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, ועדת תרבות מבקשת להודות לבעל המכולת שלנו*
על הסופגניות והשתייה שהוא תרם לצעדה מכל , דודו

 !הלב

 !ציונה שרוני על ארגון הצעדה' תודה לגב**
ס בנימין על הסבסוד להרצאה וסיור "נתודה למת**

" חן המקום"של מדרשת הרי גופנא כחלק מפרויקט 
 שנתן לנו הזדמנות להכיר יותר את הסביבה שלנו 

 !תודה לכל מי שהשתתף****
 

 :(פרטים בהמשך) תאריכים לרשום
 להורים ומתבגרים 

 :41.1.4, שבט' ג, ש פרשת בא"מוצ

של תיאטרון  "בצנועה מתמדת" ההצגה*

 ברימון לאמהות ובנות "שחרית"
 

 :111.1.4, א שבט"כ, יום רביעי

 ובניםלהורים  "קשר חופשי" הקרנת הסרט**
 לאחר הסרט סדנאות נפרדות להורים ולבנים

 
 :4111.4', אדר א' ד, ביום שלישי :לנשים

של תיאטרון  "חלומה של כל אישה"ההצגה 

 "נשים-שח"
 

ב אדר "כ, ויקהל' ש פר"במוצ  :לנוער ומבוגרים

 !!!!!!!!!!!!!מופע אונדרדוס:  11111.4',א
  

 
 

  050-4054044:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 r@gmail.comchanaschuste:  מייל

 ערב טריוויה לזוגות צעירים
ערב טריוויה לזוגות צעירים יתקיים " ,חיבורים"ערב 
בשעה , 141.11.2, ו טבת"אור לכ, ש פרשת וארא"במוצ

מי שמעוניין לעזור בתכנון יכול 1  כ הרימון"בבי 10:20
 1ליצור 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. 

 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  :ויגש פרשת שיעור נשים בשבת
 רב ברק כוכבי :מרצה
    .00:2:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 1:45.לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
  

  :מועדון גיל הזהבמ

תודה רבה לדבורה נידרברג ושרינה שטיין על * 
 1ארגון ההסעות למועדון

 0120.בשעה   01.11.טבת ' ז -ב לפעילות  חוזרים**
מערכות ": הנושא 1עם הגב יהודית בן מנחם סדנא 

ליטול חלק  ותכולן מוזמנ  "1יחסים בתוך המשפחה
 1בסדנא

  לאה מדעי
 

  :משלחן המזכירות

 

 00. -התקבלו מהמועצה כ : קי-און-בייבי

מוצרים כאלו שנועדו להזכיר להורים שתינוק 
חלק מהמוצרים חולקו אבל עדיין נשארה 1 ברכב

תושבי הישוב שמעוניינים לקבל 1 כמות במזכירות
 .מוזמנים לגשת לנאוה

  
 

 :מעמותת ותיקים בקהילה של בנימין
אתם מוזמנים להמשיך להירשם לאירוע השנתי 

 ,א טבת"כ, ביום שלישי, ה"בע, החגיגי שיתקיים
 4:00.ת באריאל בשעה בהיכל התרבו, 141.1

 
שאלות / ברכות/ תערוכה במבואת ההיכל: בתכנית

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

 "שרים הדודאים"
 11.1.בהזמנה מראש עד ₪  50: מחיר

 הרשמה אצל בריינה במזכירות הישוב

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


 

 

  

 
 

 
 
 
 
 !שבת שלום 
 
 

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

 

בן ליאיר , לאריה ושרה בר לרגל הולדת הנכד*: לידות

 ומירב
בת לנחמיה ואורית , לדוד ורחל מנור לרגל הולדת הנכדה*

 אברבך
בת ליאיר , ושוב ליוסי ושירה שרייבר לרגל הולדת הנכדה*

 ועדי אברדם
בת לישי ונסיה ! ליונה ואתי פרידמן לרגל הולדת הנכדות*

 למשה ואביגיל גולדברגרוזנבלט ובת 

 
ליעקב ואנהלי ברנשטיין לרגל אירוסי בנם * :אירוסין

 אבינעם לרינתיה עדני מירושלים
 לצבי ונעמי שטרובך לרגל אירוסי בתם דקלה לניר מהבש*
אלדן ללניסים ועליזה תפילין לרגל אירוסי בתם אודליה *

 אלבז

 

מזל טוב לרויטל פולק לרגל נישואי בנה שחר *: נישואין

 לויקי 
לסטיב ואהבה שטיין ולסבתא שרינה שטיין לרגל נישואי *

 אביעד למוריה פיקאר, נכד/הבן
 לחנה ואושי שפיגלמן לרגל נישואי בתם אביגיל לשלב וובו*
 ליוסי ומיכל ויזל לרגל נישואי בתם מיטל לעדי נעים ספקטור*
 לאילן ודניאלה אברהמי לרגל נישואי בנם דור לציפיה אשר*
  

: לוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למיילניתן לש
vaad_bryna@012.net.il 

 
 

 

 

 
 

 

 :בקרוב –לותיקים בקהילה בישוב 
 ס בנימין"של מתנ" מעגלים"במסגרת תכנית 

 
 :לאה וישנגרד' סדנאות עם הגב 1
 :בספרייה   1:20.בשעה , 201.1, ז טבת"כ, יום שניב

הדבר ? באים מבחירה או מהכרח :שינוים  בחיי האדם המבוגר*

הקבוע ביותר בחייו של האדם המבוגר הם השינויים הפוקדים 
בתחום החברתי , בתחום הכלכלי, אותו בתחום הפנאי

להתמודד עם  חובה על האדם לדעת1  והמשפחתי וכמובן הזוגי
 ₪  10:  פותמחיר השתת  ?אך איך עושים זאת,השינוי 

 
 :בספרייה 1:20.בשעה , 011.', אדר א' י, ביום שני

 ?מי צריך לנהל רישומים,  להתנהל או להתגלגל  **
אחד הדברים הבסיסים אותם האדם המבוגר מתקשה לעשות 

זאת לא בגלל העדר יכולת ), הוא ניהול רישומים ותיעוד רכושו 
אני , אני יודע ,אני כאן)מתוך מצוקה רגשית ( כתיבה כי אם/קריאה

, חוזים , אלו קבלות1 איך להתמודד  עם הקושי ולמי זה טוב1(זוכר
 ₪  10: מחיר השתתפות 1מסמכים יש לשמור ולכמה זמן

 
  :.1.., שבט' י, ש"במוצ

 10:00בשעה , "אני פנסיונר",  ההצגה של זאב הולין

 1פרטים בהמשך
 

 :  .111, ו שבט"כ, יום שניב

 1פרטים בהמשך1  יוצר הסרט ומפגש עם "השכונה"הסרט 

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

1 10:20בשעה  2./1./12, ג טבת"ביום חמישי כ, בירושלים
הרשמה דרך רכזות הקהילה ! בלבד ₪ 10: ומחיר כרטיס

 1מספר הכרטיסים מוגבל1 1.11.2..בישובים עד לתאריך 
 

 

 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)' תשעד –

 . חנוכה היום ולדורות: נושא השיעור. יהמרכז
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