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 :מרכזת הקהילה
 

 

 !!תעדלאידע יישוביתהלוכת 
 

 8  3.81', ב אדר ב"י, !!!!יום שישי הקרוב
 

' היצהר ותנוע לכיוון המרכז המסחרי ותעלה ברח' בבוקר מגן עמנואל ברח(  5:45התכנסות בשעה )  10:00בשעה  התהלוכה תצא

מקטן  –נציגים מכל תושבי הישוב לוקחים חלק בעדלאידע . התירוש לכיוון הכיכר המרכזית של הישוב ומשם לרחוב הכרמל

כולם !  בתי הכנסת וקבוצות נוספות, מועדון מפגשים, בני עקיבא, רהנוע, ישיבת נר תמיד, ד"ס הממ"ביה, גני ילדים! עד גדול

 !להשתתף ולצפות, מוזמנים לצאת לרחובות

 .ה"בע, יהיה יום חם! תציידו את הילדים במים: הורים
 !לילדים תחולק הפתעה בסיום

  .ביום שישי נא קבלו זאת בהבנה למרות שמדובר –במהלך התהלוכה יהיו שיבושי תנועה ויסגרו קטעים בכביש 
 

 ! מסיבה לכולם

ילדים ! כולם מוזמנים! מסיבת פורים

 !ומבוגרים
  20:45  בליל פורים   :בבית הכנסת גלנווד

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

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

 

                  
 

 !במקום הערב שבוטל – לנשים
 

 .623,שמיניפרשת  !!באה ש "מוצ
 0.:60בשעה 

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

 !קלוריות של פוריםבואו לשרוף את ה
 

 !לאה סדרס, ייאית'עם הדי ג נשים השנתי" דיסקו"ערב 
 שתייה קלה במקום₪    62:  מחיר כניסה
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בשבוע הקרוב  !נפתחה המשחקייה החדשה

 בין השעות( 24/3ו 22)היא פתוחה בימי שלישי וחמישי 

עד יום ( 27.3)' א אדר ב"מהשבוע של כ.  16:00-18:00 

בין ' ה-ו' ג', היא תהיה פתוחה בימי א, 14.4, ניסן' י, חמישי

אם מתאפשרת פתיחה גם בשעות הבוקר . 16:00-18:00השעות 

כיתה  –מגיל שנה )לילד ₪  5: עלות  .בשבוע לפני פסח נודיע

ניתן לרכוש .  כניסות 12-ל₪  50לכניסה או כרטיסיה של ( 'א

 .במקום או במזכירות

 מקסימוםעד " ינקות"המקום מיועד לגילאי . 1:  כמה הערות

 .'כיתה א

 12אין להשאיר ילדים בלי השגחה של הורה או ילד מגיל . 2 

 . "בייביסיטר"המשחקייה היא לא שירות . ומעלה

נעמיד )כשנכנסים למשחקייה יש להוריד נעליים בכניסה .  3

 .גם הורים מתבקשים להוריד(. סלים או מדפים לצורך זה

ין להכניס עגלות למקום א.  5.    אין להכניס אוכל למקום. 4

 (קל-תביאו סל)

. י הורים מתנדבים"י סטודנטית חלק מהשעות וע"המקום יופעל ע

ניתן להירשם . ביום שאתם מתנדבים הכניסה חינם לילדים שלכם

 .לא יצא לכם יותר מפעם בחודש.  להתנדבות במקום

יש .  הצעות יתקבלו בברכה. אנחנו מחפשים שם חדש למקום

תכניות להביא סדנאות להורים צעירים למקום מדי פעם וגם 

צוות ההיגוי .  הצעות יתקבלו בברכה. פעילויות שונות לילדים

מירי , נאוה גלבנד, ימית קורעין:  חוץ ממני, של המשחקייה

 . פריידל עטקין ודסי הרטמן, ייקובס'ג

שאיפרה ילדים  מן'לירדנה ריצת זו ברצוני להודות בהזדמנו

שהגיעה במפתיע ועשתה  ולסבתא אילה רוזנפלדביום הפתיחה 

 !תרמתן המון לחגיגה! בלוני צורות לילדים
 

 

 
 

 
 

:המזכירותמ  
 :  הנחית משרד הפנים

 

החל מהיום שנוי מען יתבצע לתושב רק עם הצגת 
 אישור מזכירות הישוב

שאמור  בישוב חשמונאים שירות משרד הפנים
חד פעמי  יוקדם באופן 33.4.22ם ביום שלישי להתקיי

  (בירושלים שושן פורים)ליום שני 

 20:11עד  20:11בין השעות 

 

 :הרצאה להורים
 , ובהמשך למפגשים שהתקיימ

 , "נר תמיד"ישיבת 

 מונאים ומועצת בנימיןחש קהילת

 מזמינות אתכם ההורים להרצאה

 "קהילתי -חוסן משפחתי"בנושא 

 י הרב יונה גודמן "שתינתן ע

 . ת"ממכון מהו

ההרצאה תעסוק בהתמודדות הורים עם  

 .אתגרים חינוכיים בעידן של סערות

 "נר תמיד"ההרצאה תתקיים בישיבת 

 (31.4.22)' א אדר ב"ביום ראשון כ 

 בדיוק 31:22בשעה 

 !מומלץ מאוד להגיע, העבר ןמניסיו
מרים שפירא ' י גב"ה ע"הבאה תינתן בעז ההרצאה) 

 .הכניסה ללא תשלום   (4.2.22ט ניסן "בתאריך כ

 

בתענית אסתר אך "  רגילים"אין חוגים :  חוגים
 3חוגים תורניים מתקיימים כרגיל

פורים ושושן פורים חוגים לא  –בימי ראשון ושני 
 3יתקיימו בכלל

 ?איך עושים את זה! ליל הסדר לכל המשפחה
הנכם מוזמנים לערב הכנה בו יוצעו שלל רעיונות והפעלות איך 

חלק ...בדרכים מעניינות ויצירתיות" סדר"להעביר את ה

אותם יוכלו המשתתפים  מהרעיונות דורשים אביזרים שונים

, ניסן' ב, אצלנו בחשמונאים ביום רביעי.  רבלרכוש במהלך הע

" רעיונות"עם ענבל ישראלי מחברת .  20:00בשעה  6.4

 .אחרי פוריםמלא פרסום  .למשתתף₪  20 . מהישוב רחלים

כדי להבטיח את קיום הסדנא אשמח אם תאשרו השתתפות 

 (לבריינה ר הודעהניתן להשאי) 4שלוחה  9761493: במשרד

 :מרכזת הנוער

!מסיבות פורים לנוער  

 מסיבה לכיתות ז-ח ,במוצאי שבת ערב פורים,

  -בשעות הלילה המאוחרותיב יצאו להרקדה במדרשה -בנות ט

 הרשמה אצל הקומונרית עד יום חמישי

 מסיבה לכיתות ט-יב ,ביום ראשון מוצאי פורים,

 הזמנות אישיות חולקו לכל הנוער עם הפרטים המלאים

 ביום שני,  שושן פורים, שוק פורים של הסניף

!פורים שמח  

 למען הסר ספק- אין כניסת אלכוהול בשום אופן

054-2087825 –נעה גרוס   

 

 

חול   ,ה ביום רביעי"יערך איי לצפון הבקעה טיול ישובי

למבוגר ' ש 85 עלות הטיול .20/4/2011ניסן  ז"ט ,המועד פסח

עין : המסלול .לילד כולל דמי כניסה לאתרים והדרכה ח"ש 75

הליכה רגלית בנחל פרס . נביא מוסה ,מוזיאון הפסיפס, מבוע

יציאה מהישוב בשעה  .ניאהרון שמעו: המדריך  .ומערת לוט 

 .הרישום בתשלום בלבד . 20:00: חזרה משוערת  8:00

 נאוה כהן במזכירות ואצל ציונה שרוני ל לשלם   ניתן

  

ביטולים רק במידה ויהיו מחליפים .  הבטיחו את מקומכם  

 .שירשמו ברזרבה 

  

 


