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המחלקה לחינוך 
משלים וקהילה 
טל' 08-9399976/8

 www.brener.org.il
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שו
רא משחק חצי גמר גביע המדינה 

בכדורסל 
הפועל ברנר מול הפועל נס ציונה.

אולם הספורט בקדרון | 18:00

"בשבילי ברנר" 
תלמידי בית אור ובראשית יצאו לסיור לימודי בו 

יטיילו בקבוצת שילר וגבעת ברנר.
השנה נקיים סיור בנושא תרומתה של התנועה 

הקיבוצית להקמת המדינה בכלל, ושל הקיבוצים 
קבוצת שילר וגבעת ברנר בפרט, אשר חוגגים 90 

שנה להיווסדם.
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שי 
שלי

מנוי הצגות ילדים 
"עכבר העיר ועכבר השדה"

תיאטרון אורנה פורת

סיפורם של שני 
עכברים שגדלים 

כחברים הכי טובים, 
עד שדרכיהם נפרדות 

- האחד עובר לגור בעיר הגדולה, והשני משתקע 
בטבע. לאחר שנים הם נפגשים שוב ומתארחים 
האחד אצל השני אך מגלים שלא כל מה שטוב 

לאחד בהכרח טוב לשני.
מחיר כרטיס 40 ₪ בלבד

רכישת כרטיסים במועצה 08-9399973/8

ביה"ס למוסיקה בגבעת ברנר | 17:30 
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שו
רא בית מדרש קפה

מרכז יום בית אלעזרי | 19:30-20:30 
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שי 
שלי מועצה אזורית ברנר לוקחת גם 

השנה חלק בפעילות יום המעשים 
הטובים.

מחלקת החינוך, בשיתוף הגנים ובתי הספר היסודיים 
והתיכון  יקיימו פעילות התנדבות ותרומה לקהילה. 

בדגש על איכות הסביבה ונתינה לאחר.

6/
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יש
של

מועדון הורים 
להורי כיתות ז' ומעלה

מרצה: חן קצביץ פרסלר, דוקטורנטית 
ללימודי מגדר.

"דרכים בהן ניתן לשוחח עם 
מתבגרים ומתבגרות על מיניות"

ביה"ס למוסיקה בגבעת ברנר | 20:00 

הכניסה חופשית

7/3 יום הנערה | יום הנערה מועצתי לכיתות ז-ח  ◆
24-25/3 טיול לשכבת ד'-ה' | טיול לאזור הכרמל  ◆

23-25/3 טיול לשכבת ו' | טיול לאזור הכרמל  ◆
23-25/3 טיול שכבת ט' | מטו"ס- מחנה טיול   ◆

וסמינר לשכבת ט' בכרמל
27-29/3 טיול לשכבת ז'-ח' | טיול מדבר באזור   ◆

מכתש רמון
הרשמה באתר המועצה ובקהילנט. 

הרישום לטיולים עד לתאריך 12.3.18

מדור נוער
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שון 
רא חיים בסרט יהודי 

ערב לימוד וחוויה המתבסס על 
צפיה בסרט קולנוע ומעלה לדיון 

נושא אקטואלי. 

ביה"ס למוסיקה בגבעת ברנר | 19:30 
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