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 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

   חוגים:

. של החוג נפלה טעות לגבי המקום:  חוג קונג פו
תקיים בחדר חוגים של האולם ספורט ולא יהחוג 

 במועדון נוער.

  
. המחירים הנכונים בחוג טניס נפל טעות במחירים*

 הם:
לשנה/  לפעמיים בשבוע: ₪  1,800לפעם בשבוע: 

 . לשנה₪  2,650
מי שמעוניין לרשום את הילד מתבקש לעשות כך עד 

. אם אין רישום דורון לא 10.9יום ראשון בבוקר, 
 יגיע.

 
 11.9יתחיל ב  אסתי: פלאג פוטבול עם

 
לקראת המפגש השני של כל חוג על הילד להיות 
 רשום ברשימות שהמדריך/ מדריכה יקבל ממני.

 נא לסיים את ההרשמה לפניכן.

 

 תנחומים:
 

 לרונן קראווני על מות אמו
 

ההלוויה תתקיים  – לרוזי נתן על מות אמה

בבית  17:30 , יום חמישי, ט"ז אלול, בשעההיום
 .קבורה בהר המנוחות. בירושליםשמגר ההספדים 

 3 השבעה בבית מש' נתן ברחוב ערבי נחל

 ותיקים בקהילה:
 

   גיל הזהב:
 את מועדון גיל הזהב .שוב השבוע פתחנו 

קשת של בלונים עם  תה מרשימהיהפתיחה הי
  .בכניסה "ברוכים הבאים"וברכת 

 כל חברה קיבלה ורד וברכה . 
תפילה ובבקשות ותפילות ,פתחנו את הבוקר בשיר

 לשנה הבאה.
  :תודות
  על הארגון חדד ליהודית 

  לרחל אשואל לעליזה תפילין ואתי ניסים על

 הקשוט והעצוב .

 ריאל על הכנת ארוחת בוקר  עשירהתליונה כ 

 לומים.יגילאור על הצ בלד 

 
 

נצא לנופשון  בנהריה עם המדריך  10.9ביום ראשון 
 חזקי בצלאל 

 מהטרמפיאדה .  8.30יציאה ב
 נופש מהנה

 
התכנית מתחילה ביום רביעי, ה'   תכנית קתדרה:

 . התכנית במלואו מופיע בחוברת חוגים.25.10חשון, 
בתיבות דואר מהמועצה בקרוב יחולקו מעטפות 

 .בשבוע הבא שלכם
 

 לאה מדעי

 מזכיר הישוב –: מוטי רוזיליו משלחן המזכירות

 

ובמשך  22:00, משעה 5.9.17החל מיום שלישי, 
הלילה, יבוצעו עבודות קירצוף וסלילה מחדש בכביש 

בקטע שבין צומת לפיד ועד קריית ספר.  446
 לילות. 20-עבודות אילו יימשכו כ

Starting from Tuesday, Sept. 5, from 10:00 pm 
throughout the night, there will be work done 
on the 446 road between the Lapid intersection 
and Kiryat Sefer. This work will continue for 
approximately 20 nights. 

 
 שינויים בשרותי משרד הפנים בישוב:

עקב המעבר לחוק ביומטרי חובה, והצורך להגיע ללשכות 
המרכזיות של משרד הפנים, יורדים זמני קבלת קהל 

לאחת  –בחשמונאים ושער בנימין  בשלוחת משרד הפנים
 ךלשבועיים. בחודשיים הקרובים תהיה קבלת קהל בתארי

 .17.09.17   -ראשון  וםבחשמונאים י :הבא
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 !!שבת שלום
 

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

 

לרגל הולדת  ליונתן וד"ר פיי טורצקי * לידות:

 הנכד, בן לדבורה ומרום גורן
*לשמעון וג'ודי קראון לרגל הולדת הנכד, בן לקרן 

 ותום אברבנל
*לג'ו ואביבה אופנבכר לרגל הולדת הנכד, בן 

 לאסתר ורפי
 

*מזל טוב לניל וברכה רוטנר לרגל אירוסי  אירוסין:

 נכדתם נעה מגינות שומרון
 מבית שמש *לסטיב גייל שהתארס עם חיה לוטנר

 

*לאושי וחנה שפיגלמן לרגל נישואי בנם  נישואין:

 נחשון לאילת סיימון מרעננה
 

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

 

 
 

 כי תצאפרשת    :שיעור נשים
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 מרים וייס :מרצה
 

 קריאת תהילים 14:45בשעה 
 15:00השיעור בשעה 

 
 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

050-4054088  chanaschuster@gmail.com 
 

 ברוכים הבאים:
 

, ברוכים הבאים למינדי והלל בקר וילדיהם שהגיעו מטינק, ניו ג'רסי
( שעולה לכיתה 15.  הילדים שלהם הם: בתיה )9לבית ברח' המור 

( שעולה לכיתה ח' באולפנת 13י' באולפנת אמנה בכפר סבא, איוי )
( שעולה 8(  שעולה לכיתה ו' בממ"ד, ונתנאל )11שעלבים, יהודית )

 לכיתה ג' בממ"ד.  פרטי הקשר שלהם הם
mindbecker@gmail.com 0584445758 מינדי: 

 hillel12@gmail.com   5514045758הלל:
ברוכים הבאים לתמירה ובני רוזנברג וילדיהם שעלו מלוס אנג'לס 

, ויוני YTA-(, בכיתה י"א  ב16. ביתם, ברכה )55לבית ברח' היצהר 
( בכיתה ו' בממ"ד.  יש להם בת, מיכאלה, שלומדת במדרשת 12)

הקשר  הרובע ושני ילדים שלומדים באוניברסיטה בארה"ב.  פרטי
 שלהם הם: 

 temirahr@aol.com 0584664287תמירה: 
 ddsben@aol.com 0587892312בני:  

 
לתמר קורן שהגיעה מלפיד ליחידת דיור של משפחת  ברוכה הבאה

 א רחוב הכרמל.  פרטי הקשר שלה הם:36אסייג, 
 bergyto@gmail.com 0548623303תמר: 
 089767208בבית 

 

ברוכים הבאים לשירה וצוריאל ויסברג, זוג צעיר שהגיע 
.  פרטי 40מירושלים ליחידת דיור אצל משפחת דוגלן, היצהר 

 הקשר שלהם הם:
shirahartman@gmail.com :0542499742שירה  

  tzubielo@gmail.com  0545878176צוריאל : 
 

Welcome 
Welcome to Mindy and Hillel Becker and their children 
who have arrived from Teaneck, NJ, to a house at 
Rechov Hamor 9.  Their children are: Batya (15) who is 
entering 10th grade at Ulpanat  Amana in Kfar Saba, 
Evie (13) entering 8th grade in Ulpanat Shaalavim, 
Yehudit (11) entering 6th grade at the Mamad, and 
Netanel (8) entering 3rd grade in the Mamad.  Their 
contact details are : 

 
Mindy: 0584445758 mindbecker@gmail.com 

Hillel: 5514045758 hillel12@gmail.com 
 

Welcome to Temira and Benny Rosenberg and their children 
who have made Aliya from Los Angeles to Rechov Hatyitzhar 

55. Their daughter, Bracha (16), is in 11 th grade at YTA and 
Yoni (12) is in 6th grade at the mamad.  Michaela is studying 

for the year at Midreshet Harova and there are 2 older 

the U.S. Their contact  children studying in university in

details are: 
 

Temirah: 0584664287 temirahr@aol.com 
Benny: 0587892312 ddsben@aol.com 

 
to the  Tamar Koren who has arrived from  Lapid

attached apartment of the Asayag family at 36a Rechov 
Hacarmel.  Her contact information is: 

  0548623303 Tamar: bergyto@gmail.com 
  089767208 -Home 

 
Welcome to Shira and Tzuriel Weisberg, a young 
couple that arrived from Yerushalayim to an attached 
apartment of the Douglen family at Hayitzhar 40.  Their 
contact details are: 

 
Shira: 0542499742 shirahartman@gmail.com 

Tzuriel: 0545878176 tzubielo@gmail.com   
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