בס"ד

www.myhashmonaim.co.il
מרכזת הקליטה והחברה :חנה שוסטר050-4054088 :
chanaschuster@gmail.com
ברוכים הבאים
ברוכים הבאים למיכל וישראל גליקסברג ,זוג צעיר שהגיע
מרעננה ליחידת דיור של משפחת כפיר ברח' הארבל  .30יש
להם תינוק ,עילי ,שנולד לפני שבעה שבועות .ישראל הוא בן
של אלכס ובלהה גליקסברג ואח של חן כהן שהגיעו לישוב
הקיץ .אפשר להיות איתם בקשר:
מיכלmsweill9495@gmail.com 0544891885 :
ישראלisraelglik1@gmail.com 0528109950 :
Welcome
Welcome to Michal and Yisrael Gliksberg, a young
couple who arrived from Ra'anana to an attached
apartment of the Kfir family at Rechov Ha'arbel
30. They have a baby, Ely, who was born 7 weeks
ago. Yisrael is the son of Alex and Bilha Gliksberg
and brother of Chen Cohen who arrived to the
yishuv in the summer. Their contact details are:
msweill9495@gmail.com Michal: 0544891885
israelglik1@gmail.com Yisrael: 0528109950

ממחלקת הספורט של מתנ"ס בנימין:
כרטיסים חינם למשחק של הפועל ירושלים בגביע
אירופה :תושבי בנימין מוזמנים ליהנות מחוויה
משפחתית ספורטיבית  -כרטיסי חינם למשחק
בתאריך ב' טבת - 20/12 ,הפועל ירושלים מול רג'יו
אמיליה בארנה  -במסגרת גביע אירופה.
פרטים נוספים בתקצירית המועצה בקובץ הנלווה
למייל זה .כל הקודם זוכה...

ערב שבת פר' וישלח ,י"ג כסלו ,תשע"ח
הדלקת נרות16:16 :

מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן
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מועדון יולדות – תכנית אם לאם:
בשבוע הבא!
מופע לכבוד חנוכה :שמבוקי :מופע להטוטנות
היתולי המתאים לכל הגילאים – הילדים יישבו
מרותקים והמבוגרים לא יפסיקו לצחוק.
ביום רביעי ,י"ח כסלו 6.12 ,בשעה  17:00באולם
ספורט ₪ 10 .לילד  ₪ 25 /למשפחה
הקופה תיפתח בשעה 16:45
פרסום מצורף למייל זה
המופע בחסות מחלקת תרבות מתנ"ס בנימין
תשריינו תאריכים:
בערב י' בטבת ,27.12 ,הסרט "העדות" ,סרט
שמבוסס על סיפור אמיתי בכיכובו של אורי פפר וליה
קניג .תתקיים גם שיחה עם הבמאי .פרטים בהמשך.
מדברים על קשב וריכוז!
תשריינו את התאריך :הרצאה של אשת החינוך
חן מילר על ילדותה כילדה עם בעיות קשב וריכוז
ועבודתה כמחנכת היום.
בכ"א שבט .6.2 ,בחסות ביה"ס הממ"ד

מועדת תרבות:
שיעור נשים :שבת פרשת וישלח
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
מרצה :נעמה שטסמן
בשעה  13:15קריאת תהילים
השיעור בשעה 13:30

ביום שלישי ,ערב חנוכה ,כ"ד כסלו,12.12 ,
תתקיים הצעדה השנתית לקברות המכבים.
את הצעדה יובילו יעקב גוטליב ונסים תפילין.
נפגשים בשעה  12:45ליד המועדון נוער.
כולם מוזמנים כולל ילדי בית ספר וגנים!
כדי להיערך בהתאם נא להירשם דרך נאוה
או בריינה במזכירות הישוב.

ותיקים בקהילה:

בני  55ומעלה

הפסקת מים!

אירוע שנתי של ותיקים בקהילה :ביום
שלישי ,ח' טבת  ,26.12 ,בעפרה .פרטים
בקובץ נלווה למייל זה.
הזמנות דרך בריינה במשרד .נא לציין עם או
בלי הסעה.
ההסעה תעלה  ₪ 20נוסף לכל אדם.

ממנהל האולם ספורט

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

לידות* :לג'קי ופראני גולדשטיין לרגל הולדת
הנכד ,בן לעמיחי וגלי גולדשטיין
*לג'ודי ופיליפ שטיין לרגל הולדת הנכד ,בן לאופירה
ומשה קריגר
*למנוח ושרון גרוסקין לרגל הולדת הנכד ,בן לאפרים
ואליענה קינג
*לד"ר יעקב ונעמי טייכר לרגל הולדת הנכד ,בן
לאודיה ואיתן נתן
בר מצוה* :ליצחק ובת שבע חן לרגל בר המצווה
של בנם אלי
יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il
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שבת שלום!!

