
           ד"בס

 
 א"תשע, תמוזח "כ, מסעי פרשת, ערב שבת  

 
:לכבוד חצי יובל לישוב    

כאן הדבקתי את הלוגו 

 לכבוד היובל

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

  

מ 

           

           

           

           

           

 

 :מרכזת הקהילה
 

 :ציון יום השנה לפינוי גוש קטיף
, אב' ז, ביום ראשון הצבור מוזמןבשיתוף עם נוער הישוב 

השמינית ", הסרט הדוקומנטרי הקצרלהקרנת , <.=

על חבורת בנות הנפגשות חמש שנים אחרי  ,"האחרונה

 .פינוין מגוש קטיף

, הסרט אחת מיוצרותרנת הסרט יתקיים דיון עם לאחר הק

  .לקס גילי

ש "כ רמת מודיעים ע"באולם יפה בביה 02:02בשעה 

 .הכניסה חינם.  גלנווד
 

 :כרטיסים לנחשונית
  תאריכים לרחצה נפרדת  17.8, 21.8, 22.8, 28.8

 

שעות לבנים ושעות )פעילות נפרדת ברחצה בלבד 
.חתיותמשפ שאר האטרקציות בפארק( לבנות  

 

רחצה משפחתית- כרטיסים פתוחים לאוגוסט 2011:  
03-9386444  @בטלפון חובה לתאם עם אתר נחשונית מראש  

(ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס)₪  53: עלות כרטיס  
הזמנת כרטיסים אצל בריינה במשרד@  9?:1>=? שלוחה : – ניתן 

. להשאיר הודעה  

, הכרטיסים כבר ברשותיש אם ברצונכם לבטל כרטיסים  אחרי : הערה

עליכם למכור את הכרטיסים בעצמכם. אם יש רשימת המתנה אשמח 

.                               לעזור לכם אבל האחריות עליכם  

  :כרטיסים לסופרלנד

 11@88 -11@11בין בשעות  <.81  א באב"ביום ראשון כ

 ₪  <?במקום ₪  :;כרטיסים ב 

 טיסילד מגיל שנתיים חייב בכר

עד יום   6שלוחה  7941670 –במשרד הזמנות דרכי 

 6.4חמישי 

 
 :גולן אזולאי בדולבהשחקן מופע של 

 "רוקד בין שני עולמות"
, המוכר לכולנו מהסדרות טירונות, החדש של גולן אזולאי המופע 

 ...חכמי ספרד ועוד, השיר שלנו

 בו הוא משתף את הצופים, לאחרונה פצח גולן במופע אישי משלו

 .במסעו האישי אל השורשים היהודים שלו

מצחיק ומרגש העוסק בחייו של אמן יהודי שנע , אישי, מופע קומי

בין מורכבות כמעט בלתי אפשרית בין שני עולמות קרובים 

המופע בשילוב קטעי סטנד אפ יהודי ושירה בליווי ...רחוקים

 "לבהבדרך אל "נגנים מאלבומו הראשון 
 מפי של אולפנת דלבהמופע יתקיים במתחם הא

 בדיוק 54.03בשעה (1...)א באב "ביום חמישי י
 :שלוחה  9?:1>=?במשרד  –בריינה  –ההרשמה דרכי 

 
 (0.1)  לנוער לנרשמים עד ד אב₪  54 ,למבוגר₪  53: עלות

 לנוער₪  40 /למבוגר₪  45-בשבוע המופע העלות
 ....כולם מוזמנים

 
 

 

 :משלחן המזכירות
 :ת המועצהמתקצירי

 

, בעקבות ריבוי מקרים של חריגות בנייה ביישובים :חריגות בנייה

. מחלקת רישוי ופיקוח מגבירה בימים אלה את בדיקות הפיקוח היזומות

מנהל . פקחי המחלקה בודקים בנייה חריגה ופלישה לשטחי ציבור

, קורא לתושבים לחסוך אי נעימויות מכל הצדדים, מני משה, המחלקה

' לפרטים ניתן לפנות למחלקה בטל. את חריגות הבנייה בהקדםולהסדיר 

18-??==118. 

 
 :מצלמות

בימים הקרובים יותקנו מצלמות מאוד משוכללות באזור  .1

גנים ציבוריים ובמקומות מועדים , כדורסל מגרשי, הכיכר

 . לונדליזם

מצלמות אילו יתעדו כל ארוע וניתן לזהות בבירור את  .8

 .המעורבים בו

המצלמות הינה להפסיק את מעשי האלימות מטרת הצבת  .9

 .והונדליזם שברוב המקרים מעורבים בהם אנשים מחוץ לישוב

 .נא ליידע את בני הנוער .:

 
לקבלת של הדואר  חדשות   שעות הפתיחה

 :בשעות הבוקרקהל 
 

 (12:02-11:02במקום ) 11:22-10:22:  ' ה –' ימי א
 
 

                        

        



           

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 

 
 :מועדת תרבות וועדת חיבורים

 
 :8.51,  ו באב"מוצאי ט:  ערב שירי אהבה

החלטנו לקיים " ערב שירי נעמי שמר"אחרי ההצלחה הגדולה של ה

 .פרטים בהמשך.  עוד ערב שירה ברחבה של בני עקיבא

פונים  לישוב אנו ;8-רועי שנת היבמסגרת א  :בעין המצלמה

בעין המצלמה שלכם " לתפוס"לכל חובבי הצילום בישוב למצוא ו

התמונות תשולבנה . פינות חמד או מראות מיוחדות בישוב

ובכל מקרה  ;8-בפרסומים ובאירועים השונים במשך שנות ה

 .תפורסמנה באתר הישוב

 @למייל <.;1, ו באב"אנא שלחו תמונות עד תאריך ט

hartman.bryna@gmail.com 

 

 

 
     

 

 הודעות ממחלקת התרבות של 
 :ס בנימין"מתנ

       0211   הטבה בלעדית עד סוף  אוגוסט 
לכרטיס להצגה  בתיאטרון   (₪ 172במקום ) ₪  42רק 

מי שמעוניין יכול 5 פרטים אצל בריינה במשרד .הבימה

ואשלח את   net.ilvaad_bryna.012@@ לשלוח לי מייל ל

 .הפרטים בחזרה

 

מופעים גדולים בבנימין בחסות 

 ס בנימין"מתנ
 

 שני עולמות רוקד בין  -גולן אזולאי**
אישי של השחקן והמוזיקאי גולן אזולאי –מופע קומי 

המזמין אתכם להיכנס אל עולמו של אומן יהודי הנע 

 -במורכבות כמעט בלתי אפשרי בין שני עולמות קרובים

 ....רחוקים

בהומור וברגש מתאר גולן את מסעו , בפתיחות רבה 

ושירים " סטנאפ יהודי"תוך שילוב קטעי , האישי

 "בדרך אל הלב" מאלבומו הראשון 

 .מרגש ומצחיק עד דמעות..מופע שמח

 (11.4.0211)המופע יתקיים ביום חמישי יא אב 

 באמפיתיאטרון בדלב

 02.22כניסה החל מהשעה 

 בדיוק 02.62 -תחילת מופע

 בהרשמה מוקדמת לנוער ₪  02למבוגר ₪  02-עלות

 הזמנות כרטיסים אצל הרכזים בישובים(.    6.4עד )

 

 עמיר בניון**
 באמפיתאטרון בעפרה11.4.0211)ביום חמישי יא אב 

 02.22כניסה החל מהשעה 

 01.22תחילת מופע בשעה 

 שח במכירה מוקדמת 92-עלות

 בישוביםהזמנות כרטיסים אצל הרכזים 

 

 ניחוחות מדבר-קונצרט**

 משה לוק, שלמה בר והברירה הטבעית-סולנים

חיבור מוסיקלי מרתק בין התזמורת האנדלוסית לבין 

תוך הסתמכות ושימוש במקורות , הברירה הטבעית

המופע יהווה   ,האנדלוסיים ובתכנים של תרבות המזרח

בין הסגנונות מוסיקליים תוך , חוט מקשר בין הדורות

 .לוב משיריו של שלמה ברשי

 

 (4.7.0211)המופע יתקיים ביום חמישי ט באלול 

 במגרש הכדורסל בחשמונאים
 02.62תחילת מופע  02.22כניסה החל מהשעה 

 כניסה חופשית

 ..חובה להזמין כרטיסים אצל הרכזים בישובים

 

 ...המופעים תחת כיפת השמיים נא להצטייד בהתאם

 

 
 

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה
 

 ,(רטיסים בלבדהזמין כלמי ש), "אמצע החיים"הסעה ל 

מהטרמפיאדה בעלות  14:22תצא בשעה , 1.4, ביום שני

אם אין  בהקדם נא להודיע לבריינה. לאדם₪  12של 

 .בכוונתכם להגיע בהסעה
 
  

 :הודעה משומרי משקל

המפגשים , 851, ח אב"ר, יום שני, וע הבאמשב
מעל , 81א "הרמ' עוברים למרכז הספורט ברח

המפגשים מתקיימים בשעה 5 הברכול בגני מודיעין
 5אין יותר מפגשים במועדון מפגשים5 81:11

 34555..-1.1:  פרטים אצל עפרה
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