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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 a@012.net.ilvaad_bryn/  6שלוחה  - 7941679 
 

 "סיפור גמדי"ההצגה 
 

 4.3, ניסן' ג, הבא יום חמישיב תתקיים
 

קופה נפתחת בשעה )במועדון נוער  03:41בשעה 
03:61) 

 לילד₪  61      4-3לגילאי 

 

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

מופעים ותכניות  ".ניידת החלומות"תן מויהונ "אסי וטוביה"מ
' ח: ערכיות עם בילוי בקיפצובה בקיבוץ צובה בין התאריכים

 8-943, בניסן' וט
 : מסובסד לתושבי בנימיןמיוחד ומחיר הנחה 

 .הזמנות דרכי במשרד.            לילד₪  443 למבוגר₪  31
 

השתתפו בפרויקט טובה : תיקון :פרויקט משלוח מנות

 יסוי יי'וג
 

תושבים שמעוניינים לתרום חומר *:  יום השואה
בערב יום ד "הממ ס"ברחבת ביה וצבלתערוכה שת

או   133-2846816: לאלה היימןהשואה מוזמנים לפנות 

 131-3133188: חנה שוסטר
 

גם )תושבים שמעוניינים להדליק משואות **
לזכרם של ( בהשתתפות סבים או סבתות ניצולי שואה

ספו בשואה מוזמנים לצור אתי קשר קרובי משפחה שנ
 .לפני חג הפסח

 
 

פינת  וצבת, בערב יום הזיכרון, כבכל שנה :יום הזיכרון
שנפלו תושבים של  הנצחה לזכרם של  קרובי משפחה 

תושבים . במהלך שירותם הצבאי או בפעולות איבה
יכולים  מעוניינים להוסיף תמונות של קרובי משפחהה

. יחד עם שם החלל ופרטיולמסור לי תמונה להגדלה ב
 .כמובן, את התמונה המקורית נדאג להחזיר לכם

 
לגבי . תכנון יום העצמאות כבר בעיצומו  :יום העצמאות

מי שמעוניין להעמיד דוכן  –דוכני אוכל או אביזרי החג 
 :מוזמן לצור קשר עם לאה מדעי, בתשלום

אנחנו מבקשים להדגיש .  בהקדם 136-4631921 
נקפיד להעמיד את הדוכנים במקומות שהשנה אנחנו 
בתיאום עם כוחות , על ידי המזכירות שייבחרו מראש

העמדת . כדי להימנע ממפגעים בטיחותיים, הביטחון
  .מותנה בקיום הוראה זו דוכן

 
 

 

 

  :ממזכירות הישוב
 

גרוטאות 4נא להתארגן להוציא גזם לקראת פסח
בהקדם ולא לחכות לשבוע האחרון כשיש לחץ 

 .וקשה להשיג משאיות לפינוי
 

' ט, ביום רביעי, ה"אי, תתקיים :הגעלת כלים
 :ברחבת מזכירות הישוב בין השעות, 9.3, בניסן

9:11-03:11 
הביא הרב דבש המבצע את ההגעלה ומבקש להקפיד ל

שעות  63 -כלים נקיים היטב שלא היו בשימוש ב
כל כלי שנשכח או נפל ולא באים לקחתם . האחרונות

 .בזמן יהיו הפקר

 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  :תזריע פרשת שיעור נשים בשבת
 מרים וייס  :מרצה
 (בגלל שעון הקיץ בשעה שימו לב לשינוי)  03:03:  בשעה

 גלנוודש "כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 03:11לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

 חנה שוסטר    :והחברה מרכזת הקליטה

 131-3133188:  נייד

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 
 קידוש למשפחות חדשות

, צרכים של משפחות צעירותביוזמת ועדה חדשה שתטפל ב
הקידוש . 61-43תתקיים קידוש בישוב פעם בחודש לגילאי 

בשעה  3.3, ניסן' ה, הראשון יתקיים בשבת פרשת מצורה
 . המקום יפורסם. 01:33

כלים , סלטים, ביא עוגהמי שמוכן לה! אנחנו זקוקים לעזרתכם
 .מתבקש לצור אתי קשר בהקדם' שתייה וכו ,יםפעמי-חד

 
 

Kiddush for Young Families 
Through the initiative of a new committee that was 
formed to better meet the needs of young families, 

there will be a Kiddush in the yishuv once a month for 
ages 20-35.  The first Kiddush will take place on 

Shabbat Parshat Metzorah, the 5th of Nissan, April 
5th at 10:45.  Place to be announced.  We need your 
help!  If you are able to bring a cake or salad, plastic 

plates, etc. or drinks please let me know at your 
earliest convenience. 

 
 

http://www.rammod.net/
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 !וחודש טוב שבת שלום

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

 
למישל וחני פרייזלר לרגל אירוסי בנם נייתי * :יןאירוס

 ת"לחגית ליסנר מפ
 לנפתי ושירה וקסלר לרגל אירוסי בנם דביר לליה בסן*
 

לאהרון ואסתי טי לרגל נישואי בתם יעל *: נישואין

 ויסטוך ללימור
ליעקב ואנהלי ברנשטיין לרגל נישואי בנם אבינעם *

 לרינתיה עדני

  
, לשמשון ואיטה מהודר לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 בת לסימי ואחיה גרשון
 

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

 
 

סדנה להורים לילדים צעירים נפתחת 
 שמונאיםבח

 
מפגשים המיועדת להורים  01הנכם מוזמנים לסדנה בת 

 .לילדים צעירים
בימי שלישי בערב , אחרי פסחהמפגשים יתקיימו 

(66.11-61.41) 
 .לבחירתכם( 01.41-9.11)בימי שישי בבוקר  או

 לזוג₪  611: עלות .הסדנה מיועדת לשני בני הזוג
 :בין הנושאים

 התמודדות עם הילד הבכור 

  הורית בגיל הרךסמכות 

 עידוד לעצמאות 

 שכר ועונש 

 יחסי אחים 
 ..ועוד
 

 (בהתאם לרישום -סדנא לנשים ותינוקות בשעות הבוקר-אופציה )
 הסדנאות מועברות על ידי חגית גולדשמידט
 מנחת קבוצות הורים מוסמכת במכון אדלר

 .ויועצת משפחתית
- לפרטים נוספים

 133-6086393:  בריינה4        136-3333330:  חגית
 

 !בואו נלמד יחד איך להיות הורים מרוצים מעצמנו
 

 

 

  :טיול בעקבות הפריחה   :ממועדון מפגשים

 40.4', ט אדר ב"כ, ביום שני

טיול מקדים לא נמצאה מספיק פריחה ולכן יש שינוי במסלול ב
בקור במרכז המבקרים במכון . ברחובות  מכון אילון :שהוא 
יש להביא שתי  .יער חולדה ויער המגנים. תל גזר . ויצמן 

                                                         .ה וארוחות וכול הנלו
בשעה חזרה משוערת  .הנוערממועדון בבוקר  8:11יציאה בשעה 

08:11                                                                         
דמי כניסה  כולל  ,הולנלו' ש 21 4מועדון לחבר' ש 31מחיר 

    ליםיאין אנו מבטחים ולכן הטיול באחריות המטי : הערה 

      !נא להזדרז  ! כול הקודם להירשם ולשלם זוכה

 ציונה שרוני, בברכה

    

 

   :ממועדון גיל הזהב

 "ספורי חיים - תעוד ספר "השקת  טקס 

הטקס  יתקיים ,0.3 ח ניסן "ר ,הבא' יום גב
 במועדון נוער  9:03בשעה 

נחגוג בטקס את סיום הפרויקט בו ספרו משתתפי  
. ופועליהם תרומתם, משפחתם, המועדון על חייהם

סיפורים אלו יצאו לאור בעזרתם האדיבה של 
( ג"תשע)' מתנדבים ומתנדבות רבים וכן בנות כיתה ו

 .והמחנכת סמדר דגן

, דברי תורה מפי הרב איתמר אורבך :בתכנית
, ס בכלי נשיפה"הופעת תלמידי ביה, ברכות

                                         .חלוקת הספרים
 חברות המועדון והמתנדבות!  כםנשמח לראות

 מדעי לאה

 

 מהקומונרית רננה !שובי הראשוןימסע פסח הי

, בני הנוער וחניכי הסניף, 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 

 : ספיםבדרכים שונות לגיוס הכ

 -אם יש אצלכם)איסוף בקבוקים לפיקדון       

נשמח שתביאו לסניף או שתיצרו קשר עם 

 (לאסוף אותם מכם  המדריכים שידאגו
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