בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' דברים ,שבת חזון ,ה' אב ,תשע"ז
הדלקת נרות19:21 :

ותיקים בקהילה :לאה מדעי

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

מחוללות בכרמים :אם יש נשים שמעוניינות
לנסוע בהסעה נא להודיע לי מיד במייל .צריך
 20נשים להסעה .גם השנה נפנק אתכם בכרטיס
מוזל לתושבות היישוב לפסטיבל מחוללות בכרמים
בשילה הקדומה ₪ 65 -בלבד!
הפסטיבל יתקיים בט"ו באב  7/8החל משעה 17:00

סיור סליחות עם זאב הולין :מתוכנן ליום שני ,י"ג
אלול 4.9 ,בשעות אחה"צ – ערב .משך הסיור  3שעות
והוא סיור מומחז ,בשכונת "נחלאות" בירושלים עם
פייטן שמלווה את עצמו בכלי נגינה ,אירוח בבית כנסת
ושירת פיוטי הסליחות עם הפייטן .על השעות
המדויקות תבוא הודעה.
מחיר השתתפות ₪ 70 :לאדם.
ניתן להתחיל להירשם דרכי או בריינה במזכירות

יומיים בגליל המערבי

ההרשמה דרך האתר:
/http://cramim.go-festival.co.il

י"ט-כ' אלול10-11/9 ,

בעמוד רכישת הכרטיסים הזינו את הקוד
 93745114ותיהנו מההנחה...
*הקוד הינו לתושבות בנימין בלבד.
פרטים נוספים בפרסום המצורף.

נצא ליומיים של חוויה בחוף עכו והסביבה בהדרכת
חזקי בצלאל.

חוגי מחול ודרמה – הרשמה מוקדמת
במחיר מוזל :עד יום שני הקרוב.31.7 ,
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!

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.
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.
שיעור נשים :פרשת דברים
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :שילה שרוני
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

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

לידות* :למיכאל ואביבה טרגין לרגל הולדת הנכד,
בן לאיילת ואביב גטסוף
*לצבי ונעמי רוזן לרגל הולדת הנכדה ,בת לדניאלה
ורונן שנרב
*לאסתר ונפתלי המר לרגל הולדת הנכדה ,בת
לשלמה ואביטל ,ונינה לניל וברכה רוטנר

מהספריה:
ביום ראשון בין השעות 16:00-17:00

משחקי שלחן לכל הגילאים
הכניסה חינם

אירוסין* :למשפחת גמראן לרגל אירוסי אבי
לטובה כצמן מפתח תקוה
מתגייסים!!
דרך צלחה ל:
ידידיה הכט ,אלי זיוון וליאת ריפמן

המשחקייה:

מבוקר ט' באב ,עד יום
חמישי ,י"ח אב ()3.8
המשחקייה תפעל בשעות
הבוקר בין 10:00-12:00

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

בימים א' ,ג' וה'
נא לזכור שהמשחקייה מיועדת לילדים

עד גילאי 5
דמי כניסה ₪ 5 :לילד
 12כניסות ב ₪ 50

שבת שלום!!

