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 :משלחן המזכירות
 

ג בעומר אנו "לקראת הדלקת מדורות ל  :ג בעומר"ל
מכשירים שטחים ומנקים עשביה בכדי למנוע 

 .דליקות
 

אנו מבקשים להקפיד על ההנחיות וההוראות 
 .צ והמצורפים לדף מידע"י הרבש"שפורסמו ע

 
ת המדורות לוודא יש להקפיד שלפני שעוזבים א

 .כיבויין המוחלט
 

נוער / מומלץ מאוד שההורים יבדקו ויוודאו שהילדים 
 .מודעים להנחיות ולהוראות

 
 

 

 
   
 
 

 

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  7941679
 

 :ה "יום העצמאות תשע  !ותעוד תוד

 :המדהימה תודה רבה לועדת תרבות
 ר"יו, איציק שטיינברג

 (!לדף הרשימה ארוכה מדי!!  הכלעל )יעקב בן דרור 
 (על ארגון המדרחוב)לאה מדעי 

 (על ארגון אוהל העדות)ציונה שרוני 
על השגת תחפושות ונוער להכניס )פנינית חברוני 

 !(לתוכם
תזמורת כלי הנשיפה של  על הכנת)ליונה ורנר 

 (ס"ביה
!( שוב מזל טוב)ולליטל הילמן שילדה לפני פסח 

צמה כל משימה הייתה מוכנה לקבל על ע ובכל זאת
 !אם רק היינו נותנים לה

 :תודה מיוחדת ל
היה . ד"זאב וינדיש על הנחיית המקהלה של הממ

 !מקסים
 !לברק אליצור על עריכת הסרטים ועוד הרבה

שירה קפאח מיכל גולדשטיין , כהןלקומונרית רוני 
ס "בכניסה לביה החגיגית על קישוט הפינהוטלי פז 
 !לבמה" חצאית"והכנת ה

 
 :בקרוב

   :הרצאה של דורון שפר
והמחלקה תורנית של  הרצאה בחסות ועדת ספורט

שימו ) ,6.., איירו "ט, שניביום תתקיים  ,מטה בנימין
כ "באולם יפה של ביה 02:92בשעה  !(לב לשינוי

 .ש גלנווד"רמת מודיעים ע
, סיפור חיים אישי שעובר דרך מגרשי הכדורסל

המסע להודו , ודדות עם מחלת הסרטןמהת
 .מיועדת לנוער ומבוגרים. וההתקרבות לעולם התורה

 .לאדם₪  .1
 

   :סדנא של רחל רוטשטיין
בשעה  (..6נדחתה מ) ,..19, ד אייר"כ, רביעי ביום

תתקיים שיחת מבוא  ,בערב בספריית הישוב 02:22
 :לסדרה של סדנאות בנושא

נו לבין יבינ -דורית -המשפחה הרב"
 "נו לבין הורינויעצמנו ובינ

  
תמיכה בהורים מבוגרים לבין  כיצד ניתן לשלב בין

 ?ליווי וגידול ילדים צעירים
 ?איך שומרים על כיבוד ההורים במרוץ החיים 

של המדור לקהילה של " מעגלים"במסגרת תכנית 
 . ס בנימין"מתנ

 לאדם₪  12:  מחיר השתתפות
 
 
 

 חנה שוסטר: מרכזת הקליטה והחברה

62.6244-2.2  chanaschuster@gmail.com 
 

 ומרג בע"מדורה יישובית לל 
וועדת חיבורים מזמינה את כל משפחות הישוב למדורה 

  02:22בשעה  .1...4, ז אייר"י, שתתקיים ביום רביעי
משפחות עם ילדים קטנים מוזמנים ) ,היבשטח ליד המשחקי

  (14:92משעה 
קטשופ , מרשמלו(. הארבל' התבור ורח' בצומת של רח)

א "תפו, לחמניות, קיותימומלץ להביא נקנ.  ושתייה במקום
, גם מומלץ להביא שמיכות.  ובצל עטופים בנייר כסף

 .המדורה תלווה בשירה בציבור. מחצלות וכסאות מתקפלים
Wide Lag B’Omer Bonfire-Yishuv 

Va’adat Chiburim invites all families of the yishuv 
to a bonfire that will take place on: Wednesday 
Night, Iyar 17, May 6, 2015 at 8:00 PM (Families 
with small children are invited from 6:30 PM), 
next to the Mischakia (where Rechov Hatavor 
meets Rechov Ha’arbel).  Marshmallows, drinks 
and ketchup will be available.  It is suggested to 
bring hot dogs, buns, and potatoes and onions 
wrapped in aluminum foil.  It is also suggested to 
bring blankets, mats and camping chairs.  There 
will be singing and musical accompaniment. 

 פעילויות לנוער עולים
עד  02:22-ממשיכה כל יום ראשון מ" קרוסרודז"תוכנית 
00:22. 

Crossroads Communities for Teens 
The Crossroads Communities offers English 
speaking teens a supervised, safe and comfortable 
environment with activities including cooking, art, 
games and more every Sunday night in the moadon 
noar from 8 PM-10 PM.  The Moadon serves as a 
healthy, social, recreational and educational outlet 
for teens.  Please be in touch to learn more about 
our supportive services.  Looking forward to 
meeting your teens.  For more information please 

be in touch with Nili (Tover) Zivan: 054-6442443 

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


 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 !!שבת שלום

 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 

לשמואל וברנדה לאער לרגל הולדת * :לידות

  ונסטון'בת למרים ודוד ג, הנכדה
 

ליוני ומילטי לוינסון לרגל אירוסי *: אירוסין

 הבן גלעד למיטל גוטפלפ מגדרה
 
ודי מורדוקוביץ לרגל אירוסי הבן 'לבנימין וג*

 מפלורידה גלעד לרבקה פרלסטיין
 
לאמיר ותמר רוט לרגל אירוסי הבן אורי *

 גיל איתן מרמותלאבי
 
 

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

 

 +55לגילאי  :ותיקים בקהילה חשמונאים

 : ..., ז אייר"ט, הסיור לירושלים ביום שלישי
מי שנרשם מתבקש להגיע לטרמפיאדה בשעה 

אם מישהו נרשם . כדי לנוכל לצאת בזמן 14:22
 .דיע לנו עד יום שניורוצה לבטל יש להו

 
 :כנס אמצע החיים השמיני

 
ותיקי בנימין ובית אל מוזמנים לכנס אמצע החיים 

 .והפעם בסימן גוף נפש ומה שביניהם השמיני
 

החל  .1...11ב אייר "הכנס יתקיים ביום שני כ
 באולם התרבות בבית אל 19:92משעה 

, ר בועז רון"ד –" רפואה אופטימית: "בתוכנית
 נציונלי והומאופטרופא קונב

מחזוריות החיים לפי הרפואה הסינית "
הומאופט ומדקר , דניאל לוין –" העתיקה

, י בסוף ההרצאה'קלאסי כולל תרגול טייצ
' ר –" נפש והיחסים ביניהם, לב , מוח"

מרצה בנושאי חסידות ובעל , בנימין זלצמן
לפיתוח " מוח משחקים וחושבים"חברת 

 החשיבה          

צלם , הראל סטנטון –" ותהסוד 6" 

 ופוטותרפיסט" מסע אחר"
 ארוחת ערב קלה
 -הסעות, לאדם₪  .9עלות השתתפות בערב 

 יתכנו בהרשמה הראש ובתשלום
 הזמנת כרטיסים דרך טילי או אילה 

או בכתובת המייל 
vatikimbakehila@gmail.com  

  

 שנות התיישבות 0333 – רמת הגולן

 
  .04-09/4/1,  י בתמוז-ט, "חוקת"בשבת פרשת 

-נצא לשבת נוספת של עמותת וותיקי בנימין ובית
 !אל והפעם בחיספין 

נפגוש מתיישבים : ביום שישי נסייר ברמת הגולן 
אומנים ואנשי , אנשים שחלמו והגשימו, "וותיקים"

 .מעשה
מנוחה  ,במהלך השבת בנוסף לאוויר הרים צלול

 ומפגש חברתי
 ,הרפאים בגולן שריד –נשמע על עוג מלך הבשן 

הלכה , על גבולות ,על המתיישבים שחזרו ולחמו
 .ותהליכים

 ₪ 0011 –מחיר לזוג 
על בסיס כל , לאדם₪  102למעוניינים  -הסעה

 הקודם זוכה
 2.2-4472924יונינה לוי : להרשמה

 

 מורא: שיעור נשים בשבת פרשת
 רפאל חתוכה:  מרצה
 . קריאת תהילים 22:.1:   בשעה

 .1:.1השיעור בשעה 
 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 לאה מדעי  :ממועדון גיל הזהב

ד ולמחנכת שחגגו יום "ממ' תודה לכתה א
 !חברות מהמועדון 6-הולדת מקסים ל

או חברי המועדון יצ, ..12, א אייר"כ, ביום ראשון
 :לסיור בגבעת התחמושת בירושלים

 
 4:92יש להגיע למועדון בשעה 

 מהישוב .7:1בשעה  יציאה
 לאדם₪  2.: עלות

 הרשמה אצל לאה
 

 :ד"מבית חב
ילדי חשמונאים צועדים , ..9, ג בעומר"ל, ביום חמישי

 !ומתאחדים בתהלוכה השנתית
ערבי נחל לכנס ' ד ברח"יוצאים מבית חב 11:22בשעה 

כל צועד . כ הספרדי המרכזי"ענק ומרתק באולם ביה
מחזמר , יהיה מופע קסמים, מקבל כובע ושתייה

 . והגרלת פרסים

 ₪  12:  גרלהמחיר כרטיס ה

 : תנחומים
 

 ליאיר חברוני על מות אחיו

mailto:vaad_bryna@012.net.il
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