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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 
 

 
 "!המרוץ למיליון היישובי הראשון"

 פרסום בהמשך 8.12ל  סוף הקיץנדחה ל

 1 ז בתמוז"י, תהיה סגורה ביום שלישי הבא :המשחקייה  

דשים ושערים לכדורגל הותקנו סלים ח    :מועדת ספורט
אנחנו בטוחים שכולם יהינו 1 במגרש הקרוב למרכז המסחרי

 !מהחידוש

משך בל "נמצאת בחו ,י"ר צח"יו, בגלל שדבי צוקר  :י"צח
רבה תודה 1  הקיץ הוחלט שכוי שריידר תמלא את מקומה

 1י הפעילים"ודרך צלחה לכוי  ולכל חברי צח

                                                                 

 

 
 

 פנחס: פרשת שיעור נשים בשבת
 רפי חתוכה :מרצה
   3:51. :  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

  3.:3.לפני השיעור בשעה הילים קריאת ת:  שימו לב

 

 :ממזכירות הישוב
 

 :זיקוקין ליום העצמאות
  

ס בנימין על הסיוע בסך "הועד המקומי מודה למתנ
כך , ביום העצמאות למימון הזיקוקים₪   2,111

 ₪1  311,.שהישוב השנה מימן לסעיף זה רק 
 

 
 : חיסוני כלבת

 

ז "ט, ר אפרים קרן ביום שני"י ד"יבוצעו בישוב ע
 .במתחם מזכירות הישוב 3:51.בשעה  11.., תמוז

ודרכי ( לא עקור, עקור)לגבי תעריפי חיסונים פרטים 
 1ובמזכירותהמודעות בלוחות תשלום 

 

 :מהספריה
 

  3 - .  ולגילאי 5 - 8שעת סיפור לגילאי . 

 1עם נאוה גלבנד ואדית אפשטיין    
 3:51.בשעה ( 8.11)ג בתמוז "המפגש הבא ביום שני כ   
 111פרטים בשבוע הבא -מפגש קיץ מיוחד     
  
 מכירת ספרים קבועה בספרייה 1 8

 ער וילדיםספרי מבוגרים נו   
 ח לספר בלבד"ש 1.   
 ח בלבד"ש8ספרים ממדף הספריה ב   
 ח בלבד"ש8ספרים באנגלית ב   
 בשעות הפתיחה בכל עת   
    
 :עוד בשעות הפתיחה1 5
 שולחן יצירת סמניות ודפי צביעה  
 פתוח לילדים בשמחה  

  
 !קיץ בריא! כולם מוזמנים

 1רינת ופרידה, מלכה

 

 :ותיקים בקהילה
  

 :טיול של מועדון מפגשים
יש סיכוי שהטיול ליפו יתבטל בגלל המצב 

 1הביטחוני
מומלץ להיות בקשר עם המזכירות ביום ראשון 

 1 הקרוב בצהריים
 

 :ממועדון גיל הזהב
 

 ג מתבטל "לנתב של המתנדבים הסיור
  עקב המצב 

  על סדנא בנושא  תודה לחביבה חתוכה
  ן יהקיץ היה מעני תזונה נכוונה בימות 

  בוחרים "סדנא העל  תודה לשלומית אקוע
 חמישי ביום יהיה המשך   "1להרגיש טוב 

   1151.בשעה  111.הבא 
 

http://www.rammod.net/
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 !ושקטה שבת שלום

 :פינת הברכות
 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
לסטיב וחני טבק לרגל אירוסי בתם *:  אירוסין

 עדינה לרפי היטר מגבעת שמואל

 
לאיתמר ומרים היימן לרגל נישואי הבן *: נישואין

 מאיר לעדי צלמון
משה לירמי ומירה טאוב לרגל נישואי הבת אפרת ל*

 פורת
 

, לאלדד ואתי דודקביץ לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 בת לאבי והדס מרגוליס
בן , תאומים, למשה ונעה לאש לרגל הולדת הנכדים*

 ובת לדורון ורחל
בן לאופיר , לאיציק ושושי שטיינברג לרגל הולדת הנכד*

 ומיכל
בן , לרב איתמר וניצה אורבך לרגל הולדת הנכד*

 לנפתלי ורחלי אורבך
בת למיכל , ללני ובברלי גרינבלום לרגל הולדת הנכדה*

 ונעמן קם
בת לאראל  ,הולדת הנכדהרגל ליפתח ושרית רותם ל*

 ותמר רותם
בן לרפי , ו ואביבה אופנבכר לרגל הולדת הנכד'לג*

 ואסתר
 

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

 
 

 

 :ש גלנווד מזמין את הצבור"ים עבית הכנסת רמת מודיע

וסופר הלכה  מרצה אורחעם  פרשת פנחסשבת להרצאות ב

 הרב יוסף צבי רימון :ידוע

     10:30 (בסביבות) •ליולי 8., ד תמוז"י, בבוקרשבת ב
 "הגינה בשמיטה"

 בגלנווד 8::0דבר הלכה קצר בעברית לאחר המניין של 

 •10:45•ליולי 8.,ד תמוז"י, שבת בבוקר

                                                               " טבח בשמיטההמ"

  יהיה תירוש לקידוש, השיחה תועבר באולם יפה בשפה העברית

 ד תמוז"י, צ"שבת אחה, סעודה שלישית

 •2:11.•ליולי  8.

 ערכי השמיטה ויישומם במציאות מודרנית

 השיחה תועבר באולם יפה בשפה האנגלית

הרב רימון הוא פוסק בינלאומי מוכר שעובד בקרבה עם הרבנות    
הרב משמש 1 הרב רימון הוא מרצה מבוקש בארץ ובחול1 הראשית

הרב 1 לבנות' מגדל עוז'ומלמד במדרשת ' הר עציון'מ בישיבת "כר
1 ב"רימון מוזמן לעיתים דחופות להרצות ולהעביר שיחות בארץ ובארה

הרב רימון 1 שבות דרום שבגוש עציוןהרב רימון משמש כרבה של אלון 
מיד לאחר ההתנתקות על מנת לסייע ' תעסוקטיף'ייסד את עמותת 

1 ר העמותה"ממשיך הרב כיו,כיום 1 למפונים לשוב למעגל התעסוקה
זכה הרב רימון לקבל את אות הנשיא למתנדב מנשיא  8112בשנת 

ם ד זכה הרב ג"תשע'ביום ירושלים ה, השנה1 המדינה שמעון פרס
הודות לפועלו המבורך בקרב מפוני גוש , לציונות' בפרס מוסקוביץ

                                                                               1קטיף
אנחנו מחפשים מתנדבים שיספקו אוכל לסעודה שלישית 

להתנדבות ומידע נוסף ניתן ליצור   ושיעזרו לערוך שולחנות

 stuart@taltours.com –3226 -(052) 608 -ט כץסטואר: קשר

 :ביום שני

__.____**************8888*******8888 
 אנו מתכבדים להזמין את הציבור הרחב לשיעור מפי

 א"שליט אהרן אדלר  הרב
 בנושא

קֵּד ֲאִני רֹוֶאה  תקופת בין המצרים  -ַמקֵּל שָׁ
 כותיהוהשל

 

 (14.7.2014)ד "תשע ז בתמוז"אור לי, ביום שני
 ש המרכז היהודי גלנווד"עכ רמת מודיעים "בביה

 (02:02תפילת ערבית בשעה )     02:02בשעה 
 השיעור יינתן בעברית

 
 

השיעור בחסות משפחת ריין לציון תום השלושים לפטירת אחייניתם 
  ה"עהפעוטה חנה טובה פופקו 

 א בת שנתייםשהלכה לעולמה והי

 ה "תנצב
 כיבוד קל יוגש

 
 
 

 :תנחומים
 
שהייתה , ישבע קריימראל, על מות אמה לרונית בונומו*

 גם חברה במועדון גיל הזהב שלנו
 על מות אמה לאהובה טובולסקי*
 על מות אביו לפיל שטיין*
 על מות אביו לבן ציון נידרברג*
 

 1ה1ב1צ1נ1ת

 :כ רמת מודיעים"קריאת תהילים בביה

 

י "לאור המצב הוחלט להמשיך קריאת תהילים ע
בשעה ( 'ה –' א)נשות ונערות הישוב מדי ערב 

 1 כ בעזרת נשים"בתוך ביה 81:51

 !נשמח לראות הצטרפות של נשים נוספות
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