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

 

החוברת תצא   :ופעילות יישובית חוברת חוגים

שבוע הבא, בע"ה. מי שלא לתיבות עד אמצע 

למשרד או  רוצה אותה מתבקש להחזיר אותה

שיהיו בסביבת התיבות. נא לא לקופסאות 

 לזרוק אותם.

 חשמושרים!!
באלול,  'יט,יום חמישי !! שריינו את התאריך

 . ( אירוע סיום הקיץ לכל המשפחה30.8)

לם שרים ביחד )בסגנון וכ שרים"!!-חשמו"

קולולם( אירוע מוסיקאלי ענק בסיום הקיץ 

חדשה!! בשיתוף כל אחד השנה הולקראת 

   מבוגרים! נוער! ילדים!! –ואחת מכם 

 תתחילו להירשם!

 קישור להרשמה:
https://mebaapp.com/miBa/index.html?event_id

=Q0hRTUpyOUExWDIzb0lIQXZDWEFjdz09 

 שופטיםפרשת :   יעור נשיםש

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 רפי ברזאנימרצה: 

 
 קריאת תהילים 14:45בשעה 

 
 15:00השיעור בשעה 

 

 5שלוחה  9761493 מוטי רוזיליו  משלחן המזכיר:

Vaad_motty@012.net.il 

 
עד המקומי ולנציג ובחירות לראשות המועצה, לו

 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 בוחרים(   .א

 20.9.18-יום לפני הבחירות ב 40יהיה 

הגשת מועמדות לרשות המועצה/ לוועד  .ב

יום  34 –המקומי/ לחברות במליאת המועצה 

 26.9.18-לפני הבחירות ב

-יום לפני הבחירות ב 14 –מינוי וועדת קלפי  .ג

16.10.18 

ימים לפני הבחירות  6 –הודעת הבחירות  .ד

24.10.18 

 בהצלחה לכל מי שמתכוון להתמודד!

 
 הנהלת חשבונות:

 
מנהלת החשבונות, נירה, פרשה לגמלאות. 

במקומה עובדת רות בן שושן שנבחרה במכרז. אנו 
מאחלים לנירה הצלחה ובריאות ומאחלים לרות 

 דש.הצלחה בתפקידה הח
 

 זמני קבלת קהל בהנהח"ש:
 

 11:00-15:00ימי א', ב', ג', ה':  
 16:00-19:00יום ד':  
 8:00-10:00יום ו':  

 
 

 

 

 

  המשחקייה
בשעות הבוקר בין  בחודש אוגוסט פתוחה

10:00-12:00 
 במקום השעות אחה"צ

 

https://mebaapp.com/miBa/index.html?event_id=Q0hRTUpyOUExWDIzb0lIQXZDWEFjdz09
https://mebaapp.com/miBa/index.html?event_id=Q0hRTUpyOUExWDIzb0lIQXZDWEFjdz09


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
                  

 
 

 
 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 שבת שלום!!

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

 

לדוד ואיטה )גמראן( פרוידיגר לרגל *לידות: 

 הולדת התאומים, נכדים לרוקסאן גמראן
*ליוני ודניאלה היימן לרגל הולדת הבת, נכדה לג'יי 

 ואלה היימן וישראל וליסה זייצ'יק
 למישל ורוני כץ לרגל הולדת הנכד, בן לארי וליסה*

*לשמואל ויעל קופרמן לרגל הולדת הנכד, בן ליונתן 
 ואפרת

*לרב איתמר וניצה אורבך, לרגל הולדת הנכדה, בת 
 לאורי ורחל קירשנבוים

*לחיים וברכה ברמן לרגל הולדת הנכד, בן ליצי 
 ומיטל

*ללארי וג'ודי פרידמן לרגל הולדת הנכדה, בת 
 לאהרון וספיר

  

*לרב עקיבא ושרון סילטון לרגל בר בר מצוה: 

 המצווה של בנם אבידן
 

*לבת' וקנת' מישל לרגל אירוסי בתם גבי אירוסין: 

, אחיה של נעמי ממלבורן, אוסרליה לבנג'י פיגדור
 יאנג!

 

*לברוך ואתי דביר לרגל נישואי בנם נישואין: 

 הראל לרבקה בקייה
איתמר ומרים היימן לרגל נישואי בנם יצי ליסכה *ל

 פלדמן
*לעקיבא פודל )חייל בודד שגר אצל מש' גדעון( 

 לרגל נישואיו לליאורה שרמן מגבעת שמואל
 
 

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

 

 
 

 
 ותיקים בקהילה

 

אנו שמחים להודיע עלבשעה טובה ומוצלחת   

במועדון ותיקים פתיחת מועדון מופת מועשר  

,ותיקים עצמאיםול  
.םית בוקר וצהריוארוח הכולל  
2.9אלול  ב"ביום ראשון כ הפתיחה  

:יות מגוונותובמועדון פעיל  
, , אומנות .ציור, י'צ יטא ,זיפלדנקרי ,התעמלות בריאותית

 משחקי חשיבה, ערבי יום הולדת מרכזיים, טיולים, מסיבות
ועוד... , פרשת השבוע, תנ"ך, רמח"לשיעורי   

 
  בברכה
  לאה מדעי

 
 

    המשך משבוע שעבר - מועדון מפגשים
 

 ברצוני להודות בשמי ובשם הלומדים ל : 
* הרב מאיר פרידמן על לימודים קבועים בימי רביעי בשעות 

 הרב מסביר ומסביר בחן ובהבנה : -הערב 
משלב אותם בחוכמת חיים על על חומר מספר בראשית אשר 

 מנסים להפנים ולהבין .ול פסוק מתעקבים כ
בימי ראשון -* למורה מיכל שטינמיץ על לימודים באנגלית 

מעשירים ומוגשים בהומור  ,מהנים –בשעות הערב השעורים 
 רב.

* לברברה גילאור על שפותחת את ביתה כול שבוע ומקבלת 
מלמדת ומסבירה ומעשירה אותנו בנושאים  אותנו באהבה

 תבורכי.-עם חוכמת חיים
בימי ראשון בשעות -על לימודי חלילית  -*למורה יונה ורנר 

בנושאים -הערב .על הסבלנות על התרגול ועל ההעשרה 
 ם .ימוזיקלי

 בעזרת ה' נמשיך כך גם בשנה הבאה עלינו לטובה.
  

 -נא להעביר הלאה לחברים -הודעה חשובה -
  
כמו בשנים  ,אי"ה ,מועדון מפגשים ימשיך בפעולתו      

 : קודמות
-מו בימי שני בשעות הבוקר יאי"ה הלימודים יתקי     

 והפעם : באולם בית הכנסת :עתרת שלום-הרגילות 
  על הנושאים והמורים תבוא הודעה  *    
ת בזכות יושב ראש הועד איציק שטינברג שדאג לנו וזא  

כי ראה בו ערך -נים מהיום הראשון לקיום המועדון מזה יג' ש
 .חשוב לתושבים

ל חברי הועד שיש למזכיר הישוב : מוטי רוזוליו ולכוכן תודה  
שכרכם -להם אוזן קשובה .שנה טובה לכולכם ושוב תודה 

 !מהיושב במרומים
מו כרגיל במועדון ים יתקייחר הצהריהערה : הלימודים א   

 .ותיקים
 .* לגבי התוכנית לשנה הבאה אי"ה נודיע בהמשך    
תודה לכם חברים בזכות התמדתכם אנו הולכים  ,לסיום  

 .מחיל אל חיל
 ! כמו שהיו עד כה-המשך לימודים מהנים ומוצלחים     
 !ה ומהנהישנת לימודים פורי     
 

 ציונה שרוני

 
 

 :תנחומים
 

 לרובי מוריבר על מות אביו

mailto:vaad_bryna@012.net.il

