בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' בעלותך ,ט"ו סיון ,תשע"ז
הדלקת נרות19:26 :

ממזכיר הישוב :מוטי רוזיליו
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מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן
מתקן בקבוקי זכוכית:
השבוע הצב מתקן נוסף למחזור בקבוקי זכוכית
בחנייה בכניסה לרחוב הדגן.

הפסקת מים:
ביום רביעי ,כ' סיון ,14.6 ,תהיה הפסקת מים
בין השעות  9:00-14:00לרגל עבודות
שוטפות.
אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות שתיגרם
לכם.
Water closure:
This coming Wednesday , June 14,
between 9:00 am- 2:00 pm for routine
maintenance.
We apologize for any inconvenience
this may cause.

שיעור נשים :פרשת בעלותך
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
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מופע סיום התעמלות קרקע :יתקיים ביום
שלישי ,27.6 ,בשעה  18:00באולם ספורט.
הבנות יקבלו הזמנות בשבוע הבא ,בע"ה.
בקרוב יצא לוח חופש .בניתיים שריינו את
התאריך 7.7.17 :אירוע פתיחת הקיץ בחסות
ועדת חיבורים וועדת ספורט!
פרטים בהמשך

מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר
chanaschuster@gmail.com 050-4054088
ברוכים הבאים
ברוכים הבאים לשרה ודוד וויצנפלד ולשתי בנותם
שהגיעו לרח' היצהר 15א מתל אביב .נעמי בת
שנתיים ולאה חיה היא בת  10חודשים .אפשר
להיות איתם בקשר דרך המספרים ומיילים
הבאים:

מרצה :יהודית אזרד
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

תנחומים:

לסלמון לסרי על מות אחותו

שרהyahoo.fr@sarah.weitzenfeld 0533326994 :
דודyahoo.fr@sarah.davidgw 0529426835 :

Welcome
Welcome to Sarah and David Weitzenfeld
and to their 2 daughters who have arrived to
Rechov Hatyizhar 15 aleph from Tel
Aviv. Naomi is 2 years old and Leah Chaya
is 10 months old. They can be contacted by
the following:
Sarah: 0533326994 sarah.weitzenfeld@yahoo.fr
David: 0529426835 sarah.davidgw@yahoo.fr

ותיקים בקהילה:
ביום שני ,ב' תמוז 26.6 ,יוצאים לסיור עם חזקי בצלאל
אחר הצהרים " .סיור בעקבות רופאים ורפואה"
הסיור יכלול תצפית והדרכה בנבי סמואל
כל מי שנרשם מתבקש לבוא למזכירות הישוב כדי
להסדיר תשלום .מי שרוצה לחייב בהוראת קבע מתבקש
לאשר את זה דרך נאוה .יש רשימת המתנה וחשוב
להודיע על כל ביטול בהקדם.
מסיבת סיום שנה:
תתקיים ביום ראשון ,ט"ו תמוז ,9.7 ,באולם ביה"כ
הספרדי .המסיבה תכלול ארוחה קלה ומופע.
פרטים בהמשך

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

לידות* :לג'ודי ולארי פרידמן לרגל הולדת הנכדה,
בת לנפתלי וחנה
*לאלן ואבי ריפמן לרגל הולדת הנכד ,בן לנועם וסוזי
נישואין* :לנחום ואירנה לידסקי-רזניקוב לרגל
נישואי הבן ,שאול לנוי סומך מאשקלון
*לאורי וקרן יפה לרגל נישואי בתם חן לג'ורדן מרדוק
*למשה וחיה פולד לרגל נישואי בנם אלי למולי
אברמוביץ מירושלים

יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל
שבוע למיילvaad_bryna@012.net.il :

גיל הזהב

תתקיים מסיבת סיום ביום ראשון ,ט"ו תמוז,
 9.7בשעות הבוקר .פרטים בהמשך.

שבת שלום!!

