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 61:61: הדלקת נרות

 

 

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  6שלוחה  7116679

 חוגים: אין חוגים בחנוכה

:מועדת תרבות  !בקרוב  

מסורת של  -צעדת חנוכה  צעדת חנוכה

  ,חנוכה' ז ,ראשון  ביום ,ה"אי ,םיתתקי ,שנים
מלוה  /6926/2/06  ו"ראש חודש טבת תשע

בנגינה ושירה עם יונה ורנר ותמר קירנשיבואים 
                                   !דלקת נרות בקברות המכביםה !והפתעות

הארבל ליד בית הנוער   רחוב  :התכנסות          
  : הצעדה וילומ   00:/6יציאה     /66:6  בשעה 

 חזרה באוטובוס    .וניסים תפיליןיעקב גוטליב 
 -  מים ,יד בנעלים נוחותייש להצט . 61:90בשעה 

מתאים לילדים מגן חובה  . רות ונשנושיםיפ
                                                       .והלאה

                   .במידה וירד גשם הצעדה תתבטל
                  .                   ניתן להתעדכן במזכירות ביום א בבוקר* 

יש להירשם מראש במזכירות הישוב אצל בינתיים 
                                                                נאוה או בריינה 

                                          !םכמצפים לראות את כול
                        איציק שטינברג  -ר ועדת תרבות "יו

 בברכת חג אורים שמח

                                      :מופע לכבוד חנוכה

בשעה  ,/66.6 ,טבת' ב, יום שני, במוצאי חנוכה
כ רמת מודיעים "באולם יפה של ביה בערב 0:90/

שיר   עם אנסמבל "אור" המופע ,ש גלנווד"ע

מופע שירים ושיח עם שירי האור הכי יפים . אדמה

ס "למבוגרים ונוער בחסות מתנ .בזמר העברי
 /0:6/הקופה תיפתח בשעה   לכרטיס₪  0/.   בנימין

 הרצאה לכבוד י' בטבת:  

ם הרצאה של תתקיייום הקדיש הכללי   לרגל
בנושא המאבק לשמירה על  יד ושםמרצה מטעם 

, טבתעשרה בבערב . רוח האדם בתקופת השואה
באולם יפה של  /0:6/בשעה , /6.6/, יום שני

הצבור מוזמן  ,ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"ביה

יהודים מתעדים את ,  "והגדת לבינך: "להרצאה

לאדם₪  01                                         .גורלם  

 

  

 מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

 :הבהרה –שעות פעילות המזכירות 
 :שעות קבלת קהל 

 0066-60:00::  ה - ימים א
 61:00-67:00: ד -ו, ימים ב 

הטלפונים . בימי רביעי נאוה לא עובדת כלל

 עוברים באופן אוטומטי למשרד של בריינה
 

   :קת מיםהפס
תהיה הפסקת , /61.6טבת ' ד, ביום רביעי

 מים בישוב בין השעות
אנו . לרגל עבודות שוטפות 7:00-66:00 

 .מתנצלים על אי הנוחות שתגרם לכם
 
 

 ותיקים בקהילה       

עם המרצה  סדנת הזיכרוןממשיכים את   :סדנת זיכרון
הסדנא !! מומלץ(. שהעביר בשיעור הראשון)שחר 

.  7:90בשעה  /61.6, טבת' ד, ם רביעיהבאה ביו

 .בבוקר 7:00בשעה , /7.6, ז כסלו"כ, ביום רביעי  קתדרה

 !!תודה

גיל  -" והדרת"חברי מועדון , יצאנו, יום שני, אתמול
  .לטיול באזור מודיעין לכבוד החנוכה, שילה -הזהב 

עשינו הפסקה לאוכל ולכוס קפה במועדון גיל הזהב של 
 .וזכינו לקבלת פנים מחממת לב, חשמונאים

מים , לאה חיכתה לנו עם שולחנות בשמש הנעימה
כמעט כל העוגות  !עוגות ועוגיות כיד המלך, רותחים

 .שהבאנו איתנו נשארו בתיק
, התפעלנו מאוד מהמועדון הנעים והמרווח שלכם

 . הקיימת בו ומהפעילות הרבה
יהי רצון שבקרוב הוא כבר לא יספיק לכל ותיקי 

 .ותזכו לבית קבע לשנים רבות וטובות, חשמונאים
 ,תודה רבה ללאה
 חברי המועדון בשילה
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 !!שבת שלום וחודש טוב

 

 :ן גיל הזהבממועדו
 

' תודות למורה רינת סופר ולתלמידי כיתה ד
על מסיבת חנוכה שעשו לחברות המועדון 

הייתם ! והנגינה, השירה, ועל ההצגה
 ! מקסימים

מוריה , תודה לרחל אשואל וביתה, כמו כן
הקישוט ועל יצירת , אליאסי על הכיבוד

 !!הקשר הרצוף בין בית הספר למועדון

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב: פינת הברכות

 
 בת, לשרה ויצחק מושכל לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 לשמעי ושלי
בת למיכל ותומר , ליוסי ורבקה ורקר לרגל הולדת הנכדה*

 רינשמיט

 
ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

                     

                                                  :מהספרייה

 :שעות פתיחת הספרייה בחנוכה
 

 0:90/ - 63:90 ; 69:00 - 60:00....ח בכסלו"כ', יום ה
 0:00/ - 63:00........בטבת' א', יום א
 61:00 - 69:00פתוח כרגיל ........בטבת' ב', יום ב

  
בכל הימים יהיו על השולחנות דפי צביעה להנאת 

 הילדים
 !להתראות בספרייה, חנוכה שמח

 //03-711/0* הספרייה היישובית 

 * sifria5025@gmail.com 

 
 שעות פתיחה בחנוכה  :מהמשחקייה 

 

המשחקייה (  /69.6), בטבת' א, ם ראשוןויב
-60:00תהיה פתוחה בשעות הבוקר בין 

6/:00 
 
 

 מקץ: שיעור נשים בשבת פרשת
 הרב איתן הנה: מרצה

 

 . קריאת תהילים 9:006       :  בשעה

 /69:6השיעור בשעה 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 

 :תנחומים
 

 למרים יצחק על מות אמה
 בי על מות אחיו'ליחזקאל חג

 אביולמרק טייטלר על מות 

 : ממועדון מפגשים

חברי בית מפגשים , רתלכל החבורה הנהד!  תודה
מסיבת חנוכה התקיימה לפני זמנה כדי ! המיוחדים

.                     לאפשר לחברים לחגוג באירועים אחרים
אף שהיה צפוף  -האולם קושט לתפארה             

הכיבוד והאוכל היה מגוון ! מלהכיל את כל החבורה 

                                             .וטעים כיד המלך 
ידו ש עמוסתודה ל !וו שרנחנשרה שלנו נגנה ואנ

ההרצאה עשתה לנו סדר . תה מלאה עבודהיהי
בל   .תודה למרצה חיים תמרי ממודיעין. במחשבה

ולכל  לומר תודה לכל החבורה הנפלאה  נשכח
  :יד מושיטות  -תמיד , שתמיד   היקרות  הנשים

שכרכן עשרת  ישלם' ה -לכולכן ולכל אחת מכן לחוד 
תודה לכל עובדי המזכירות שתמיד עוזרים  .מונים 

!     בהערכה גדולה וממלאים כל בקשה ומשאלה בזמנה 
 !בברכת חג אורים שמח לכם ולכל בני ביתכם 

 ציונה שרוני   ,בברכה           

 

 :תנחומים
 

רכזת , אילה בית הלחמי, ולאחותולציון כהן 
 על מות אביהם, ס בנימין"תרבות של מתנ' מח

 

 לחגית שביט על מות אביה
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