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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
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 4.3, ניסן' ג, יום חמישיב "סיפור גמדי"ההצגה 

 נא לרשום את התאריך

 

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

מופעים ותכניות ערכיות עם  ".ניידת החלומות"ויהונתן מ "וטוביה
 8-943, בניסן' וט' ח: תאריכיםבילוי בקיפצובה בקיבוץ צובה בין ה

 : מסובסד לתושבי בנימיןמיוחד ומחיר הנחה 
 .הזמנות דרכי במשרד.            לילד₪  443 למבוגר₪  34

 

  "הנערה במרפסת ממול": אירוע בנילי
עתיר בלווי מוזיקלי -נאוה מקמל, מופע של הסופרת והמחזאית

מקופלים עם טעימות מן הסירים בהם התבשל הספר והסודות ה
 . בתוכו

שמחים להזמינכם לערב ספרות  ס בנימין והישוב נילי"מתנ
 34:44בשעה  4..3', ה באדר ב"כ, ותרבות שיתקיים ביום חמישי

 ליחיד₪  33: הכניסה במחיר.  בבית התרבות בנילי
₪  53הכניסה במחיר , 34.4', ח באדר ב"לנרשמים עד תאריך י

 הרשמה אצלי במשרד                                                 .ליחיד
 

 !!תודה רבה ויישר כוח: פרויקט משלוח מנות
 :לנשים המקסימות שלקחו על עצמן את ארגון הפרויקט

 ציפי הורנשטיין                            חני טבק
 אריאנה מקלס                           אבי ריפמן 

 מיה דוגלן                           מרים פישר
 נעמי אקמן

 !היידי ויונתן נתן על אחסון המוצרים במרתף ביתם' תודה למש
 

 :לק וסליחה אם דילגנו על מישהויתודה גם לכל מי שארז וח

 פולד 'ודי פרידמן                            מש'ג
 דבורה דרעליך                         בן ציון פולד

 גידעון 'מש                             פרייזלר 'מש
 נעמי אקמן                                 רובין זמל
 יהודה אקמן                                דב גילאור

 ויקסלבאום 'משנתנאל וולס                           
  ווינר' מש   נחמה נוביק

 סטיב ודינה טובר                  כשדן' מש
 יואל זלצמן' מש   ונשטייןבר' מש
 לויט' מש   וש זלצמן'ג' מש
 דודקביץ' מש   פאוה' מש
 אפשטיין' מש   בייקר' מש
 הורנשטיין' מש   ריפמן' מש
 נפתלי קירשנבאום' מש   מקלס' מש
 סוזי כהן   הלפרט' מש

 

 

נא להתארגן  לקראת פסח :ממזכירות הישוב

גרוטאות בהקדם ולא לחכות לשבוע 4להוציא גזם
 .ץ וקשה להשיג משאיות לפינויהאחרון כשיש לח

 

 33.4', ב אדר ב"כ, ביום שני הקרוב  :סגירות מים
 לביצוע עבודות אחזקה 9:44-53:44בין השעות 

 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  :שמיני פרשת שיעור נשים בשבת
 הרב מאיר פרידמן  :מרצה
    44:45:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 53:33לפני השיעור בשעה את תהילים קרי:  שימו לב

 

 
. 
  
 

 :מתקצירית המועצה
בעקבות גשמי הברכה שירדו בשבוע  :אירועי שישי צבעוני

במסגרת . דלבים שבמערב בנימין שוב זורםנחל , שעבר
מוציאה מחלקת התיירות סיור חינם " שישי צבעוני"אירועי 

בשביל , חוץ ממים זורמים נבקר בשרידי תחנת הקמח. בנחל
וזה , שהוא בכלל עץ צפוני)ובין עצי הדולב המזרחי , הרומי

יציאה (. המקום הכי דרומי בעולם שבו הוא גדל באופן טבעי
. ממתחם בד בבד שבחורש ירון בדרך לחרשה 54:44בשעה 

 פרטים באתר תיירות בנימין 
 .5-844-43-33-33ובמוקד הטלפוני 

 

לקראת פסטיבל פסח  :פסטיבל פסח בשילה הקדומה
נפתחה ההרשמה לדוכני סדנאות , בשילה הקדומה

לפרטים נוספים . ומכירות ודוכני מזון( אומנים)
 .ת מוגבלמספר המקומו. 43-3.89533: ולהרשמה

 
 

 

  434-3433488:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 סדנאות נוער עולים
 33.4יתקיימו בימי שני  נוער עוליםאחרונות ל סדנאות

 .45.4ו
 

THRIVE 
THRIVE will continue for the last 2 sessions on 
Mondays, March 24th and 31st. 

 

 :תנחומים
 ליוסף אייזיקוביץ על מות אחיו
 לשלמה אברהם על מות אחותו

                      יהודית יושבת שבעה בביתה                              ליהודית חדד על מות אמה

 .ה.ב.צ.נ.ת

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_bryna@012.net.il
mailto:chanaschuster@gmail.com


 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

שבת 
 !שלום

 :פינת הברכות
 במזל טו*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 
אירוסי  ללרגלאיתמר ומרים היימן * :יןאירוס

 עדי צלמון מפתח תקוהלהבן מאיר 
  

, לדולב ונעמה הלל לרגל הולדת הבן*: לידות

 נכד למיכל וחיים גבירצמן ולסיגל הלל
בת , לציפי ויואל יאנג לרגל הולדת הנכדה*

 לעדינה ומשה סויסה
 לאסתר ומשה פיטוסי לרגל הולדת הבן*
 

ציק ואהובה טובולסקי לרגל לאי*: מצוה תב

 .למצוות' ,תחי ,הגיע הבת טליה
 
 

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

 
 

 :ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"מביה

 :שמיני' הצבור מוזמן לסדרת הרצאות בשבת פר

  35:44 •מרץ  35• ' אדר ב' אור לכ, ליל שבת*

 מהלכה לחומרה ולטאבו

 באנגלית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

 

  54:33 •מרץ  33• ' אדר ב' כ, שבת**

  – משמעות העימות

 שרות צבאי לעומת למוד בכולל

 .בעברית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

 .מיץ ענבים לקדוש יהיה זמין במקום

 

  44:.5 •מרץ  33• ' אדר ב' כ, שבת***

 הפרדה בין מציאות לדמיון –כשרות למהדרין 

 באנגלית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

 

 לקבלת מידע נוסף נא לפנות לסטוארט כץ

 

 

 

 

  :טיול בעקבות הפריחה   :מפגשים ממועדון

טיול מקדים לא נמצאה מספיק פריחה ולכן יש שינוי במסלול ב
בקור במרכז המבקרים במכון . מכון אילון ברחובות  :שהוא 

 .יער חולדה ויער המגינים. תל גזר . ויצמן 

 8:44יציאה בשעה    .ה ויש להביא שתי ארוחות וכול הנלו
 58:44בשעה ה משוערת חזר .הנוערממועדון בבוקר 

דמי כניסה  כולל  ,הולנלו' ש 4. 4מועדון לחבר' ש 04מחיר 

 אין אנו מבטחים ולכן הטיול באחריות המטילים : הערה 

 !נא להזדרז  ! כול הקודם להירשם ולשלם זוכה

 ציונה שרוני, בברכה

    

 

 מהקומונרית רננה !שובי הראשוןימסע פסח הי

, חניכי הסניףבני הנוער ו, וכולנו, מסע פסח מתקרב
עובדים ללא לאות לארגן את המסע על כל פרטיו ולוודא 

הצלחת המסע כרוכה  !כולם שותפים למאמץ! את הצלחתו
בכספים רבים וכל החניכים ובני הנוער החלו לפעול 

 : בדרכים שונות לגיוס הכספים

 -אם יש אצלכם)איסוף בקבוקים לפיקדון       

עם  נשמח שתביאו לסניף או שתיצרו קשר

 (לאסוף אותם מכם  המדריכים שידאגו

 

 !!!!!!גיוס קל

 
 אמיר קליין רביד קלינגר 

 מתן הימלפרב   ישי כץ
 מוטי רוזנפלד  יחיאל פז

 שלומי רוט  איתן אהרון
 ייקובס'יעקב ג  יוני ויזנגר

 צוריאל פינק אביעד דודקביץ 
 דוד טובר

 
 !!!מאחלים לכם דרך צלחה

 

ב גוטליב על תודה ליעק* :ממועדון גיל הזהב

טובה , הקרנת הסרט שמתעד טיול שורשים ביחד עם אמו
  היה מעניין ומרגש מאד . שרה ואשתו 

ולגננות ( אפרת)ד גני מודיעין "תודה לגן ממ**

. היוזמה לחגוג ימי הולדת לחברות מועדון גיל הזהב על
ס "מכתות ב מב גם ילדי ם ! רקדו ושמחו, הילדים שרו 

לדתם מכינים ארוחת בוקר ד שחוגגים ימי הו"הממ
  !זה ישר כוח גדול על מעשה חסד  .לחברות המועדון 

ספר "השקת  יתקיים טקס   ,5.3 ח ניסן "ר ב***

 מדעי לאה     פרטים בהמשך . "ספורי חיים - תעוד 
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