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 תשע"ח, מטות מסעי, ר"ח אבערב שבת פר'
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   4שלוחה   9761493 בריינה הרטמן מרכזת הקהילה:
Vaad_bryna@012.net.il 

 

 :12.7יום חמישי, ערב ר"ח אב, הערב, 

 הרצאה לנשים מפי ציפורה פילץ

 האישה במקדש

 באולם ביה"כ הספרדי 20:00בשעה 

 17.7ביום שלישי, ה' אב,  

 : "לא הולך ברגל"עשהאל שבוהרצאתו של 

 בגלנווד 20:30בשעה 

 19.7ז' אב, ביום חמישי,  

  ח"כ יהודה גליקהרצאה של 

 בנושא "הר הבית"

 בגלנווד )מיד אחרי תפילת ערבית( 20:00בשעה 

 נשלחו במייל נפרד על כל ההרצאות פרטים

 :716:יום שני הקרוב, בספרייה ב

)בלוחופש כתוב צגות לילדים ביום שני הקרוב ה 2

 ("17:00"פעילות בספריה בשעה 

 : 6-8לגילאי  16:00בשעה 

 לילד ₪ 5 -  "רב אליעזר המכוער"ההצגה 

         : 17:00מתחילים ב -16:50בשעה כניסה 

                                 :4-6לגילאי 

 האבנים הטובות של דמא בן נתינה""

 לילד ₪ 5

 פרטים בקבצים 

 

 :וחוגים חוברת חוגים
 

 (ים)גם פרטי מי שמעוניין לפרסם חוגים
מוזמן לצור קשר עם בחוברת תשע"ט 

 בריינה בהקדם.
  

 ₪ 300אחד עולה  צבעוני פרסום דף
 ₪ 500שני דפים 

 
, חוגים יתחילו פרט לחוג המחול של ליטל הילמן
 7.10.18אחרי החגים מהשבוע של 

היא במחיר הנחה מחול לחוג  המוקדמת ההרשמה
תחילה כבר. לוותיקות שנרשמות עד מו עד סוף יולי
תאריך . אחרי בחוג מובטח מקום ,15.7,יום ראשון
 על בסיס מקום פנוי.הכניסה לחוג זה 

 
 מחולרוב ניתן להירשם לחוג בשבוע הק
  17:00-19:00בין השעות  15.7ביום ראשון, 

 , באותן שעות.17.7וביום שלישי, 
 בשבוע הבא אפרסם שעות נוספות.

 
בעלי הוראת קבע יכולים להוריד את הטופס **

 הרשמה מאתר הישוב: 
www.myhashmonaim.co.il 

 
ן של הדף הראשי יש להיכנס ל"טפסים" . בצד ימי

 הטופס נמצא שם. יש למלא אותו ולשלוח לי למייל:
bryna@012.net.ilaad_V 

 אשלח אישור שהוא התקבל.
 

בצ'קים מתבקש להגיע בשעות מי שמשלם **
 ההרשמה שרשומים למעלה.

לא תתקבל הרשמה בלי תשלום מלא לכל השנה  
 ₪ 100כולל  יוני( –)צ'קים דחויים מחודש ספטמבר 

שישולם במזומן או בתשלום  לתלבושות ופעילויות
 הראשון.

 
 

 ההרשמה לחוג דרך בריינה
 

 29.8.18יריד חוגים ב 
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 שבת שלום!!

 

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

 

לשייקה וחיה מרילוס לרגל הולדת הנכד, בן *לידות: 

 לאיתמר והילית
 *לרם ואילה ריבלין לרגל הולדת הנכדה, בת לישי ונילי

בן לצור  ,הולדת הנכדרגל לחגי ודבורה קירשנבוים ל *
 וליאור קירשנבוים

 

*לבצלאל וג'ודי נחמן לרגל אירוסי בנם אוריאל אירוסין: 

 לרותם בניהו מבית מאיר
 

 מביה"כ הרימון:

 מתגייסים ומתגייסות!
 איל טובולסקי
 יהונתן גרנות

 פנינה פז
 טובה הורנשטיין

 איילת סומר

 שרות לאומי!יוצאות בקרוב ל
 הילה דה רוס
 שרה אוברמן
 שרית שוסטר

 
 :לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל יש

vaad_bryna@012.net.il 
 

 
 

 :בקהילה ותיקים

פרשת נחמו, שבת נופשון בעדין ניתן להירשם ל

  .נוה צוףבבאולפנת שירת הים   27.7 ואתחנן

סיור מודרך ביום שישי  ,רוח כולל :אוטובוסיהא

 ובשבת

 שלוש ארוחות שבת 

  כיבוד

  יחותשו הרצאות

  550עלות לתושבי חשמונאים 

  600תושבי חוץ 

 הרשמה דרך לאה או בריינה במזכירות הישוב.

 

 לזוג תושבי חוץ  600לזוג  550עלות 

 0523260970לפרטים לאה 

 לאה ודהת

 

 

 מטות מסעיפרשת :   יעור נשיםש

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 נעמה שטסמןמרצה: 

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 
 15:00השיעור בשעה 

 

 הקהילתי של הישוב הודעה מהשוטר
 
 

 שלום רב תושבים יקרים
הילדים יצאו לחופשה וזה הזמן להזכיר מספר 

 שנעבור את הקיץ בשלום:כדי דברים 
 -בטיחות בדרכים

אפשר לשלב במשחק  .להקפיד לחגור את הילדים-1
 "?מי חוגר ראשון"
בנסיעות ארוכות לשים ליד הילדים שתיה ואוכל -2

 הנהיגה.שלא יפריעו לנהג בזמן 
שתמש בטלפון בזמן הנהיגה במקרה לא לה-3

 הצורך לעצור בצד.
 לשים לב שלא השארנו ילדים לבד ברכב .-4

אפשר לשים תיק מאחור או לשים תזכורת בטלפון 
 שלא נשכח.

 שלכם ובשבילכם
 רס"מ איתמר אנטמן
 השוטר הקהילתי של הישוב

 0505064796-פלא
 
 

 יולדות:סדנת 
 

  18.7ביום רביעי הקרוב, ו' באב, 
תתקיים סדנת שיאצו עם טליה עיני 
 לנשים אחרי לידה וגם לנשים בהריון.

בבוקר במועדון הותיקים  10:00בשעה 
 ברחוב התמר. 

 למשתתפת. יוגש כיבוד קל ₪ 10
תשתדלו להירשם מראש אצל בריינה במשרד כדי שנוכל 

 להיערך בהתאם. פרסום מצורף
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