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

 
 :(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

 יםובנלהורים  "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
  

 :לכבוד חודש שבט" טעימות"הצבור מוזמן לסדרת 
 :מפגש הראשוןה

 : 12:22בשעה   .11, שבט' ה, ביום שני בערב  
עם  "ארומתרפיה לחורף"סדנא בת שעתיים בנושא 

₪   2.: דמי השתתפות1 לכלל הצבור שולי סררו

 1המקום יפורסם

 :משלחן המזכירות

 
פחים שבורים  112-עד כה החלפנו כ  :פחי אשפה 1.

אני מקווה שבימים "1 דולב"לפחים חדשים מסוג 
במידה ועד יום רביעי 1 ם את ההחלפההקרובים נסיי

הקרוב למי שיש פח שבור שלא הוחלף לו נא להודיע 
 1מ לטפל בהחלפתו"למזכירות ע

 
עדיין מתקבלות תלונות על כלבים   :כלבים משוחררים1 1

משוחררים העושים צרכיהם בחצרות ובגינות פרטיות 
אני מבקש להזכיר לבעלי הכלבים שחלה 1  וציבוריות

בה לדאוג שהכלבים יהיו קשורים ולאסוף את עליהם החו
ברצוני לציין שהמועצה מבצעת 1 הצרכים לפחי אשפה

י פקח וכלבים שיתפסו משוטטים או עושים "אכיפה ע
  1בעליהם יקנסו –צרכיהם במקומות ציבוריים 

 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 :מועדון גיל הזהב
 

מערכות יחסים "בנושא  מצוינת השבוע הייתה סדנא
ות בחס, יהודית בן מנחם' עם הגב" בתוך המשפחה

המפגש הראשון עסק 1 מחלקת הרווחה של מטה בנימין
 יתקיימו עוד 1והייתה מאוד מועילה "הכרות מעצימה"ב

א "כ, המפגש הבא יתקיים ביום שלישי1 כאלו מפגשים
, על ילדים"בנושא ויעסוק  2:02.בשעה , 141.1, טבת

 "1הורים ומה שביניהם

  :פרשת ויחי שיעור נשים בשבת
 מןרב מאיר פריד :מרצה
    .22:0:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 1:41.לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

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

 ,א טבת"כ, ביום שלישי, ה"בע, שיתקיים
 0:22.בהיכל התרבות באריאל בשעה , 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 ₪  12: מחיר
 הרשמה אצל בריינה במזכירות הישוב

 
בגלל 1 נדחתה, .41.שתוכננה ל  :הביקור בכנסת

! מונאים יארגנו לנו תאריך בנפרדשנרשמו הרבה מחש
 1הודעה תבוא

 

 כ רמת מודיעין"הזמנה מביה
 :(גלנווד המרכז היהודי ש"ע)

 

 :הצבור מוזמן להרצאה מפי סטוארט כץ
 

 מה הביא אותי לפיליפינים בימים אלו"
 "ומה הבאתי בחזרה הביתה 

 
 01.1., א טבת"אור לי, בליל שבת

 כ "באולם יפה של ביה
 12:22בשעה 
 

 יוגש כיבוד קל
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 !שבת שלום
 
  

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

 

 לניל וברכה רוטנר לרגל הולדת הנינה*: לידות

 
 בן בכור לעינת ושמעון, יהו שלו לרגל הולדת הנכדלאל*
 
בן לאורן , ודי מורדוקוביץ לרגל הולדת הנכד'לבנימין וג*

 ואסתר

 

 !דרך צלחה ליונתן רוזיליו שהתגייס השבוע: גיוס

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

_bryna@012.net.ilvaad 

 
 

 

 

 
 

 

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

 
 :לאה וישנגרד' סדנאות עם הגב 1
 :בספרייה   3:02.בשעה , 021.1, ז טבת"כ, יום שניב

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

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

להתמודד עם  חובה על האדם לדעת1  והמשפחתי וכמובן הזוגי
 ₪  12:  מחיר השתתפות  ?אך איך עושים זאת,השינוי 

 
 :בספרייה 3:02.בשעה , 211.', 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
 ₪  12: ר השתתפותמחי 1מסמכים יש לשמור ולכמה זמן

 
  :.1.., שבט' י, ש"במוצ

 12:22בשעה , "אני פנסיונר",  ההצגה של זאב הולין

 1פרטים בהמשך
 

 1פרטים בהמשך  1ייתכן שינוי בתכנית:  .111, ו שבט"כ, יום שניב

  212-4214200:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 

אור , ערב למשפחות חדשות יתקיים ביום רביעי
בואו   12:221בספריה בשעה  01.11.0., ז טבת"לט

לישוב שלנו  ללמוד מגוון של נושאים הקשורים
 1שיוצגו על ידי נציגים בתפקידים שונים בישוב

 

“Our Town" - An informative evening for new 

families 

"Our Town" will take place next 
Wednesday evening, Dec. 18th, at 8 PM in 
the library.   Come and learn about the 
different facets of our yishuv from 
representatives in various capacities. 

 
 

 01-12בני  -ערב טריוויה לצעירים
ערב טריוויה לצעירים יתקיים " ,חיבורים"ערב 
, 101.11.0, ו טבת"אור לכ, ש פרשת וארא"במוצ

מי שמעוניין לעזור 1  כ הרימון"בבי 12:02בשעה 
 1בתכנון יכול ליצור קשר איתי

-Ages 20 –People  Trivia Night for “Young”
35   

A “Chiburim” evening, Trivia Night for young 
people 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. 

 

 

 :תנחומים
 

 לאהובה אגם על מות אביה
 

 לולרי פרבר על מות אביה
 

 למוטי שטיינמץ על מות אביו
 

 לדב אטנר על מות אביו
 1ה1ב1צ1נ1ת
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