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 :מרכזת הקהילה
 !!!חשמונאים מרבים  בשמחה עוד יותר –' משנכנס אדר ב

 !לנשים
 :  סדנת איפור לנשים

ח "ר, נפגשות במועדון מפגשים ביום ראשון הקרוב אנחנו:  תזכורת למי שנרשמה

אם מישהי מבטלת נא להודיע לי  .₪  20: עלות. 20:00בשעה , 6.3', אדר ב

 .המקום מוגבל למי שנרשמה מראש. בהקדם במשרד

 
 !המשחקייה

 !פרטים בשבוע הבא.  13.3', אדר ב' ז, נדחתה ליום ראשון מועד הפתיחה 

 
 :3.9', אדר ב' ג, יום רביעי

 : לכל המשפחהמופע לכבוד פורים /הצגה

 "אשליות מתוקות"
כ רמת "באולם השמחות של ביה16:00בשעה . של תיאטרון החוויה

 .תיבות דוארפרטים ב. ש גלנווד"מודיעים ע

 
 

 : 9..3, ש פרשת ויקרא"מוצ
 !נשים השנתי" דיסקו"ערב 

 !פרטים בתיבות דואר

 

 !גריםילדים ומבו !כולם מוזמנים! מסיבת פורים

  54602  בליל פורים6 בקרוב מגיע לבית הכנסת גלנווד
 ! כל להקה מוזמנת להירשם! תחרות להקות הישוב

 !כולם מוזמנים לשלוח לנו סרטים מצחיקים !סרטוני פורים

 !תגיעו מחופשים !וכיף לכולם! אוכל! כולל פרסים
 6420-2525452 אצל יונה לויד 3.7', אדר ב' נא להירשם עד ב - להקות

   65322275 נורמן אבלסרטונים )
 

 :הכנס השנתי בנושאי משפחה וחברה בבנימין
 השלכות ואתגרים –המשפחה בעידן המודרני 

פרטים . במלון לאונרדו בירושלים( 8.3)' אדר ב' ב, ביום שלישי

 02-9977101: 1.3ס בנימין עד "יש להירשם במתנ. בתיבות דואר

 Office1@matnas-binyamin.org.il:או במייל
 www.rammod.net:  פרטים גם באתר של הישוב

 

 !!עדלאידע יישובי
, ביום שישי  ,ה"בע, יתקיים שוב

תתחילו .   1..3', ב אדר ב"י

בתי , מוסדות חינוך  !!!להתכונן

כולם ----בני עקיבא , נוער, כנסת

 !!משתתפים

 :  משלוחי מנות יישוביים

כל מי שעדיין לא מסר טופס ורוצה להשתתף מתבקש 

כפי , עדיף עד יום ראשון, למסור אותו השבוע

!שביקשנו  
  .לא מתקיים" משלוח מנות אקסטרים"פרויקט 

 :מהמזכירות
המועד הבא לחיסוני כלבת בחשמונאים  :חיסוני כלבת

  .7/3/2011',אדר ב' א, שניביום  ,ה"בע ,יהיה
 

 6 ישום מאוחר לגניםר: מתקצירית המועצה

מחלקת גנים תאפשר . הסתיימומועדי הרישום ביישובים לגני הילדים 

, 9.3.11, 7.3.11 :בפסגות גם במועדים הבאים במשרדיה במועצהלרשום 

14.3.11 ,16.3.11 , 

מקום הרישום יהיה על בסיס , לאחר מועדים אלו. 9:00-14:00בין השעות 

 .ח"ש 400חור בסך יגבו דמי רישום באייו , פנוי בלבד
ניתן לקרוא גם באתר של הישוב כל :  תקצירית המועצה

  www.rammod.netשבוע 

 
כל מי שהגיש :  חיוב על משלוח מנות חודש מרץ

 .טפסים של משלוח מנות החיוב יחל מחודש מרץ

 

  קו חדש ממודיעין לבאר שבע
הוא ייצא מהעיר בשעה . עד חמישי פעמיים ביוםהקו יפעל בימי ראשון 

זמן הנסיעה . 16:30שבע חזרה לעיר בשעה -בבוקר וייצא מבאר 7:00

 .שקלים 20עלות הנסיעה היא . המשוער הוא כשעה וחצי

הקו יחל את מסלולו במסוף התחבורה הסמוך לבניין העירייה ויעצור 

בתחנה הנמצאת  בשדרות החשמונאים וכן, "מודיעין מרכז"בתחנת רכבת 

הקו עובר דרך . היציאה מהעיר לכיוון 431-בצומת שדרות החשמונאים ו

במהלך הנסיעה  .3חוצה ישראל וכביש מספר  6כביש , 431הכבישים 

(. קסטינה) ובצומת מלאכי( מסמיה)יעצור האוטובוס בתחנות בצומת ראם 

טת באוניברסי ,בכניסה לעיר :בבאר שבע יעצור האוטובוס בארבע תחנות

  .המרכזית בסמוך לבניין הדואר ובתחנה, בן גוריון
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:מרכזת הקליטה  
 לעברית נוספת כיתה פותחים אנו, הרבה ינותיההתענ בעקבות

 כיתה עוד תיפתח' ג יום כל שנפגשת לכיתה בנוסף.  מתקדמת

-מ  יוני סוף עד' א יום כל ותיפגש 2.7.22 הקרוב' א ביום

 אתי שיצור שמעוניין מי.  מפגשים במועדון 8:30-12:30

 8.3.11', ג יום עד קשר

 בעברית העשרה, א"בפל פעילות למסור להתנדב שמעוניין מי

 .בקשר אתי שיהיה ד"בממ צ"אחה

 08 976 1493 ext. 4 schusterchana@yahoo.com  

          שוסטר חנה (  בריינה של שלוחה)
Due to interest, we are opening a second class for advanced 

Hebrew.  In addition to the class that meets every Tuesday, 

another class will open this Sunday 6/3 and will meet every 

Sunday until the end of June from 8:30 AM to 12:30 PM in 

the Moadon Mifgashim (at the end of Rechov Hatamar).  

Anyone interested should forward me their name, teudat 

zehut number, phone and e-mail address by Tuesday, March 

8
th

.   

Anyone interested in volunteering to run an activity for 

Peleh, Hebrew enrichment in the afternoons at the Mamad 

can be in contact with me. 
Chana Schuster  08 9761493 ext. 4 (Bryna’s)  

schusterchana@yahoo.com  
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!!בתהש!!  שבת חזנות  
 

, ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"וביה, כ הרימון"ביה

ועד מקומי חשמונאים שמחים  -בשיתוף ועדת דת

להודיע על שבת של חזנות קלאסית בשילוב ניגוני 

יץ'חסידות מודז   

, שקלים -פקודי' בשבת קודש פר, ה"בע,שתתקיים

 'שבת מברכין אדר ב

עם החזן העולמי יחזקאל קלאנג בליווי מקהלת 

בניצוחו של החזן דניאל פיינגולד" עים זמירותאנ" . 

 :לוח זמנים

623674 מנחה וקבלת שבת6 כ גלנווד"ביה  

 

54674(6 גלנווד)מסיבת עונג שבת באולם יפה     

 

64622 שחרית6 נ הרימון"ביכ  

 כל הציבור מוזמן

  

 

:מרכז הנוער של המועצה  
, לקומונרית, לרכזת הנוער,לנוער חשמונאים   

לחברי ועדת נוער , לצוות עובדי הישוב, לרכזי גרעין נחשון' , ח-'לרכזת ז

...לחברי ועד הישוב,  
!שבוע טוב   

את שמחת , אחזה את כל גופי  חזרתי הרגע הביתה וההתרגשות
 ... ת לא אוכל לתאר במילים אך פשוט זה היה מדהים "הכנסת ס

והנוער נתן ...איזה שמחה הייתה הערב, "אורות"היו שם פשוט 
אין לי ספק שמי שהיה בשמחה ... את כולו לכבודה של תורה

 ... הגדולה הזאת לא ישכח זאת לעולם

ות מהנוער האיכותי של ואני בטוח שעוד נראה גדולות ונצור
 ... הישוב חשמונאים 

ואסיים בברכה שאת החוויה הזאת תיקחו איתכם תמיד וכשתרצו 
  להיטען בכוחות של עוצמה תיזכרו בחוויה המשמעותית הזאת

 ,  בברכה רבה ובהערכה גדולה

 ס בנימין"מתנ -רעחלקת נומ, דורון גלבוע רכז הדרכה ומלווה ישובים

 
 

 
  25622בשעה , 4.7', אדר ב' ב, ביום שלישי

רב לימוד לזכרם יתקיים עש גלנווד "כ רמת מודיעים ע"בביה

 :של בנינו

 ל"ז, אמיתי יונתן וסטרייך

 ל"ז, מרדכי דן הימלפרב

 א"שליט, הרב איתמר אורבך: דברי תורה מפי 

רבה של שהם , א"שליט, הרב דוד סתיו                       

 .וממקימי ארגון רבני צהר

 סיום מסכת הוריות

 

 ל"ז, יחיאל הימלפרב,   שרון הימלפרב

 וסטרייךפנינה ודוד 

 

 

 

 

 

 ב מזמינים אתכם "ומחזור יישיבת נר תמיד 
 !!לשוק פורים מטורף

 
 33:91משעה ,  9..3' , אדר ב' י, ביום רביעי

 במתחם הישיבה בכניסה לישוב
 

 !דוכני אוכל ושתייה! תחנות! מתנפחים
 

 ...ועוד!   מבורי לקטנטנים'ג
 

 !כל ההכנסות לצדקה!  מצפים לראות אתכם
 

 !עוד פרטים בהמשך
 

 
 :מרכזת הנוער 

 .  פרויקט דרמה מיוחד לנוער נפתח
 .פרטים אצל נועה  -למעוניינם

 שבת נוער- שבת פרשת פקודי

13:00יציאה מהכיכר בשעה   

23:30 -חזרה משוערת במוצש  

...יהיה אדיר  

היכונו למסיבות פורים של 

!הנוער  

  הודעות מסניף בנ"ע:  העלון הסניפי חוזר ובגדול!

. ש האחרון התחיל לצאת מחדש העלון הסניפי מידי שבועבחוד

לצערנו ישנו חוסר בתקציב ולכן אנו פונים למשפחות היישוב 

יש אפשרות להקדיש את . בבקשה להתנדב לממן את העלון סניפי

משפחות  .שח 80 -עלות עלון אחד.  'דהעלון לעילוי נשמת וכ

    :המעוניינות נא לפנות לעורכים במייל

  asnifi1@gmail.com 

!!תודה רבה        0549406788: או למיכל גולדשטיין בטלפון  


