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 תשע"ח, אבואתחנן, שבת נחמו, ט"ו פר' ערב שבת 
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   4שלוחה   9761493 בריינה הרטמן מרכזת הקהילה:
Vaad_bryna@012.net.il 

 

מי שמעוניין לפרסם  :חוברת חוגים וחוגים

צור יחוגים )גם פרטיים( בחוברת תשע"ט מוזמן ל

 .31.7עד  קשר עם בריינה

                ₪ 300דף פרסום צבעוני אחד עולה 

                                                         ₪ 500שני דפים 

וחוגי המחול של ליטל הילמן, פרט לחוג 

חוגים יתחילו אחרי החגים התעמלות של נשים, ה

 7.10.18מהשבוע של 

במחיר מבצע של  1.8ניתן להירשם לחוג של ליטל הילמן עד 
. למי שיש הוראת קבע ניתן 1,700לכל השנה במקום  1,600

לשלוח לי את הטופס המלא למייל שלי. יש גם תשלום חד 
נגבה עם לתלבושות ופעילויות נוספות ש₪  100פעמי של 

 התשלום הראשון בספטמבר.
 הטופס מצורף למייל זה.₪.  100לאחיות יש הנחה של 

 מי שצריך למסור צ'קים מתבקש להגיע למזכירות. 
 

 ניתן להגיע אלי בתאריכים וזמנים הבאים:
 10:00-12:00ניתן להגיע בין  29.7-1.8רביעי, -ימי ראשוןב

שלא תתקבל  אני מדגישה, כדי להימנע מוויכוחים מיותרים,
הרשמה עם תשלום חלקי. אתם מתבקשים להגיע עם מספיק 

 ₪. 100-צ'קים או כסף מזומן, כולל ה
 ההרשמה לחוג דרך בריינה

 

 29.8.18יריד חוגים ב 

 ואתחנןפרשת :   יעור נשיםש

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 רב שמעון בוחניקמרצה: 

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 
 15:00השיעור בשעה 

 

 5שלוחה  9761493 מוטי רוזיליו  משלחן המזכיר:

Vaad_motty@012.net.il 

 

המקומי  בחירות לראשות המועצה, לועד
 ולנציג הישוב במליאת המועצה:

 

 .30.10.18יתקיימו ביום שלישי, כ"א חשון, 
יום הבחירות יהיה יום שבתון ע"מ לאפשר 

 לכל אזרח למלא את זכותו לבחור.
להלן תאריכים חשובים למי שמתכוון 
 להתמודד לאחד מהתפקידים הנ"ל. 

שליפת נתונים לזכאים לבחור )פנקס   .א

-יום לפני הבחירות ב 40בוחרים( יהיה 

20.9.18 

הגשת מועמדות לרשות המועצה/ לוועד  .ב

 –המקומי/ לחברות במליאת המועצה 

 26.9.18-יום לפני הבחירות ב 34

יום לפני  14 –מינוי וועדת קלפי  .ג

 16.10.18-הבחירות ב

ימים לפני  6 –הודעת הבחירות  .ד

 24.10.18הבחירות 

 בהצלחה לכל מי שמתכוון להתמודד!
 
 

 
 

 

 

 

 
 בחודש אוגוסט תהיה פתוחה המשחקייה

 10:00-12:00בשעות הבוקר בין 
 במקום השעות אחה"צ



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
                  

 
 

 
 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבת שלום!!

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

 

ליוכבד ושלמה שריידר לרגל הולדת *לידות: 

 הנכד, בן לאריאל ובת שבע סמואלס
 לרגל הולדת הנכדים: *לג'ודי ואיתמר אנגלסמן

 נכדה, בת לחנניה וטליה אנגלסמן
 נכד, בן לחיים ורבקה צינמן

*לדוד ושירה גילאור לרגל הולדת הנכדה, בת לדביר 
וסיון גילאור, נכדה לדב וברברה גילאור ואליהו 

 ופרידה שץ
 *לבריאן ושירי רוזן לרגל הולדת הבת

 רוטנר לרגל הולדת הנינהניל וברכה *ל
 

 נישואי הנכדרוטנר לרגל  ניל וברכה*לנישואין: 

 
 
 

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

 

 
 

 
 ותיקים בקהילה

 
יציאה לשבת בנוה צוף ה ,27.7, יום שישי 

 בטרמפיאדה 9:00שעה ב

נעלים וכובע , מיםשישי ו יוםלאוכל ביש להצטייד 
 נוחות

 לשבת כמו כן להביא סידורים וחומשים

 �😃😁� כלי מיטה ומגבתו

 
על הסיור בעקבות חתוכה תודה לחביבה  

שורשים שעשתה למתנדבות מועדון גיל 

 !מרתק ומאד מרגש ,יןיהסיור היה מענ !הזהב

תודה לכל המתנדבות שעזרו בארגון מסיבת  

אשרינו שאתן  !של מתנדבות המועדון  הסיום

 !!שלנו 

 לאה

 
 

 חנה שוסטר     מרכזת הקליטה והחברה 

050-4054088 chanaschuster@gmail.com 

 
 

 ברוכים הבאים:
ברוכים הבאים לבריטני ועדו שטרובך שעלו לארץ היום 
מסיאטל, וושינגטון עם ילדיהם ליחידת דיור בבית של 

.  13ההורים של עדו, נעמי וצבי שטרובך, ברח' החרמון 
, עולה 10ה )קשת(ת בת ילדים: ליליאנ 4יש להם 

, עולה לכיתה ב' בממ"ד, 8לכיתה ד' בממ"ד, לאה, בת 
עולים לגן.  בינתיים  3, וישראל, כמעט בן 5ודבורה, בת 

אפשר להיות איתם בקשר דרך כתובות המייל או דרך 
ההורים של עדו.  נפרסם את המספרים של עדו ובריטני 

 בהמשך.
 brittanishtrobach@gmail.com  :בריטני 

  ishtrobach@gmail.com :עדו 
, צבי:  0549848120נעמי:  -ההורים של עדו
0556600799 

 מספר חדש של משפחת דקובן
פירסמתי בתחילת יולי שג'ולי ועליון דקובן ומשפחתם 

הגיעה לישוב ממבוא מודיעים.  המספר החדש של ג'ולי 
 להתעלם מהמספר הקודם..  נא 0587857318הוא 

 
 

Welcome 
Welcome to Brittani and Ido Shtrobach and 
their children who made Aliyah from Seattle, 
WA, to an apartment attached to the home of 
Ido’s parents, Naomi and Tzvi Shtrobach at 
Rechov Hachermon 13.  They have 4 
children:  Lillyanna (10) going into 4th grade 
at the mamad, Leaha (8) going into 2nd grade 
at the mamad.  Dvora (5) and Yisrael (almost 
3) will be going into gan.  Meanwhile you can 
be in touch with them at their e-mail 
addresses and through Ido’s parents.  We 
will announce Brittani and Ido’s numbers  
when they receive them. 
Brittani: brittanishtrobach@gmail.com 
Ido: ishtrobach@gmail.com 
Ido’s parents- Naomi: 0549848120, Tzvi: 
0556600799  

 
DeKoven Family’s New Number 
At the beginning of July I posted that the 
Julie and Elyon DeKoven and their familly 
arrived to the yishuv.  Julie's new number is 
0587857318.  Please disregard the old 

number. 

mailto:vaad_bryna@012.net.il

