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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 

כרון ויום העצמאות פרסום טקסי יום הזי
 בקבצים נפרדים.שוב מצורפים 

שנה גם השנה מתקיימות כמידי   ממתנ"ס בנימין:
חגיגות יום העצמאות המרכזיות של המועצה 

והמתנ"ס ביער נווה צוף. כולם מוזמנים להגיע 
וליהנות ממתחמי ספורט, מופעי מוסיקה, קרקס, 

פינת ליטוף, יצירה ועוד בינות לפינות היער הירוק 
והכל ללא עלות. במקום יוקרן חידון התנ"ך  –

 פרסום מצורף. בשידור חי.
 

בשעה  18.5יום רביעי, י' אייר,  :בשבוע הבא
20:00  

מציג סיטואציות של   "סתם בצחוק"המופע 

סכנות ברשת ובסלולר בחיי מתבגרים צעירים )בדגש 
ניהן קטעי מידע והדרכה יעל פגיעות ועלבונות( וב

להתמודדות עם מצבים הדורשים שיקול דעת, שיתוף 
 מבוגר ואמפטיה. 

ח -לתלמידים בשכבה ז'המופע ודיון לאחר מכן 
הסדנא בחסות מדור הקהילה של מתנ"ס  והוריהם.

 בנימין במסגרת תכנית מעגלים לחוסן משפחתי.
הזמנות אישיות חולקו למשפחות הרלוונטיות בתיבות 

 דואר והעתק מצורף לדף מידע למי שלא קבל.

 

רוני בני עקיבא היקרה שלנו, לקומונרית   תודות!

שכבת י"א על טקס יום הזיכרון מרגש ונוגע לוכהן 
תודה לזהורית שטאל, אלון בן דוד, אלידע ללב. 

 ברק ונתנאל עפרי על השתתפותם בטקס.
לנוער על ההשקעה בטקסים, על מכל הלב תודה 

שיתוף הפעולה ועל השעות הארוכות שהקדשתם 
לטקסי יום השואה ויום הזיכרון. תודה רבה, רבה 

ת הנוער בשני הטקסים ושעוד לטלי פז שליוותה א
מצאה זמן להקים את פינת ההנצחה שלנו ביחד 

 –ולמי שלא יודע  עם דידי נידרברג המקסימה!
הנוער הביאו לטלי זרי פרחים כדי להודות לה על 
העזרה. תודה לבנים שסייעו לנכים לרדת למגרש 

לפני טקס יום הזיכרון ואף דאגו להעלות אותם 
 בסוף!

 מונאים!!!!אין כמו נוער חש

 
 המשך תודות בשבוע הבא!

 
 
 

 
 

   מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

  :, איתמר אנטמןהודעה מהשוטר הקהילתי 

רחוב הכרמל ייסגר בערב יום העצמאות 
עד תום הפעילות  17:00משעה 

בלילה(  12) 00:00במדרחוב בסביבות 
 פרט לאמבולנס של הישוב.

 :הממ"דביה"ס של גישה למגרש כדורסל 
 

 כפי שפורסם בשבוע שעבר: 

לאור עבודות בניית אולם ספורט אין אפשרות לגישת 
 עגלות או כסאות גלגלים למגרש כדורסל. 

אנו מתנצלים על כך ובע"ה, לאחר גמר עבודות 
 הבנייה תהיה גישה סלולה ומסודרת.

לטקס יום העצמאות: נשתדל מאוד לארגן למי שיגיע 
סיוע בירידה למגרש או למפלס העליון כמו שהיה ביום 

 הזיכרון.

 
   הודעה מהמשטרה:

 

מאחר שאירוע יום העצמאות מאובטח ע"י 
המשטרה וכוחות הביטחון במקום אין צורך 

להגיע עם נשק ויש לפעול לפי הוראות כוחות 
 הביטחון במקרה של אירוע בטחוני, חס

 וחלילה.
אנחנו מזכירים: מכירת ספריי קצף והשימוש 

 בה אסורה בהחלט!!
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  !!ת שלוםחג שמח ושב

 אמור   :נשים ישיעור
 הרב איתן הנהמרצה: 

 
 קריאת תהילים.  15:00בשעה 

 15:15השיעור בשעה 
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 
 

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טוב פינת הברכות: 

 

לרגל הולדת הנכדים, בן  לאסתר וסטיב שליסל *לידות: 

 ובת לברכה ואריה לוי
בן לאריאלה ומעוז *לבצלאל וג'ודי נחמן לרגל הולדת הנכד, 

 ויסטוך
לרונית ושמואל בונומו לרגל הולדת הנכד, בן לטלי ואלי  *

 אלקיים
 בן למרים ודניאל *לדני ואסתר בכר לרגל הולדת הנכד, 

 
 

בכל שבוע ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי 

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

 
 

 

 
 

 ומעלה 55 :ותיקים בקהילה

 
 להלן תוכנית הטיול : :רמלה ומכון וולקניטיול:  

 . 23/05/16תאריך: יום שני 
ממועדון הנוער  )לא ממועדון     08:30יציאה בשעה 

מאוחרת )יחסית( אין  )בגלל היציאה בשעה  מפגשים(.
 צורך בהפסקה לארוחת בוקר(.

ביקור ברמלה: בריכת הקשתות, המגדל הלבן, גן  
ירושלים, נעבור על יד   –הנשיא,  הדרך הישנה יפו 

 המסגד הקטן. סיום בשוק רמלה.  
 אולי עצירה קצרה בבית הקברות הבריטי.

ארוחת צהרים במסעדה של המכון הוולקני. ואחר כך  
ייתכנו   .18:30סיום משוער:  הוולקני.סיור במכון 

 שינויים!!!
 ציונה שרוני מבקשת להודיע:עלות: 

.  ₪ 50מי ששילם דמי חבר ל"מפגשים" ישלם מחיר מסובסד 
, ואם יבקשו  ₪ 60בני הזוג, ואחרים ישלמו  )כולל הכול(.

 .₪ 25לאכול צהריים במכון הוולקני, יוסיפו 
ציונה שרוני בטלפון או  הרשמה: )נותרו מספר מקומות!( אצל 

 במועדון מפגשים. 09/05/16במייל,  או ביום שני 
אם ישלמו    –ציונה תשמור מקום לאלה שכבר נרשמו אצלה 

, ואחר כך תרשום גם מצטרפים  09/05/16עד יום שני 
 חדשים.

כובע, מים, נעלים נוחות, חטיפים? )מי שלא אוכל   ציוד:
 במסעדה, יביא גם אוכל לצהרים(.

 באחריות המטייל.        הטיול
 הטיול לא מתאים למתקשים בהליכה.

===================================== 
 טיול שלייקס:
יצא טיול  לבעלי   08:00בשעה  07/06/16ביום שלישי,  

 כרטיס "אזרח וותיק".
לגליל: )מצפה נח, טירת צבי, תל שלם,   -הטיול 

 המושבה כינרת, קבוץ דגניה א'(
שקלים בלבד. )ההרשמה מלאה, ויש גם   35העלות: 

 רשימת ממתינים(.
אבל!! התחייבנו לשלם לחברת "משקפת" עבור הטיול  

 09/05/06מראש!! לכן, נא לשלם עד יום שני הקרוב  –
התשלום אצל ציונה שרוני בבית )מומלץ לתאם  

מזכירת   –טלפונית(, או במועדון מפגשים, או אצל נאוה 
 הישוב, במשרד.

 חובה לציין מספר תעודת זהות!!בהרשמה 
צילום של כרטיס אזרח וותיק!!   -מומלץ להביא להרשמה 

ולשלוח ליעקב גוטליב    –)אפשר לצלם את התעודה באייפון 
-ולא בווטס SMS. לא ב    yak2001@gmail.comבמייל 

לרשימת   –נפתח את הרישום  10/05/16אפ( ביום שלישי 
 הממתינים.

ישכח את  -ותיק, )או שביום הטיול למי שאין כרטיס אזרח ו
 .  ₪ 95הכרטיס בבית( יצטרך לשלם 

 הטיול יצא ממועדון הנוער.  
מובילי הטיול הם "משקפת", שמעמידים לרשותנו אוטובוס +  

 מדריך מקצועי.

 מרכזת הקליטה והחברה: חנה שוסטר
chanaschuster@gmail.com    

  050-4054088 
 

 מדורה יישובית:
,  25.5.16שריינו את התאריך, יום רביעי בערב, י"ז אייר, 

היישובית שהשנה תלווה בפעם הראשונה בשני למדורה 
סיבובים של מעגל מתופפים, אחד לילדים ואחר כך אחד  

למבוגרים. נא לא לבנות מדורות פרטיות בשטח ליד  
המשחקייה מפני שהיא מיועדת למדורה היישובית.  בנוסף,  

 נא לא לחנות בחניית המשחקייה ביום זה.

 
Yishuv-Wide Bonfire 
Save the date, Wed. Evening, May 25th for the 
yishuv-wide bonfire that will be accompanied this 
year, for the first time with two rounds of a 
drumming circle, one for children and after one 
for adults. Please do not build private bonfires in 
the area next to the mischakia, as that has been 
reserved for the yishuv bonfire.  In addition, 
please do not park in the parking lot of the 

mischakia the day of the bonfire. 

 ממועדון גיל הזהב:
יחד   השבוע חגגנו במועדון מסיבת יום העצמאות

  .ממ"ד ' בנים של ביה"ס התה דיעם תלמידי כ
 התלמידים הופיעו בצורה מרשימה.

ירה  והמועדון קושט  ועוצב  בסמלי  הלאום . האו
  1' ילדי כתה ד תודה ל: !תה מאד מרגשת יהי

תה ובראשם  מוריה  יהכ להורי, ת סופרוולמחנכת ר
במיוחד לרחל אשואל  , למתנדבותתודה אליאסי . 

 ניסים. ולאתי
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