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ערב שבת פר' שלח לך ,כ"ב סיון ,תשע"ז
הדלקת נרות19:29 :

ממזכיר הישוב :מוטי רוזיליו

מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן
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רכזת הנוער ,נעמי יאנג ,סיימה לבקשתה את עבודתה
כרכזת נוער בסוף מאי  .2017אנו בתהליך לקליטת
רכזי נוער חדשים.
אנו מברכים את נעמי ובעלה נתי על עבודתם המסורה
לטובת הנוער ומאחלים להם הצלחה בהמשך דרכם
ובהזדמנות זו מאחלים לנעמי לידה קלה ומוצלחת –
שתהיה בשעה טובה ובמזל טוב!

שיעור נשים :פרשת שלח לך
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :נעמה שטסמן
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

הודעה מהרבש"ץ :לידיעתכם:

ביום שני הקרוב ,כ"ה בסיוון ,19.6 ,משעה
 20:30עד שעה  22:30תתקיים ריצת
היכרות בכל הישוב של לוחמי צה"ל .קבוצה
של  25לוחמים תרוץ בשני טורים.

קבלת שבת מוסיקאלית :כולם מוזמנים
לפארק אודליה ,מחר ,יום שישי ,בשעה 16:30
פרטים בפרסום המצורף למייל זה.
מופע סיום התעמלות קרקע :יתקיים ביום
שלישי ,27.6 ,בשעה  17:30באולם ספורט.
על הבנות להגיע לאולם בשעה 17:00
בקרוב יצא לוח חופש .בינתיים שריינו את
התאריכים הבאים:
יום שישי בבוקר ,י"ג תמוז 7.7.17 ,אירוע
פתיחת הקיץ לכל המשפחה בחסות ועדת
חיבורים וועדת ספורט! פרטים בהמשך
ביום רביעי ,י"ח בתמוז ,12.7 ,בשעה 20:30
בגלנווד ,ההצגה לנשים
"לעולם לא מאוחר" עם צופיה לקס.
הפרסום מצורף למייל זה.
שימו לב שיש להזמין כרטיסים דרך האתר
שמופיע בפרסום .ניתן גם לרכוש כרטיסים
במזומן במזכירות הישוב .אין אפשרות לחייב
להוראת קבע.
משחקיה :ביום חמישי הבא ,כ"ח סיון, 22.6 ,
המשחקייה תהיה סגורה.
תכניות נוער לקיץ:

תנחומים:

ליצחק בן יצחק על מות אביו

מצורפים קבצים של קורסים ופעילויות בחסות מתנ"ס
בנימין.
יש רשימה מסודרת להצטרפות לליגות כדורגל (פרטים
אצל פנינית חברוני )...והרכב מוסיקאלי מהישוב כבר
התקבל לתחרות בסוף הקיץ!
הרשמות לקורסים של המתנ"ס מולם .בקשר לקורס
צילום או קורס פרחי ליצני רפואה (אם מעוניינים) נא
לפנות לבריינה במשרדvaad_bryna@012.net.il :
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ותיקים בקהילה:

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

תכנית הסיור,

אירוסין* :לבת שבע ואבי סהר לרגל אירוסי בתם חן
לעירא איתם

"בעקבות רופאים ורפואה בירושלים",
ביום שני  ,ב' תמוז ,ה26.6
 17.00יציאה מהטרמפיאדה .
18.00הדרכה ותצפית נבי סמואל
 19.00סיור בעקבות רופאים ורפואה
20.00הפסקת ערב
צפייה במיצג על החומות.
 21.30תצפית ארמון הנציב
 22.30חזרה משוערת לחשמונאים

נישואין* :לרב מורי ודינה שוורץ ולג'ף וג'יימי ווילנס
לרגל נישואי עקיבא לאביבה
*לבת עמי ואבי הלוי לרגל נישואי בנם ,בועז לאלינור
ביטון

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

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 ,בשעה ,20:00
באולם ביה"כ הספרדי .בתכנית:
פתיחה וברכות
רב הישוב הרב איתמר אורבך
יו"ר הישוב איציק שטיינברג
יו"ר עמותת ותיקי בינימין ובת אל דורית המאירי
חלוקת תעודות הוקרה למתנדבים.
מופע מוזיקלי חובק עולם:
"מירושלים באהבה" של האחים נטף
המסיבה תכלול כיבוד קל
 ₪ 20לאדם
נא להירשם מראש אצל בריינה במזכירות – 9761493
שלוחה  ,4או לאה –  052-3260970כדי שנוכל להיערך
בהתאם.

גיל הזהב
יריד מכירות נשות מועדון גיל הזהב
ביום חמישי ,ה' תמוז  29.6 ,תיערך מכירת עבודות
של נשות גיל הזהב,
שנעשו בהדרכתה של רויטל פולק,
בחצר בית ספר הממ"ד {בערב של הזמרייה}
כל ההכנסות לרווחת המועדון.

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

"אני מאמין שניגון ושמחה
מסלקים יגון ואנחה"
משפחת חשמונאים ,חברים וחברות יקרים
במלאת ארבע שנים להילקח מכולנו ,בטרם עת,

הלל

רודיך אהוב נפשנו,

נערוך בעזרת ה' ,ערב התוועדות לעילוי
נשמתו וניגוני חיים לזכרו.
הערב יתקיים ,אי"ה  ,ביום רביעי,
י"א תמוז 5.7 ,בשעה 20:30
בביתנו

 -רחוב הזית  3חשמונאים.

נתנחם בהגעתכם ובהיותכם אתנו
גרשון ,שלומית והמשפחה

שבת שלום!!

