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 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

4054088-050 chanaschuster@gmail.com  
 

 ברוכים הבאים
עם משפחתם.   33וולף שהגיעו לרח' הכרמל ברוכים הבאים ליעל וחיים 

ילדים. אשר  4משפחת וולף הגיעה מלוס אנג'לס לרעננה לפני שנה. יש להם 
( עולה לכיתה ו' בממ"ד, 11( עולה לכיתה ח' בישיבת נר תמיד, נעמי )13)

( עולה לגן. יעל היא אחותו של דוד 3( עולה לכיתה א' בממ"ד, ונועה )6אדם )
 .  פרטי הקשר שלהם הם:וולס, תושב הישוב

  yaelwoolf22@gmail.com    :0542582916יעל 
 chaim.woolf@wgclawyers.com   :0532730701חיים 

ברוכים הבאים ליפה וצבי קלוגרמן שעלו לארץ מדטרויט, מישיגן עם 
א.  הילדים שלהם הם דב, ע"ה, שרית 26משפחתם.  הם גרים ברח' הכרמל 

( מתגייס 21גרים בישוב מספר שנים(, הלל ) )נשואה לטוביה ניומן והם
( עולה לכיתה ט' 14( לומד בישיבת הר עציון, אביחי )18לצה"ל, נועם )

 ( עולה לכיתה ד' בממ"ד.  פרטי הקשר הם:9בישיבת לפיד במודיעין, ומאיר )
 yklug1@gmail.com 0587850984 1.9אחרי  053-2120031יפה ;
 tzviklugerman@gmail.com 0538255723צבי: 

 
 Welcome 

Welcome to Yael and Chaim Woolf who have arrived to 
Rechov Hacarmel 33 with their family.  The Woolf family 
arrived to Ra'anana from Los Angeles last year.  They have 4 
children.  Asher (13) will be entering 8th grade at Yeshivat Ner 
Tamid, Naomi (11) will be entering 6th grade at the Mamad, 
Adam (6) will be entering 1st grade at the mamad, and Noa (3) 
will be entering gan.  Yael is the sister of David Walles, yishuv 
resident.  Their contact details are: 

Yael: 0542582916 yaelwoolf22@gmail.com 
Chaim: 0532730701  chaim.woolf@wgclawyers.com 

 
Welcome to Yaffa and Tzvi Klugerman who made Aliya from 
Detroit, Michigan with their family.  They live on Rechov 
Hacarmel 26a.Their children include Dov, a"h; Sarit, who is 
married to Tuvia Newman and has been living on the yishuv 
for a number of years; Hillel (21), who will be entering the 
army; Noam (18), who will be studying at Yeshivat Har Etzion; 
Avichai (14), who will be entering 9th grade at Yeshivat Lapid 
in Modiin; and Meir (9), who will be entering 4th grade at the 
mamad . 

 
Yaffa: 053-2120031; after Sep 1, 0587850984 
yklug1@gmail.com 
Tzvi: 0538255723 tzviklugerman@gmail.com 

 

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 

חולקה לשנת תשע"ז חוגים החוברת   :חוגים

של רמת מודיעים. החוברת כוללת  בתיבות הדואר
על חוגים יישוביים ופרטיים ועל פעילות  מידע

יישובית. תקחו בחשבון שעלולים להיות שינויים 
קלים בלו"ז וחשוב להירשם בספטמבר כדי שנוכל 

 לקבוע איזה חוגים ייפתחו סופית. 
 

תקיים יריד חוגים י, 29.8ביום שני, כ"ה באב, 
 . במגרש של ביה"ס הממ"ד

. חוגים 28.8הרשמה לחוגים תתחיל בשבוע של ה
. במידה שהאולם לא מוכן 4.9מתחילים בשבוע של ה 

 חלק מהחוגים יתחילו במועדון הנוער.
 

תתקיים שבת  "כי תצא"בשבת פרשת  :שבת חזנות

של שירה וחזנות בישוב עם מקהלת בנימין. פרטים יגיעו 
 בהמשך אבל בינתיים אנחנו מחפשים משפחות שיארחו

. ת ליל שישיללינה ולארוח את חברי המקהלה ובני זוגם
או עם גבאי  זוג מתבקש לצור קשר אתי מי שמוכן לארח

 .בתי הכנסת

 

 
 :מופע לנשים ונערות –מופע להקת נגה 

 

 :תקיים המופעי 20.9ביום שלישי, י"ז באלול, 

 

 "הבית החדש של שירה"

ומעלה  4מופע מחול של להקת נגה לבנות בגילאי 
באולם ספורט החדש )בע"ה!( בישוב.  17:00בשעה 
מפעל מתקיים במסגרת "ימי תרבות" של המופע 

 מחלקת התרבות של מטה בנימין והמועצה.פיס, ה
 ניתן להתחיל להזמין דרכי.   ₪ 20מחיר כרטיס: 

 כל הקודם זוכה!!
 

 

 תנחומים:
 

 רבנית ניצה אורבך על מות אביה,חברתנו הל
 ר' אברהם צבי דודלס ז"ל

בשעה  ,כא' מנחם אב ,הלוויה תתקיים היום ,יום חמישי
 בבית העלמין בקרית שאול ,תל אביב. ,13.00

 29השבעה בבית משפחת הרב אורבך, היצהר 
 חשמונאים

 7.00      זמני התפילות   : שחרית   
 19.00מנחה                                    

 19.30ערבית                                  
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 שבת שלום!!

 

 עקב פרשת   :נשים ישיעור
  

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 הרב שמעון בוחניקמרצה: 
 קריאת תהילים 15:00בשעה 

 15:15השיעור בשעה 
 

בבית  השעור השבוע בביה"כ הרימון!חדש ו
לעילוי . השעור 33ברח' התירוש מש' עקנין 
 30במילוי , ע"ה, אברהם עקנין נשמתו של 

 לפטירתו
  עור פרשת השבועיש 18:00בשעה 

 
 הרב פלטי גרנותמרצה:  

 
 

 
 

 

 

 

 מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!פינת הברכות: 
 

אירוסי הבן יוני רגל לאילן וטלי טרביץ' ל*  אירוסין:

 שלומית מונהייטל

 
נישואי הבן יונתן רגל למיקי ולואיז אדלר ל*נישואין: 

 הודיה בן אבול
 

*לסטיב וקרן גייל לרגל הולדת הנכדה, בת לרן   לידות:

 משה ולאה חדד
בן למתן *לחנה ואברהם פאר לרגל הולדת הנכדים: 

 !ועדינה פאר ובן לתהילה ויהונתן כספי
בת לריקי *לסטיב ומריל ג'ייקובס לרגל הולדת הנכדה, 

 שפירא וזאב
 

 :ל"למתגייסות לצהברכת דרך צלחה  מתגייסים:

 אמת דוגלן
 נועה אביעזר

 ל"למתגייסים לצהו
 אליאסף מוריה 

 רז לוינסון
 דוד אפל

 יוני בו דוד 
 יהודה וקסלבאום

 איתן טרגין
 :ליוצאות לשרות לאומיו

 הדס הורוביץ
 ברכה וקסלבאום

 איילת אהרון
 רחל אבל

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

 

 9765025 פון:טלמס'        מהספריה:
 

בשבועיים האחרונים של אוגוסט הספרייה פתוחה 
 רק בימים ראשון ושלישי:

 סגור  24.8ה 
 20:00 – 17:00  28.8א 
 סגור  29.8ב 
 19:00 – 16:00  30.8ג 
 סגור   1.9ה 
 

( נעבור ללוח זמנים חדש לפתיחת 4.9מר"ח אלול )*** ב"ה 
 הספרייה. שימו לב לפרסומים בקרוב!! ***

 
 להתראות בספרייה
 רינת לאה ומלכה  

  

 ותיקים בקהילה:
 בקרוב במועדון הותיקים:

 

 ר"ח אלול 
 תתקיים  19.30שעה , ב 4.9, אלול 'א ראשון,יום ב

עם  "מפגשיר”רפי חתוכה, לאחר מכן  מפיהרצאה 
 יוגש כיבוד קל  שרה פלדמן .

 

וזיאון במ  שנקרא "חוויה בזהב" נצא לסיור  סיור: 
   7.9ביום רביעי, ד' אלול, ישראל 

 13:30ונחזור בסביבות  9:15נצא מהישוב בשעה 

"מחרוזת המופע  + סיור קפה ומאפה + בתכנית: 
 . הר-עם יוליה ושאול בןהמנגינות" 

 
, לכן בעלי תעודת אזרח ותיקבמחיר מוזל לתכנית ה

נדרשת מספר בזמן ההרשמה במזכירות הישוב 
 תעודת זהות.

 
 לאדם כולל הסעה!₪  55מחיר השתתפות:  

ניתן להתחיל להירשם אצל נאוה או בריינה 

 במזכירות.


