בס"ד

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

חוברת חוגים :החוברת כבר נמסר לבית
דפוס ויגיע לתיבות בקרוב ,בע"ה.
חשוב לדעת:
השנה ,בגלל הוספת תכניות שונות בביה"ס
הממ"ד ,שעדיין אין עליהן מידע מדויק בשעת
הכנת החוברת ,ייתכנו שינויים במערכת החוגים
היישוביים.
בכל מקרה ,אם לא תקבלו הודעה אחרת,
החוגים יחלו לפעול ,בע"ה ,החל מיום ראשון,
י"ב אלול 3 ,בספטמבר .2017
מידע על חוגים תורניים יגיע במהלך חודש
ספטמבר.
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.

www.myhashmonaim.co.il
ערב שבת פר' עקב ,י"ט אב ,תשע"ז
הדלקת נרות19:09 :

משלחן המזכירות :מוטי רוזיליו – מזכיר הישוב
יו"ר צח"י:
גב' דבי צוקר ,שעמדה בראש צח"י (צוות חירום
יישובי) שנים רבות בקשה לסיים את תפקידה כיו"ר
אך תמשיך לשרת בצח"י בוועדת רווחה.
במקום דבי נבחרה גב' שושי פישהיימר לתפקיד
יו"ר הצח"י.
אנו מודים לדבי על שירותה רב השנים בתפקיד
חשוב זה ומאחלים לשושי הצלחה במילוי תפקידה.
מעון יום :בשעה טובה ,לאחר מאמצים גדולים
עלינו על המסלול לבניית מעון יום בישוב.
השנה אושר תקציב ע"י המועצה בסך ₪ 200,000
לתכנון מעון בן  4כתות ובע"ה מקוים שבמהלך
שנים  2018-19המעון ייבנה.

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

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

לידות* :ליונתן וקלואי קיינבורד לרגל הולדת הבן
*לעודד ואיה כהן לרגל הולדת הבת ,נכדה לגאולה
ומרדכי פלח וחיים ורבקה כהן
*למשה וחיה ציק לרגל הולדת הבת ,נכדה לפרן
ומרדכי ציק
נישואין* :לדיאן ורן אוסטרוף לרגל נישואי בתם
רבקה לבועז שוסטר
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

המשחקייה:

לאור הביקוש המשחקייה
תמשיך לפעול
עד סוף חודש אוגוסט
בשעות הבוקר בימי ראשון,
שלישי וחמישי,
בין השעות
10:00-12:00

ותיקים בקהילה :לאה מדעי

סיור סליחות:
הסיור עם זאב הולין שתוכנן ל 4בספטמבר לא
יתקיים.

תנחומים:

נא לזכור שהמשחקייה מיועדת לילדים

עד גילאי 5

לחיים ברמן על מות אמו
דמי כניסה ₪ 5 :לילד
 12כניסות ב ₪ 50

שבת שלום!!

