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 :טמןבריינה הר    :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"
 

 :221.1.4, א שבט"כ, יום רביעי

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

 
 :4121.4', 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 אנדרדוס:  22121.4',א
  

 :לכבוד חודש שבט" טעימות"ר מוזמן לסדרת הצבו
 :המפגש הראשון

  22:22 בשעה   .11, שבט' ה, ביום שני בערב  
 במועדון נוער

 סדנא בת שעתיים בנושא 

  "ארומתרפיה לחורף"
 ₪   2.: דמי השתתפות              עם שולי סררו

 :משלחן המזכירות

 

 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע

 (22.2דצמבר  22)כו טבת , 'ביום א      
  1.:1.בשעה  ,במזכירות הישוב         

כל התיעוד הנדרש יקבל את שנרשם מראש במזכירות ומביא  מי
 1עדיפות בתור

1 לא ניתן לבצע החיסון בלי לשלם את האגרה
יש להביא את הקבלה  של התשלום למועצה 

  (1 22-2211.11: גביה 'מח)בכרטיס אשראי 
  
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 :מועדון גיל הזהב
 :בשבוע הבא ממשיכים עם

 
" מערכות יחסים בתוך המשפחה"בנושא  מצוינת סדנא

בחסות מחלקת הרווחה של , יהודית בן מנחם' עם הגב
א "כ, המפגש הבא יתקיים ביום שלישי1 מטה בנימין

, על ילדים"בנושא ויעסוק  2:22.בשעה , 241.2, טבת

 "1הורים ומה שביניהם

  :שמותפרשת  שיעור נשים בשבת
 רב איתן הנה  :מרצה
    .22:2:  בשעה

 ש גלנווד"מת מודיעים עכ ר"בביה
 

 2:41.לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

 :מעמותת ותיקים בקהילה של בנימין

, למי שנרשם לאירוע באריאל ביום שלישי הקרוב
בשעה אוטובוס יצא מהישוב : 241.2, א טבת"כ

₪  1.: מחיר ההסעה1 מהטרמפיאדה 1:22.
 1יש לשלם בעלייה לאוטובוס1 לאדם

 
מי שהזמין להצגה : בית, בעל, לאישהכרטיסים 

 1הכרטיסים יחכו לכם בקופה –הקרוב ' ביום ה

 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 

 
ח טבת "ר ליאו, פרשת שמות, בליל שבת

 (נדחתה משבוע שעבר)
 02:22בשעה 
 

 יוגש כיבוד קל
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 !שבת שלום

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

 

 אביב ועדינה מלסה לרגל הולדת הבןל*: לידות

 

מתי פרידמן ולנאוה פלדמן שהתגייסו דרך צלחה ל: גיוס

 1השבוע
 

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

 
 

 

 

 
 

 

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

 
 :לאה וישנגרד' סדנאות עם הגב 2
 :בספרייה   2:22.בשעה , 221.2, ז טבת"כ, יום שניב

הדבר ? חירה או מהכרחבאים מב :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
 ₪  22:  מחיר השתתפות  ?אך איך עושים זאת,השינוי 

 
 :בספרייה 2:22.בשעה , 212.', 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 ה טובאיך להתמודד  עם הקושי ולמי ז1(זוכר
 ₪  22: מחיר השתתפות 1מסמכים יש לשמור ולכמה זמן

 1רצוי להירשם לסדנאות
  :.1.., שבט' י, ש"במוצ

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

 1פרטים בהמשך
 1פרטים בהמשך  1ייתכן שינוי בתכנית:  .211, ו שבט"כ, יום שניב

  212-4214244:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 

 21-22בני  -ערב טריוויה לצעירים
 ערב טריוויה לצעירים יתקיים" ,חיבורים"ערב 
, 241.21.2, ו טבת"אור לכ, ש פרשת וארא"במוצ

מי שמעוניין לעזור 1  כ הרימון"בבי 22:22בשעה 
 1בתכנון יכול ליצור קשר איתי

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

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. 

 
 סדנאות נוער באנגלית

שבט עד אור  41.1.4' סדנאות יתקיימו בימי רביעי אור לח 4
  2121.41.' ז אדר א"לכ

THRIVE is a program  
WORKSHOPS IN ENGLISH FOR TEENS  -THRIVE 

THRIVE workshops for English speaking teens 
grades 9-12 with Liza Kramer will take place on 
Wednesdays, January 8 - February 19

th
,   8:00 – 

9:15 PM.  The location will be announced.  The 
workshops were designed specifically for 
teenagers from English speaking families who 
live in Israel. THRIVE empowers them and guides 
them in discovering or re-discovering their own 
voice, who they are, what they are passionate 
about and how they can make a difference and 
“thrive.”  The cost is 200 shekels for 8 meetings 
(you must commit to the series).  
REFRESHMENTS including Mike and Ikes and 
Twizzlers will be served.   
For more information call Chana Schuster at 976-

1493 ext. 4 or at chanaschuster@gmail.com 

 קול ששון וקול שמחה  קול חתן וקול כלה

 לכבוד תושבי חשמונאים

 מזל טוב למשפחת המרא דאתרא 

 הרב איתמר וניצה אורבך

מתאגדים יחד ושמחים , תושבי חשמונאים מכירים טובה

 לחגוג עם 

לרגל , ת שבע ברכותשמח את, משפחת הרב ורעייתו

 נישואי בתם

 אביחי ברזילי ל"עם בח חנה

 (1.1.4.)  ט בטבת"ביום רביעי כה "השמחה תתקיים אי
 (1.:22ערבית ) 22:22בבית הכנסת הרימון בשעה 

1 הכיבוד באירוע מבוסס על תשלום של המשתתפים לכיסוי העלויות

אפשר לשלם דרך חיוב 1 למשפחה₪  21התשלום המומלץ הוא 

הודעה במזכירות לנאוה   י"ע ,ת הקבע בישובהורא

 vaad_nava@012.net.il  

 :י העברת הכסף לאחד מנציגי בתי הכנסת שלהלן"או ע

שמעון , לאה מדעי, יצחק מושכל, יעקב בן דרור, טלי פז, משה סלם

 1ניל רוטנראריאל בלכר ו, ציונה שרוני, חני חכים, מן'תורג

אנא אשרו את השתתפותכם לאחד מנציגי בתי , כדי להתארגן לערב

,  או קינוח/אנשים אשר מעוניינים להביא סלט ביתי ו* 1הכנסת

ה לעזור /ה רוצה ויכול/אם את, בנוסף 1תבוא עליהם הברכה

-רוע אנא פנו למשה סלם או ליעקב בןיבהתארגנות לקראת הא

בהשתתפותכם ונזדקק  לצורך הצלחת האירוע נשמח 1דרור

נא להעביר , למעוניינים להצטרף למתנה לזוג הצעיר**    1לעזרתכם

  211.421' ח לרבקה לסינגר טל'ש 2.

 בתי הכנסת בחשמונאים וועדת דת ,בברכת מזל טוב

 
 

 לרבקה ח'ש 01 להעביר נא, הצעיר לזוג למתנה להצטרף למעוניינים
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