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

השבוע:
יום שני ,א' אב :24.7 ,שעת סיפור בסיפרייה בשעה  16:30לגילאי  .3-6פרטים בפרסום המצורף למייל.
בערב :הרצאה בגלנווד של כפיר גץ על סבו ,הרב מאיר יהודה גץ ,זצ"ל ,שהיה רב הכותל.
פרטים בקובץ המצורף.
יום רביעי ,ג' אב :26.7 ,בשעה  .17:00פעילות זהירות בדרכים באולם ספורט ביחד עם השוטר הקהילתי,
איתמר אנטמן .להורים וילדים .הכניסה חינם( .לא מופיע בלוח חופש).
ובאותו ערב ...הסדנא" :ים של רעיונות" עם חגית אילן מנוה צוף .להורים וסבים וסבתות! מחפשים
רעיונות איך להעסיק את הילדים /נכדים בחודש אוגוסט? אז בואו לסדנא שתתקיים בשעה  20:00באולם
ביה"כ הספרדי ₪ 10 .למשתתף.
מומלץ להצטייד בכלי כתיבה ומחברת!
יום שישי ,ה' אב :28.7 ,למשפחות צעירות :רוצים קצת להתקרר מהחום? בבוקר שישי נצא לטיול משפחות
קצר בשביל המעיינות -פארק גיבורי התנ"ך ליד נריה ,בהדרכת מדריך הטיולים גיל ליבר .המסלול כולל
בריכות שכשוך לילדים ולכן מומלץ לצייד אותם בבגדי ים .ההליכה קלה אבל לא מתאימה לעגלות.
שעת יציאה מהטרמפיאדה ברכבים פרטיים בשעה  .9:00המעוניינים לצאת לטיול יצרו קשר אתי במשרד או
במייל עד יום שלישי ,ב' אב.25.7 ,
חוגי מחול ודרמה – הרשמה מוקדמת :החלה רישום מוקדם לחוגים האלו (עם הנחה) עד סוף חודש
יולי.
יריד חגים וחוגים :ביריד חוגים שמתוכנן לח' אלול ,30.8 ,נשמח לשבץ דוכני מתנות ויצירות לכבוד חגי
תשרי .תושבים או ספקים שמעוניינים למכור מוזמנים לצור אתי קשר.
כדאי לרשום ביומן:
ביום שלישי ,ו' תשרי:26.9 ,ערב התעוררות לנשים ונערות עם מרב ברנר ולהקת הלל!
תכנית נוער ז'-ט' :התכנית מסתיימת השבוע בהצלחה רבה!! תודה לפנינית חברוני וועדת נוער על ליווי
התכנית ותודה מיוחדת לאלדד סומר ועוזי אסייג שסייעו בייעוץ תקציבית ועוד!
יישר כוח גדול לאביטל שרון "התותחית" שארגנה והובילה את התכנית ושלחה עדכונים ותמונות לאורך כל
הדרך לקבוצת ההורים .תודה לעילאי אסייג ויעקב עקנין שליוו את התכנית!
תודה למדריכים הנפלאים:
אילה הרטמן ,יונינה גדעון ,אביטל ווחנובצקי ,נדב גרינוולד ,נעם גהסי ואבישלום נחשוני!!

אין עליכם!!

ותיקים בקהילה :לאה מדעי

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

סיור סליחות עם זאב הולין :מתוכנן ליום שני ,י"ג
אלול 4.9 ,בשעות אחה"צ – ערב .פרטים בהמשך.

יומיים בגליל המערבי
י"ט-כ' אלול10-11/9 ,

לידות* :לשלום ופרומה קאהן לרגל הולדת
הנכד ,בן למזלית ודני אפל
*ליוני וסוזי שוורץ לרגל הולדת הבת ,נכדה
לצ'אק וג'יג'י טובר ורב מורי ודינה שוורץ
*לאפרים ורחל קרן לרגל הולדת הנכדה ,בת
לשלמה (שי) ושושי

נצא ליומיים של חוויה בחוף עכו והסביבה
בהדרכת חזקי בצלאל.
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל
שבוע למיילvaad_bryna@012.net.il :

לינה במלון מדיסון ,נהריה.
נסייר באתרים הקסומים של עכו והנמל ובגליל
המערבי.
בין האתרים :מוזיאון אסירי המחתרות המחודש
בכלא עכו ,מצודת יחיעם וסיור לילי בנמל יחיעם.

שיעור נשים :פרשת מטות מסעי

מחיר לאדם בחדר זוגי ₪ 610

המחיר כולל הדרכה ,כניסות ,אוטובוס ,לינה
.וארוחות ערב ובוקר במלון.
היציאה מותנית במינימום נרשמים .הזדרזו
להירשם כדי שנוכל להבטיח את קיום הנופשון.

בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :הרב שמעון בוחניק
בשעה  14:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 15:00

מועדון גיל הזהב:

מועדון גיל הזהב יוצא לחופשה ביום ראשון,
ז' אב 30.7 ,וחוזרים ביום ראשון ,י"ב אלול.3.9 ,
חופשה נעימה

אישה יקרה!
ילדת בשנה האחרונה? בא לך לצאת
מהבית קצת?
ביום רביעי הבא ,ג' אב ,26.7,נערוך מפגש רביעי
מתוך סדרה של  4מפגשים שמתקיימים במהלך
חודש יולי ,בהן תיכנסו לארוחת בוקר מפנקת,
תפגשו חברות חדשות וותיקות ותשתתפו בסדנא
מעניינת .אם תהיה היענות נמשיך את
המפגשים במהלך השנה.
ביום רביעי הבא אנחנו נפגשות שוב
בשעה  9:00במועדון ותיקים ברחוב התמר.
על נושא הסדנא תבוא הודעה.
נא להצטייד ב ₪ 10דמי השתתפות.
נשמח לראותכן!!
שבת שלום וחודש טוב!!

