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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 
 !!בשמחה כפולהמשנכנס אדר מרבים 

 !!תודה ענקית ויישר כוח :מסיזומבה

 ורד קליין וענת שרעבי, ליטל הילמןל

בהתנדבות נערות ונשות הישוב , שהרקידו את בנות
 !היה מקסים וכל מי שהיה נהנה. 'ח אדר ב"לכבוד ר

תודה ענקית גם לאנשים שקישטו את האולם לקראת 
 :המסיזומבה

 גילה הולדר, לורי גרסון, דני ואלי בלאק, לורה
 .וחנה שוסטר 

 

 "סיפור גמדי"ההצגה 
 .בגלל השוק פורים של ישיבת נר תמיד, לצערי הרב, נדחתה

 4.3, ניסן' ג, ביום חמישי, ה"ההצגה תתקיים בע
 נא לרשום את התאריך

 

 :משלוח מנות יישובי
: ניתן לקבל טפסים במזכירות ובאתר  

www.rammod.net 
 4..3', אדר ב' ח, י הקרובעד יום שנ טפסים למסורניתן 

 :מי שמעוניין לעזור מוזמן להתקשר ל:  אריזה וחלוקה
 054-6720210: מרים פישר

 052-7830167  :מיה דוגלן
 054-9420996:  אבי ריפמן

 

" ערכים וכיופים"  :קיפצובה לתושבי בנימין
אסי "טוביה מ, "פולקע"אבישי " : מאיר"בהשתתפות כוכבי ערוץ 

מופעים ותכניות ערכיות עם  ".ניידת החלומות"ן מויהונת "וטוביה
 8-943, בניסן' וט' ח: בילוי בקיפצובה בקיבוץ צובה בין התאריכים

 : מסובסד לתושבי בנימיןמיוחד ומחיר הנחה 
 .הזמנות דרכי במשרד.            לילד₪  443 למבוגר₪  .3

 

  "הנערה במרפסת ממול": אירוע בנילי
 

עתיר בלווי מוזיקלי -נאוה מקמל, איתמופע של הסופרת והמחז
עם טעימות מן הסירים בהם התבשל הספר והסודות המקופלים 

 . בתוכו

שמחים להזמינכם לערב ספרות  ס בנימין והישוב נילי"מתנ
 .4:.3בשעה  4..3', ה באדר ב"כ, ותרבות שיתקיים ביום חמישי

 ליחיד₪  33: הכניסה במחיר.  בבית התרבות בנילי
₪  33הכניסה במחיר , 4..3', ח באדר ב"תאריך י לנרשמים עד

 הרשמה אצלי במשרד                                                 .ליחיד

 :עדלאידע יישובי :ממזכירות הישוב

 , ה"בע, תקייםהתהלוכה הצבעונית ת
 33.4', ב אדר ב"י, ביום שישי בבוקר

  9:4התכנסות בגן עמנואל בשעה. 

  רחדרך  ..:.3התהלוכה תצא לדרך בשעה '
 התירוש' לרחלכיוון המרכז המסחרי היצהר 

 .הכרמל' ברחותסתיים 

  בסיום כל ילד יקבל הפתעה ותהיה הרקדה במגרש
כולם מוזמנים לקחת . ד"ס הממ"כדורסל של ביה

  !!פסק זמן מהבישולים ולצאת לרחובות

 3בושים קלים בתנועה בין השעות יהיו שי.:..-
 (ל"רחובות הנסגירות זמניות של ה) .33:4

 פרטים בלוחות המודעות

 

 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  :פקודי פרשת שיעור נשים בשבת
 ר אברהם עבודי"ד  :מרצה
    43:..:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 33:33לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

 השתלמות רענון החייאה
 .יתקיימו השתלמויות רענון החייאה בישוב בבקרו

כולל , המפגשים מיועדים לרענון החייאה בסיסית
בבתי הכנסת  שימוש במכשירי החייאה אשר מוצבים

 .בישוב
 באנגלית הקורס יתקיים ' אדר ב' י 334443.33' ביום ד

שני הקורסים יתקיימו באולם יפה בגלנווד ויתחילו 
 ..:33סיום משוער בשעה . ..:38בשעה 

 .איש  .4מספר המשתתפים מוגבל  ל 
או במייל  08-976-1495ההרשמה אצל נאוה במזכירות 

 ihartman1@bezeqint.net  -חוזר אלי
 

 , בברכה
 יצחק הרטמן    

 

  3.33.88-.3.:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 סדנאות נוער עולים
 .סדנאות נוער עולים לא יתקיימו בשבועיים הקרובים

 
THRIVE 
THRIVE will not take place the next 2 Mondays, 
March 10th and Shushan Purim, March 17th.  It 
will continue for the last 2 sessions on 
Mondays, March 24th and 31st. 
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 !!שבת שלום
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 :מתקצירית המועצה

אירע מקרה חמור שעבר בסוף השבוע  :נפצים
איבד את עינו  34ובו נער כבן , ביישוב אדם

ומצב עינו השנייה עדיין , בעת ששיחק בנפצים
וקל וחומר , גם לולא מקרה זה. לא ברור
יע שוב ושוב בפני הסכנה חשוב להתר, שאחריו

במיוחד בימים , שבמשחקים מיותרים אלה
מידי שנה בשנה . אלה של ערב חג הפורים

מגיעים עשרות ילדים לבתי החולים בשל 
, משחק בנפצים וחומרים מסוכנים אחרים

הורים אנא הזהירו את ילדיכם והסבירו להם 
מנהלי בתי הספר יחדדו אף הם . את הסכנות

ים לשימוש בחומרים את הנהלים הנוגע
 . מסוכנים אלה

 
 

  :ותיקים בקהילה
 

   :לנשים יציאה לחמי יואב
אנחנו מעוניינים לצאת לחמי , 33.4', ב אדר ב"כ, ביום שני

כולל הסעה ₪  3.:  מחיר השתתפות. בשעות הערב יואב
 . וכניסה למקום

ז אדר "ט, עד יום שני המעוניינות יירשמו דרך בריינה במשרד
 .מינימום של משתתפות יירשמונצא רק אם . 4..3', ב

חברי  לשרה ועמוס תודה ענקית מכול  :מועדון מפגשיםמ
על ההשקעה הרבה בהכנת    "בית מפגשים "מועדון 

 .'לכבוד מסיבת ראש חודש אדר ב המצגות 

   !אין אתם חוסכים זמן ועבודה עד שהמלאכה מושלמת   

 !תודה !  ושוב תודה !יישר כוח ומירב הבריאות    

  ציונה בשם כול המשתתפיםמ     

 

 :פינת הברכות
 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
לעכסה ויחיאל ויינברג לרגל הולדת * :לידות

 בת ליונתן ורעות, הנכדה
 

, למישל ורוני כץ לרגל נישואי בנם* :נישואין

 ארי לליזה
 

לנורמן ושושנה אבל לרגל בר *: בר מצוה

 וביהט, המצוה של בנם
 

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

 

  :מועדון גיל הזהב
הליצנות לכבוד פורים וכן לילדי מופע תודות לדני ניסים על המון *
. של רחל אשואל למורות אסנת ואורלי ולמוריה הבת ו 'תות ביכ

משלוחי תודה על ההרקדה ו אמא של אחד מילדי כתה ב על תודה ל
 ה"שהקב!! הצלחתם לשמח אותנו יישר כח .המנות המושקעים

  ! ישלם לכם בבריאות
 .דבות במועדוןעל ההרצאה שהעביר למתנ נמץ ילמוטי שטיתודה **

    ידע  המון ינת והוסיפה לנויתה מעניההרצאה הי
על  תודה. בתחום האפור עוץ  וההדגמהיהי על  לדבורה הורביץ ***

 !ההיענות בכל זמן
 !המרשימה לכבוד פורים  על ההופעה אסתי לגןתודה רבה ****

  !!אשרינו שזכינו לאנשים טובים שכאלה
 

 המתנדבותבשם חברות המועדון ו לאה מדעי 

 

* 

 לאה מדעי                       !שמח חודשלכולם תודה ו 

 ה"אי שתתקיים פורים למסיבת מוזמנים חשמונאים ילדי כל - פורים מסיבת :ד חשמונאים"מבית חב

 בהשתתפות.  ..:30 בשעה 33.4.33'  ב אדר' ט שלישי ביום( לישוב בכניסה) הספרדי ס"ביהכנ באולם

 א"שליט אורבך איתמר הרב דאתרא המרא

 : בתוכנית

 עם מדהים קסמים מופע, ילד לכל מנות משלוח שי, בקהיר פורים סיפור,  פרסים הגרלות הפתעות 

  ₪ .3  סמלי כניסה עלות.          ותפילה תורה פסוקי אמירת, יחיאל הקוסם

 חלוקה מועד לתיאום(. משגת אינה שידו למי) לפורים  חדשות תחפושות בחינם חלקמ ד"חב בית 

 . 9....3830.: בטל

 מגילה בבית לו לקרוא שנגיע רוצה ואתה מגילה למקרא מהבית לצאת יכול שלא חולה בבית לך יש אם 

 .9....3830.: טל. ד"חב בית עם מועד מבעוד קשר צור

 לך ונסדר 9....3830.: בטל.ד"חב בית עם קשר צור? הפורים יוםב פורים סעודת לאכול היכן לך אין 

 .פורים סעודת

 9....3830., 3 נחל ערבי ד"חב בבית ביום בו לאביונים לחלוקה לאביונים מתנות להעביר ניתן 

 בין הפורים ביום בסביבה ישראל ועמך ל"צה חיילי בקרב מנות משלוחי לחלוקת מתנדבים דרושים 

 9....3830.: טל ...:34-..:33 השעות

 בית חבד חשמונאים, הרב ברק כוכבי, פורים שמח               
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