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 :מרכזת הקהילה

 !!!שמחה שתוללים מחשמונאים מ –' משנכנס אדר ב
 !בשבוע הקרוב

 !לנשים                 
 

 3.21, יקראפרשת ו!!הקרוב ש "מוצ
 0:00.בשעה 

 (גלנווד)כ רמת מודיעים "ש יפה בביה"באולם השמחות ע
 

 !הערב שחיכיתן לו
 

 !נשים השנתי" דיסקו"ערב 
 שתייה קלה במקום₪    2.:  מחיר כניסה

 

 !!לשוק פורים מטורף מזמינים אתכם ב"ישיבת נר תמיד ומחזור י           !שוק פורים
 32:10משעה ,  3121' , אדר ב' י, ביום רביעי

 במתחם הישיבה בכניסה לישוב
 !דוכני אוכל ושתייה! תחנות! מתנפחים

 222ועוד!   מבורי לקטנטנים'ג
 !פרטים בתיבות דואר                                                         !כל ההכנסות לצדקה!  מצפים לראות אתכם

 
  !נפתחת החדשה המשחקייה

 

 ! 16:00-18:00בין השעות  13.3', אדר ב' ז,  חת אנחנו פותחים את המשחקייה ביום ראשון הקרובבשעה טובה ומוצל

קרוואן כחול ולבן , פינת רחוב הארבל, נמצאת במקום של הספרייה הישנה ברחוב התבור( בקרוב תיקרא בשם אחר)המשחקייה 

 !(אבל לא תכירו אותו מבפנים. )בחוץ

 !'פעוטות עד כיתה א -ילדים בואו להכיר את המקום שמיועד ל

 .ביום ראשון הכניסה חינם!  מקום מפגש גם למשפחות צעירות

 .מידע נוסף במקום

 

 !!עדלאידע יישובי
 !!!תתכוננו8   3.81', ב אדר ב"י, הבא ביום שישי

 

 !לכולם מסיבה 

 !ילדים ומבוגרים !כולם מוזמנים! מסיבת פורים
  20:45  וריםבליל פ: בקרוב מגיע לבית הכנסת גלנווד

 ! תחרות להקות הישוב
 !כולם מוזמנים לשלוח לנו סרטים מצחיקים !סרטוני פורים

 !תגיעו מחופשים !וכיף לכולם! אוכל! כולל פרסים
   5766535: נורמן אבל :יםפרט                                                   ילדי גן בחינם/ למשפחה ₪  60/ ליחיד₪  20:  מחיר כניסה

 

תושבים שמוכנים לעזור בחלוקה ואריזה מתבקשים לצור קשר עם חני : משלוחי מנות יישוביים

 052-6374602: טבק

 .לפרטים תפנו לחני. עדיין ניתן להירשם לפרויקט עד יום ראשון בערב אבל לא בטוח שתקבלו חבילה

 !השנה טבהזדמנות זו ברצוני להודות לחני ששוב לקחה על עצמה את ארגון הפרויק
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 :ממועדון מפגשים

 "חשיבות השנה וחיים בריאים:"הרצאה בנושא בריאות

מכבי .רופאת משפחה ' פאינה אלכסנדרוביץ' הרצאה של דר 

 שרותי בריאות

אדר ' ז 13/3/2011ה ביום ראשון "ההרצאה תתקים אי

 בבית מפגשים 20:00בשעה   'ב

 ללא תשלום  מיועד לנשים וגברים

 .ם -כ-ל-נשמח לראות את כו

 שרוני שרה טאניס וציונה

 
 

 
 

:מרכזת הקליטה  
 

תוכנית העשרת עברית , א"פגישה להורים על תוכנית פל

 20:00בשעה  15.3תתקיים ביום שלישי הקרוב , לעולים

הפגישה מיועדת להורים שילדיהם משתתפים בתוכנית .  ד"בממ

 .א"וגם להורים שמעוניינים ללמוד יותר על פל
We will be holding a meeting next Tuesday, March 

15th at 8 PM at the Mamad for  
parents of children who participate in Tochnit 

Peleh, the Hebrew Enrichment After School Program as 
well as for parents who are interested in learning more 
about the program.  The Peleh teachers will be present 

and will give an overview of the activities and explain 
what they do with the children.  It will also be 

an opportunity to get feedback from parents about the 
program and make sure everyone's on the same page.  
Tochnit Peleh takes place twice a week for 3 hours at a 

time after school. The program is run separately for boys 
and girls and is for 3rd through sixth graders whose 

families made Aliyah within the past 10 years. 
The purpose of the program is to improve Hebrew skills 
of children of olim or children who are themselves olim 
who can use a boost to language skills, vocabulary, etc. 
The approach is one of games and fun and the children 

learn through creative games and activities that the 
teachers pepare . This program is a GIFT. It is fully 

funded by misrad hachinuch (so it’s free of charge) and 
should be a fundamental program here in Chashmonaim. 

So please take advantage of this gift and at least come 
to the meeting so you can get more information. 

Chana Schuster   
Rakezet Klita, Chashmonaim 

(08) 976 1493 ext.4   e-mail: schusterchana@yahoo.com 

 

 

 
 

 

 
 :מהמזכירות

כל מי שהגיש טפסים של משלוח :  חיוב על משלוח מנות חודש מרץ

 .מנות החיוב יחל מחודש מרץ
 

רית את התקציניתן לקרוא :  תקצירית המועצהמתוך 
  www.rammod.netבאתר של הישוב כל שבוע  המלאה 

בקרוב יובילו נציגי מועצת הנוער האזורית : יום חילופי שלטון

ויחד עם ראש המועצה ומנהלי המחלקות , את המועצה ליום אחד

יום חילופי . יקדמו נושאים חשובים לכלל בני הנוער בבנימין

בני נוער מכל רחבי . 22.3.11', ז באדר ב"לטון יתקיים בטהש

בנימין מוזמנים בימים אלה להציע נושאים אשר ברצונם לקדם 

 או למייל , ם יפנו לנציג מועצת הנוער ביישובהמעונייני. במועצה

binyamin.org.il-noar6@matnas 

http://www.rammod.net/
mailto:noar6@matnas-binyamin.org.il

