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  050-4054044:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 םערב טריוויה לזוגות צעירי
ערב טריוויה לזוגות צעירים יתקיים " ,חיבורים"ערב 
בשעה , 14.81.82, ו טבת"אור לכ, ש פרשת וארא"במוצ

מי שמעוניין לעזור בתכנון יכול ליצור .  כ הרימון"בבי 10:20
 .קשר איתי

 

Trivia Night for Young Couples 
A “Chiburim” evening, Trivia Night for young 
couples will take place on Saturday night, 
Parshat Va’era, Or l’26 Tevet, December 28th at 
8:30 PM in the Rimon synagogue.  Anyone who 
is interested in helping to plan the evening can 
be in touch with me. 

 
 

 ברוכים הבאים
 אפרים, ק קליין שהגיעו עם בנם'ברוכים הבאים ללינדה וג

. 81הכרמל ' פנסלווניה לרח, מסאוטהמטון, דוד רוזנברג
 אפשר להיות איתם בקשר :

 lindaklein9929@yahoo.com  0544001481  -לינדה 
 ackklein55@yahoo.comj   0544001482 -ק 'ג

 ripple613@yahoo.com 0544001484 -אפרים דוד 
 

Welcome 

Welcome to Linda and Jack Klein who have arrived 
with their son, Ephraim Dovid Rosenberg, from 
Southampton, Pennsylvania to Rechov Hacarmel 12. 
 They can be reached at: 

lindaklein9929@yahoo.com 0584002812  -Linda  
jackklein55@yahoo.com  0584002813  -Jack  

ripple613@yahoo.com 0584002814 -vid Ephraim Do 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 :התבקשתי לפרסם –לנשים בחנוכה 

בשעות , מגיעה ביום רביעי הקרוב ימימה מזרחיהרבנית 

של כדי להעביר שיחה לנשות חשמונאים באולם יפה  ,הערב
  .תעקבו אחרי הפרסומים(. גלנווד)כ רמת מודיעים "ביה

 

אלמנתו של , מאיה אוחנה מורנו":  המשבר כמבשר"

בסיפורה , ד שנפל במלחמת לבנון השנייה"מורנו היעמנואל 
מפגש נוגע . במופע משותף עם הזמרת רוחמה בן יוסף, האישי

געגוע , אמונה ושמחה, חיבור של כאב, על הבחירה בחיים
באולם ( 5.81)טבת ' ב, בערב' במבוא חורון ביום ה. ואור

תחילת , 10:00פתיחת דלתות ב . השמחות של מבוא חורון
: זהבהאצל  בהזמנה מראשמחיר כרטיס . 10:20המופע ב

 ₪  20: בערב האירוע₪        15: 5216254/ 050-1050548

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  :מקץ פרשת שיעור נשים בשבת
 הרב איתן הנה :מרצה
    00:28:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 81:45לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
  

   :ממועדון גיל הזהב

 רב שמעון בוחניק על הדבר תורה* :תודה ל

רינת ו, רחל וילנר ,היבש( וילנר)סימי  ל**                   
 !!המקסימה מוסיקליתהתכנית על הקיסר 

לבנות כתה ד על ההופעה בפני חברות המועדון  ***
שקיות , והכנת שקיות הפתעה עם חברות המועדון 

התלמידות וחברות המועדון . שמיועדות לילדים חולים
 .התרגשו מאד

החוגגות יום הולדת ולמחנכת על ' לבנות כיתה ב****

הפשטידות היו . חת בוקר לחברות המועדוןהכנת ארו
תודה למוריה הבת ! והירקות הוכנו בצורה יפה טעימות 

 .של רחל אשואל על היוזמה
טבת ' ז -מועדון גיל הזהב יוצא לחופשת חנוכה חוזרים ב

 לאה מדעי! חנוכה שמח                            .80.81
  
 

  :משלחן המזכירות
 

ט "כ, לא יתקיימו ביום שני:  שירותי משרד הפנים
 1.81, כסלו

חשוב לקרוא את : למידע על ועדות השמה
 :תקצירית המועצה באתר של הישוב

www.rammod.net 
  

 

 :מעמותת ותיקים בקהילה של בנימין
וזמנים להמשיך להירשם לאירוע השנתי אתם מ

 ,א טבת"כ, ביום שלישי, ה"בע, החגיגי שיתקיים
 84:00בהיכל התרבות באריאל בשעה , 14.81

 
שאלות / ברכות/ תערוכה במבואת ההיכל: בתכנית

 שעשועון תוכן אינטראקטיבי –מהבויידם 
 ישראל גוריון ואסף אמדורסקי: המופע המרכזי

 "שרים הדודאים"
 82.81בהזמנה מראש עד ₪  50: מחיר

 הרשמה אצל בריינה במזכירות הישוב
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 !וחג אורים שמח שבת שלום

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

 

בת  ,הולדת הנכדהרגל ליקי ומרים ברנד ל *: לידות

 לשמאי וחני ברקו
בת לאביאב ואילת  ,לשוקי ועוטיה הולנדר להולדת הנכדה *

 הולנדר
בן לנדב ואביה  ,הולדת הנכדרגל ל  ליוסי ושירה שרייבר *

 צבאח

 

ודי סיימון לרגל אירוסי ביתה מאירה ליואב 'לג*: אירוסין

 קליינברד מנוף איילון
ואלי אורבך לרגל אירוסי בנם אבישי לניצן לוז  לאורנה*

 מהושעיה 

 
למרק ושריל לויט לרגל נישואי בתם אביבה * : נישואין

 לאורי פרידמן
 לאלון וחיה בן דוד לרגל נישואי בנם עמיחי לחנה אבן זהב*

 

 יהונתן מוריץ * :בר מצוה

כפיר לרגל בר המצוה של הנכד ' למירי ואליהו גיא ולמש*
 ל אליהודניא, והבן

  
 

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

 
 

 

 

 
 

 

 :שעות פתיחת הספרייה בחנוכה
 

 84:20-10:20(:  נר ראשון)יום חמישי 
 84:20-10:00(:  חנוכה' ד), יום ראשון

 סגור(:  חנוכה' ו', ה)ימי שני שלישי  
 (כרגיל) 10:20-82:20(:  זאת חנוכה)יום חמישי 

 

 :פעילות בספרייה לחנוכה
 

 81:00-80:00( נר ראשון)ביום חמישי בבוקר 
 

 שעת סיפור ויצירה עם ליאת כהן  –משחקיה 
 

 "קריאה להצלחה בבנימין"במסגרת 
 

 מקצועיים וחובבים כאחד לאוהבי שחמט 

 
בימים אלו החלה התארגנות להקמת ליגת שחמט אזורית 

 .במערב בנימין
ותכלול שיטת משחקי דירוג טבלה , הליגה הינה קבוצתית

המדובר בליגה מקומית )אוף בסופה יופלי, בעונה סדירה
 (שאינה קשורה לליגות הרשמיות בארץ

כל המעוניין להשתתף מוזמן לכתוב 
, גיל, שם: את הפרטים הבאים. liorstr1@gmail.com למייל
 .הנרשמים יקבלו מידע מלא בהמשך. מייל ומספר טלפון, ישוב

 

 51המודעה מיועדת לנשים וגברים מעל גיל 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ס בנימין שמח להזמין את תושבי "מתנ :"אישה בעל בית"

אישה בעל : "בנימין להצגה איכותית של תיאטרון בית לסין
ראר בכר 'שתתקיים באולם ז, בשיתוף מפעל הפיס, "בית

. 10:20בשעה  16/81/82, ג טבת"ביום חמישי כ, בירושלים
מה דרך רכזות הקהילה הרש! בלבד₪  10: ומחיר כרטיס

 .מספר הכרטיסים מוגבל. 88.81.82בישובים עד לתאריך 

בשבועיים האחרונים פורסם : חנוכה ופסטיבל המכבים

בכל ערוצי  –המשותף לנו ולחבל מודיעין  –פסטיבל המכבים 
משאבים רבים מושקעים . התקשורת המרכזיים במדינת ישראל

יות שותפים עמנו ואנו קוראים לתושבי בנימין לה, בפסטיבל
לבקר באתרים  ,להזמין מכרים וחברים –למאמץ חשוב זה 

פירוט פעילויות . ולהאיר פנים לבאים לראשונה למחוזותינו
 .www.gobinyamin.org.ilתיירות בנימין  הפסטיבל באתר

 
 

 

 ך למבוגרים"חידון תנ
 

ים ביום ך הארצי למבוגרים יתקי"חידון התנ
בבנייני האומה   321/213  חנוכה' שלישי בערב ו 

במעמד ראש הממשלה יציאה מאורגנת ממועדון 
פרטים נוספים  11:51הנוער בחשמונאים בשעה 

 8571350, 81/7571350אצל שץ אליהו 

 
 נא להגיע בזמן

 
בנם של , יעקב שץ: משתתפים בחידון:  לידיעתכם

אביה של ניצנה  ,אליהו ופרידה שץ  ומר רחמים דרשן

 !לייטנר-דרשן

 ד"בס

 

 שיעורו של הרב רצון ערוסי

ג הרב רצון "הציבור מוזמן לבוא לשמוע שיעור מפי הרה

א רבה הראשי של קריית אונו וחבר מועצת "ערוסי שליט

לחודש טבת ה ' הרבנות הראשית שיתקיים ביום חמישי ב

בית הכנסת הספרדי  10:55בשעה ( /5021/2/51)' שעדת –

 . חנוכה היום ולדורות: נושא השיעור. המרכזי
 

  מסיבת חנוכה:כל ילדי חשמונאים מוזמנים ל
  )2.81) *בכסלו' ל* *שלישי*ה ביום "שתתקיים אי

  .*85:00בשעה ( *רחוב הכרמלב)במועדון הנוער 
  הדלקת נרות*,  א"הרב אורבך שליט-תורה דבר: *בתוכנית

  חידון*  סיפור החנוכה*
  מאיר עיניים*: המופע המרכזי* פסוקים  אמירת*  חנוכה

  הצגה עם בובות ענק
  * !חנוכה שמח/₪  80כניסה דמי  /מצחיק ומרגש מופע*

 ד חשמונאים"שליח הרבי ומנהל בית חב  ,הרב ברק כוכבי
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