcome to Irene and Barry Parker who have arrived 
from Modiin to their new house on Rechov Hatirosh 25B.  
They are English speakers and they have 5 children.  
Shira (16) is in 11th grade at Ulpanat Pelech, Aliza (13) is 
in 9th grade at Ulpanat Modiin, Orly (11) is in 6th grade at 
L'maan Achai, Talia (8) is in 3rd grade at L'maan Achai, 
and Dovi (5) is in Gan Safa.  Their contact details are: 

ireneparker5@gmail.com Irene: 0543954951 

barpark@hotmail.com Barry: 0543954952 
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 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 

לנפתלי ותמר קירשנבאום לרגל הולדת *: לידות

 בת לשונמית ואסף וולברג, הנכדה
 בן לשמאי וחני ברקו, ברנד לרגל הולדת הנכדליקי ומרים *

לדוד ודבורה רוטר לרגל בת המצוה של *: מצוה תב

 אריאלה

לשפרה בר טוב לרגל נישואי בנה ארז  *: נישואין

                                                                   לנועם 
נישואי  ללני ובברלי גרינבלום ולדורית ומאיר אסייג לרגל *

חיים וחנה , מזל טוב לסבא וסבתא של תגל. איתמר לתגל 
                                                                                  .ינאי

עמיחי לגלי , קי ופראני גולדשטיין לרגל נישואי בנם'לג*
 טרגין

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

                                                                                          

 אתבוכי : שיעור נשים בשבת פרשת
 

 שמעון בוחניקרב :  מרצה
 

 . קריאת תהילים 88:/1:   בשעה
 /1:/1השיעור בשעה 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 :הספרייהמ
 שנתיים לגילאי צירהוי סיפור שעת .1

 חמש עד

 בשעה( 9.7) באלול ג"כ שני ביום ה"אי

 .בספרייה 14:98

 תיקי מחלקים אנחנו החדשה השנה לכבוד .2

 נרכשו התיקים .הספרייה לקוראי ספר

 הספרייה בנימין ס"מתנ וביוזמת בסיוע

 בשמחה ספרים לשאול בואו .האזורית

 .למשפחה איכותי ספר-תיק ולקבל

 

   : ותיקים בקהילה
בנוסף לתכנית לימודים של מועדון מפגשים שפורסמה 

שעור מפי הרב עם  11:88בשבוע שעבר נמשיך בשעה 
                ספר תהילים המשך  -עטרי  

 ציונה שרוני   ,בברכה

הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה למתנדבי 
בשעה  18.7, תשרי' ז, ביום ראשון ותיקים בקהילה

 :בגבעת התחמושת בירושלים 10:88
 

 חלוקת תעודות הוקרה 9 הרמת כוסית וברכות
 ארוחת ערב קלה 

 

 (הכל עובר חביבי לשעבר)ר מופע של יובל דו

 סיפורים ושירים מדור לדור
 ושי למתנדבים

: או למייל הרשמה אצל בריינה
vatikim.mitnadvim@gmail.com 

 

 
 : 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 . ישוביתיד הועדת החס
מוצלח והכספים שנאספו עזרו במיזמים מגוונים 

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

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

  :תשלחו מייל ל -תתףמעוניינים להש
bneckman@aol.com שמכם וכיצד תרצו  בצירוף

כמה תרצו לתרום ואמצעי התשלום , שיופיע בכרטיס
 או מזומן שיועבר אם יש לכם ק"הו)בו תשתמשו 

ניתן גם להעביר . (למזכירות בציון כרטיס ראש השנה
  :ל

משפחת  -68משפחת אקמן או היצהר  -18הדגן 
 . דוגלן

 ! ות לכרטיס ללא תשלוםלא יצורפו שמ
 !תודה מראש

 

 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

 .את הסכמתם
ההרשמה  :גלנוודש "רמת מודיעים עחברים בבית כנסת 

  .דרך טפסים שכבר חולקו ובימי ההרשמה הרגילים

שאינם חברים בבית כנסת  רחיהםתושבי הישוב ואו 

להצטרף , ש גלנווד מוזמנים בברכה"ע– םרמת מודיעי
כדי שנוכל להיערך בהתאם אנחנו מבקשים בכל   :למניין

 .ולהימנע מאי נעימותלהירשם מראש לשון 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 אלינויתם מעוניאם א

 יצחק הרטמן או דוד רוטר

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

 

 שטרות פרוזבולהרב יחתים : לידיעתכם

( בערך /7:1)י כ״ז אלול אחרי השעור ביום שיש
בבית  9:88וביום א׳ כ״ט אלול אחרי המניין של 

 ש גלנווד"ם עכנסת רמת מודיעי
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