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משלחן המזכירות :מוטי רוזיליו – מזכיר הישוב
שירותי משרד הפנים:
להלן זמני קבלת שירות בשלוחת משרד הפנים של
המועצה בתקופה הקרובה:
בחשמונאים בימי א' 41 :לנובמבר – בשעות 42:11
.43:71 -

מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר151-1151155 :
chanaschuster@gmail.com
שבת חיבורים

תשריינו את התאריך! השנה שבת חיבורים תתקיים
בשבת פרשת תולדות ,כ"ט מרחשון.43-45.44 ,
משפחות מתבקשות להזמין משפחה דוברת שפת אם
שונה לארוחה בשבת זו .נא להודיע לי איזו משפחה
אתם מזמינים .בנוסף יתקיים עונג שבת באולם בית
כנסת הספרדי בערב שבת.
Shabbat Chiburim
Save the date! Shabbat Chibburim will take place
Shabbat Parshat Toldot, Nov. 17,18, 29
Marcheshvan. Families are asked to invite a
family that speaks a different mother tongue for a
Shabbat meal. Please inform me which family
you are inviting. In addition there will be an Oneg
Shabbat at the ulam of Beit Knesset Haspharadi
on Friday night.

מהספרייה" :חורף חם בספריית חשמונאים"

מתוכננות שעות סיפור לגילאי 3-6
ולכיתות א-ב ביום שני ,ט' כסלו.11.22 ,
פרטים בקרוב.
בחסות הספרייה האזורית של מטה בנימין
במסגרת תכנית "מספרים בבנימין"

ערב שבת פר' חיי שרה ,כ"א חשון ,תשע"ח
הדלקת נרות42:61 :

מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן
 7941679שלוחה vaad_bryna@012.net.il 6

מקהלת נשים:
נפתחת מקהלה כיפית לנשות מטה בנימין
בחשמונאים!
מוזמנות כל אוהבות השירה העברית הישנה
והטובה; שירה אומנותית.
במפגשים נחל בעיסוי כתפיים וצוואר כשחרור והכנה
לשירה ונעבור דרך פיתוח קול ושמיעה ,לשירה
חוויתית במספר קולות.
המקהלה תיפגש פעם בשבוע במועדון הוותיקים
ברחוב התמר בשעה  61:11בימי ראשון בערב .משך
המפגש כשעה ורבע.
עלות השתתפות 451 :ש"ח לחודש (נובמבר-יוני).
תשלום דרך מזכירות הישוב (בריינה).
מנצחת -עינת סגל ,מנצחת מקהלות ותיקה
)(ומורה לפיתוח קול וגיטרה)
מוזמנות בכיף עינת סגל
להרשמה1512317535 :

רשימת תפוצה לנשות הישוב:
כמה ימים לפני הערב נשים שהייתה לפני יום כיפור
יצרתי רשימת תפוצה לנשות הישוב .רשימת תפוצה
היא לא קבוצת וואטסאפ בה שולחים הודעות בלי
סוף ,אלא קבוצה להודעות בלבד (רשום "בריינה"
בהודעה) .ניתן לחזור רק לשולח.
כרגע יש בו כ 771נשים .אם לא קבלתן הודעות ממני
בזמן האחרון ניתן לשלוח לי במייל או לנייד את
מספר הנייד שלכן ואוסיף אתכן בשמחה!
בריינה151-6456511 -

ותיקים בקהילה:

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

בני  55ומעלה

ביום ראשון ,כ"ג חשון ,46.44 ,בשעה 43:11
בישיבת נר תמיד
הצבור מוזמן להשתלמות בנושא
קניית דירה ומשכנתא
עם עמוס שי מהישוב דולב ,מומחה בתחום .
ביום רביעי ,כ"ו חשון ,45.44 ,שעה 42.11
סדנה עוצמת הרכות עם הגב' שרה רווה
מסיבת ר"ח כסלו:
נחגוג את ר"ח כסלו ביום שני ,ב' כסלו61.44 ,
בשעות הערב (נמסור שעה בשבוע הבא) עם מופע
אינטראקטיבי בשם "סלט ישראלי" של תיאטרון "על
הדרך" .יוגש כיבוד קל .מחיר לאדם₪ 61 :
כדי להיערך בהתאם נשמח אם תירשמו דרכי או דרך
בריינה במשרד.
מועדון גיל הזהב:
ביום חמישי כ"ז חשון 42.44 ,בשעה 41.71
תתקיים סדנה בשם "היחיד והביחד"
תרפיה באומנות עם הגברת גילה אייבס
לאה מדעי

לידות * :לדוד ואיילה אייזנמן לרגל הולדת הנין
*לבלאנש רייך לרגל הולדת הנינות התאומות
*לליאת ונתנאל פינק לרגל הולדת הנכדה ,בת
לצוריאל ומרים פינק
*לחנה ואילן קורן לרגל הולדת הנכד ,בן לעפרה
והלל גולדשטיין
בת מצוה * :לסיגל ומאיר עקנין לרגל בת המצווה
של בתם מוריה
אירוסין * :לשלום ואיריס שטרן לרגל אירוסי בתם
פריאל לבניה קירשנבאום מאלעזר
*לארי ונעמי שפר לרגל אירוסי בנם עמוס לעליזה
ברקוביץ מירושלים
*לליבה זלצמן לרגל אירוסי בנה אבי ליעל ברקוביץ
מאלון שבות
*לדבי ויוסי גביר לרגל אירוסי בנם אלעזר לשרה
שיינברג מגבעת שמואל
נישואין* :לדבורה דרעליך ולחיים דרעליך לרגל
נישואי בתם אלישבע ליצי מרכוס
*לרם ואילה ריבלין לרגל נישואי בנם אור למור יוסף
גיוס:

שיעור נשים :שבת פרשת חיי שרה

לגבי כץ דרך צלחה!

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

בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :הרב איתן הנה
בשעה  47:45קריאת תהילים
השיעור בשעה 47:71

שבת שלום!!

