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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 

   תודות!
 

 )שגם הנחה את הטקס!(  ליעקב בן דרור

 –שדואג לכל דבר שקשור לטקס יום העצמאות 
ארגון על  וועדת תרבותכל חברי ול - קטן עד גדול

אירועי יום העצמאות!!  תודה ללאה מדעי על 
העזרה בארגון המידרחוב, תודה לציונה שרוני על 

ארגון "אוהל העדות" ותודה ליונה וורנר שנצחה 
 על תזמורת ביה"ס! 

, שליח הצבור בתפילה  יישר כח ליקי הימלפרב
 החגיגית המשתבח משנה לשנה!

תודה לרב איתמר אורבך, שליט"א, על המילים 
 המחזקות בכל הטקסים.

תודה שוב, לזאב וינדיש ומקהלת תלמידי ביה"ס 
 נר תמיד.ישיבת הממ"ד ו

שארגנו  ,יאנג תודה לרכזי הנוער, נעמי ונתנאל
ועזרו להם להכניס  לנוער את המכירות במידרחוב

כסף לקופה של הנוער כדי להמשיך לשדרג את 
 המועדון.

תודה למזכיר הישוב, מוטי רוזיליו, לאיש 
התחזוקה, בני יצחק ולפועלי הישוב על כל הארגון 

הטכני לקראת החג שכולל בין היתר: תליית 
דגלים וגרלנדות, העברת במות וכסאות למגרש, 

 ועוד...  בניית הבמה ופירוקה בחום כבד,
תודה למוטי ולארנון מדר על הכנת והפעלת מופע 

 הזיקוקין המדהים. 
לשוטר , דרור באסל, תודה לזרובבל שרעבי

איתמר אנטמן ולצוות הביטחון על אבטחת 
 האירוע. 

תודה לעוטיה הולנדר ולגננות גני החובה על 
 המופע החמוד של ילדי גני חובה.

מן, תודה למדריכות שבט הרואה, שרה אובר
והחניכות על מופע  מאירה באלסם ועדי בן טולילה

 דגלנות מקסים!
תודה לנוער ולרוני הקומונרית על הסרטונים 

 הקצרים.
תודה לנאוה כהן, נירה פרנקל, חנה שוסטר על כל 

 העזרה.
 

 הסליחה!אתכם  –אם שכחתי מישהו 

 
 
 
 

 : חוויית ספורט נשית

חוויה של ספורט ובריאות :  "בקצב שלך"
 לנשים בבנימין! 

הגיע הזמן  –ש המון נשים בבנימין שעושות ספורט י
ז אם את עושה ספורט, לעשות להן אירוע משלהן. א

אוהבת ספורט, או רוצה להתחיל לעשות ספורט... 
                                              האירוע הזה בשבילך: 

בכפר  18:00-החל מ, 24.5 אייר, זט"יום שלישי, ב
סדנאות  –הפנינג ענק של ספורט נשים  -האורנים 

יוגה, פילאטיס, אימון, הרצאה מרתקת, תחנת 
 -כדורסל פתוח לכולן, ובמקביל  3X3בריאות, מתחם 

אליפות קבוצות "מאמא ליגה". ומה עם הילדים? אין 
מתחם מתנפחים לילדים במקום. הכניסה  -בעיה 

חופשית! לנרשמות תחולק ערכה מפנקת הכוללת 
פרטים במחלקת חולצת דרייפיט ופינוקים נוספים... 

 –ספורט בנימין בכתובת המייל 
2@m.binyamin.org.ilsport (ר להגיע פרסום אמו

 בריינה(-מפורט. אשלח בקובץ

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : חנה שוסטרוהחברהמרכזת הקליטה 

chanaschuster@gmail.com    
  050-4054088 

 מדורה ישובית בל"ג בעומר
, בואו למדורה 25.5.16ביום רביעי בערב, י"ז אייר,  

שהשנה תלווה בסבב מעגל מתופפים לילדים  הישובית
, ולמבוגרים בשעה 18:30התכנסות ב – 19:00בשעה 
. 21:00. אח"כ יתקיים שירה בציבור בסביבות 20:15

קטשופ, מרשמלו ושתיה במקום.  רצוי להביא נקניקיות 
בלחמניות, תפוח אדמה או בצל בנייר כסף. נא לא לבנות 

ה מפני שהיא מיועדת מדורות פרטיות בשטח ליד המשחקיי
למדורה היישובית.  בנוסף, נא לא לחנות בחניית 

 המשחקייה ביום זה. ראו פלייר מצורף.
Wide Bonfire-Yishuv 

Wed. Evening, May 25th join us for the yishuv-wide 
bonfire that will be accompanied this year by 
drumming circles: one for children at 7 PM – meet at 
6:30, and one for adults at 8:15 PM. Afterwards there 

will be group singing.  There will be marshmallows, 

ketchup, and drinks.  Feel free to bring hotdogs, 
buns, potatoes and onions wrapped in aluminum foil. 
 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.  

See attached flyer. 
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 !!ת שלוםשב
 

  

 בהר   :נשים ישיעור

 הרב שמעון בוחניקמרצה: 
 

 קריאת תהילים.  15:00בשעה 
 15:15השיעור בשעה 

 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 
 

 
 

 

 

 ומעלה 55 :ותיקים בקהילה

 

 תודה מכל הלב:
 

רוזיליו, למוטי  ,נברג יברצוני להודות לאיציק שטי
על  ולכול עובדי המזכירותכהן לנאוה יצחק, בני ל

הרצון לעזור לנו להיות חלק מפעילות חברתית  
 לישראל. 68ותורמת ביום העצמאות 

ספים לכול חברי בית מפגשים  וחברים נו      
באהבה לכול  ונפלאים שנרתמים תמיד לעזור

 שובית.יפעילות י
 !! יישר כוח         

 בשם ה' נעשה ונצליח      
 ל החבריםציונה שרוני בשם כ      

 

 
 :לכבוד יום ירושלים

 

עם אודי על ירושלים ערב שירה וסיפורים 
 מילוא

 20:00בשעה  5.6ביום ראשון, כ"ח אייר, 
באולם ישראל של ביה"כ הרימון.  פרטים 

 בהמשך!

 ממועדון גיל הזהב:
 

עבור איסוף דרושים מתנדבים שלושה ימים בשבוע 
  8:30קשישים והבאתם למועדון )

בצהריים( )ימי  12:30בבוקר( וכן השבתם הביתה )
 ראשון, שלישי וחמישי(. ציבור 

המשתתפים גדל ואנו זקוקים לשתי מכוניות בכל 
 סיבוב. 

 
זו הזדמנות נפלאה לפגוש כמה אנשים מדהימים 

 הם. יואפשרות לחולל שינוי אמיתי בחי
 נותרים לבדם בבית כל היום. א הסעה זו, הם לל

 
אם יש לך עניין להיות נהג קבוע ביום ראשון או 

באיסוף מהמועדון בבוקר, או  8:30חמישי בשעה 
ניתן ליצור  12:30ביום ראשון, שלישי או חמישי 

 נידרברג או נעמי רוזן. קשר עם דבי 
 

בבקשה ליצור קשר רק אם תוכלו לעזור באופן 
 קבוע. 

 

 שירותי משרד הפנים ביום שני, 
 :23.5ט"ו אייר, 

 

שגית  , באופן חד פעמי,ביום זה

 (14:00)במקום מ 15:00תגיע משעה 


