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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' 19 :לנובמבר – בשעות 16:00
.17:30 -

מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר050-4054088 :
chanaschuster@gmail.com

עונג שבת חיבורים יתקיים ביום ששי הקרוב ב19:45
באולם בית כנסת הספרדי .מי שיכול להביא כיבוד
מוזמן לעשות זאת.
Oneg Shabbat Chiburim
The Oneg will take place this Friday night at 7:45 pm at
the ulam of the Beit Knesset Haspharadi.
Refreshments would be appreciated
.

Crossroads Program for Teen Olim
The first get together will be a Sushi night, Wed. night,
Nov. 29th at the moadon noar at 8pm. Our
professional staff reaches out to teens who enter our
moadon program. Activities include cooking, baking,
art projects, musical instruments, BBQs, video games,
movies, board games and more. The Moadon serves
as a healthy, social, recreational and educational
outlet, both as a means of prevention and intervention,
for Anglo teens.

מהספרייה" :חורף חם בספריית חשמונאים"

מתוכננות שעות סיפור לגילאי 3-6
ולכיתות א-ב ביום שני ,ט' כסלו.27.11 ,
פרטים בקרוב.
בחסות הספרייה האזורית של מטה בנימין
במסגרת תכנית "מספרים בבנימין"

ערב שבת פר' תולדות ,כ"ח חשון ,תשע"ח
הדלקת נרות16:20 :

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

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 330נשים .אם לא קבלתן הודעות ממני
בזמן האחרון ניתן לשלוח לי במייל או לנייד את
מספר הנייד שלכן ואוסיף אתכן בשמחה!
בריינה054-2182594 -

מועדון יולדות – תכנית אם לאם:
ביום רביעי ,י"א כסלו ,29.11 ,נפתח מועדון יולדות
שיפעל פעם בשבועיים במועדון נוער בין השעות
 10:00-12:00בבוקר .ניפגש על ארוחת בוקר קלה
ומדי פעם תתקיים שיחה או פעילות מעניינת.
במפגש הראשון תתקיים שיחה עם שלומית
אברומוביץ ,יועצת חינוכית ,על חשיבות הקשר בין
אמא לתינוק:
"אוצר קטן שלי!" שיחה על סגולותיו ותכונותיו
המיוחדות של התינוק ואיך לקדמן באמצעות מגע
ותנועתיות.
דמי השתתפות₪ 10 :

שיעור נשים :שבת פרשת תולדות
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :הרב שמעון בוחניק
בשעה  13:15קריאת תהילים
השיעור בשעה 13:30

ותיקים בקהילה:

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

בני  55ומעלה

ביום ראשון ,א' כסלו 19.11 ,בשעה 17:00
בישיבת נר תמיד
הצבור מוזמן להשתלמות בנושא
"תקציב משפחתי"
בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות לרב איתמר ,ראש
הישיבה ,שאפשר לנו להצטרף להרצאות
מסיבת ר"ח כסלו:
נחגוג את ר"ח כסלו ביום שני ,ב' כסלו20.11 ,
באולם ישראל של ביה"כ הרימון
יוגש כיבוד קל בשעה  19:30ולאחר מכן בשעה
 20:00יתקיים מופע אינטראקטיבי בשם "סלט
ישראלי" של תיאטרון "על הדרך"( .פרסום מצורף
מחיר לאדם₪ 20 :
לדף מידע).
כדי להיערך בהתאם נשמח אם תירשמו דרכי או דרך
בריינה במשרד.
מועדון גיל הזהב:
תודה גדולה לגן הרימון גני מודיעין ,לגננת אפרת
מור יוסף ,על חגיגת ימי הולדת ושי שהענקתם
לחברות מועדון גיל הזהב .
לאה מדעי
מועדון מפגשים :שוב יצאנו אל הדרך והפעם
לירושלים המתרחבת
הכרנו את צפונותיה בבית המשפט העליון בבנין
כלל ובחפירותיה של העיר מתחת לכותל
אכלנו ביחד כמשפחה אחת שבנו הביתה שבעי
רצון ובטעם של עוד
על כך תודה תודה ליעקב גוטליב ואשתו שרה
לנסים תפילין ואשתו עליזה
ולכם החברים שאין קבוצה דומה לכם
המשיכו לטיל בארץ הפלאות שלנו -תמיד תגלו
דבר חדש .
בהערכה גדולה בשמי ובשם כול החברים

לידות * :לירמי ומירה טאוב לרגל הולדת הנכד ,בן
למשה ואפרת פורת
*לאברהם ובהירה (איל) אסף לרגל הולדת הנכד ,בן
לאביעד ואורפז איל
*ג'ייג'יי והודיה המר לרגל הולדת הבן ,נכד לנפתלי
ואסתר המר
*למיקי ופנחס שטיינברג לרגל הולדת הבת ,נכדה
לרובין ושלמה ויינשטיין
*לרויטל (פולק) ופיני יששכר לרגל הולדת הנכד ,בן
לדוד ורונית פולק
בת מצוה * :ליהודה ונחמה נוביק לרגל בת
המצווה של בתם אודליה
בר מצוה* :לאסתי והרשי סנוקל לרגל בר המצווה
של בנם קובי
אירוסין * :לאיל ושרון בן דוד לרגל אירוסי בתם
שני לדב לרנר
*לאלון וחיה בן דוד ולאריאל בלכר לרגל אירוסי יוני
וכרמי
נישואין * :לרן ופאם מוריץ לרגל נישואי בתם
אביטל לאלי גסטווירט
*לאורה ורמי אשוואל לרגל נישואי בתם נעה לאריאל

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

ציונה שרוני

תנחומים
לשירה וקסלר על מות אחיה
שירה יושבת שבעה בביתה ברחוב התאנה 19

שבת שלום וחודש טוב!!

