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 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  3שלוחה  - 1679314 
 

 ?היה או לא היה
 

 0,111שעבר היו ש "במוצ

גולן  של איש במופע

 !! אזולאי
 

השנה כל התושבים נרשמו 

 !!למשלוח מנות יישובי
 

היישובי " קליקיט"למשחק 

הזוכים  תושבים 011הגיעו 

 !ב"זכו לטיסה לארה
 

נשים הגיעו לסדנת  011

פקקים הליכה בריאה וגרמו ל

 !בכביש הטבעת

 

חפירות לבריכה ומועדון 

בריאות חשמונאים 

התחילו השבוע ליד 

 !המזכירות

 

לדוברי עברית ייפתח 

בשעה טובה ומוצלחת 

 !!אולפן באנגלית

 

לאור ההצלחה הגדולה 

בעבר נחזיר ליום 

העצמאות הקרוב את הזמר 

שי גבסו וקרקס 

            "!בייגלה"

   :96.4.91-99  השבוע כונן :משלחן המזכירות

 250-0501252: בני יצחק

 :כמה הודעות פורימיות

החל מהחודש הקרוב  .0

ארנונה  , יבוטלו מיסי ישוב

 ושמירה

לאור עלייה במחירי  .2

הדלק הישוב יחלק לכל 

משפחה הקצבה חודשית של 

 !ליטר חינם אין כסף 0,111

רשות  הדואר החליטה  .3

ת הדואר ביום פורים לחלק א

לבתים בכדי להתגבר על 

 .העומס והפיגור

לאור העומס הרב  .0

במזכירות שעות העבודה 

 !גדל לחצי שעה ביוםת
 

פורים שמח לכל תושבי 

 !הישוב

 צוות המזכירות
   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 !!עכשיו ברצינות...נוער, נוער, נוער
 
 

 !!!!!מסיבות פורים
 . עדוןבמו' ח-'לכיתות ז -ג אדר"יום רביעי י
 ב בגלנווד"י-'לכיתות ט -ד אדר"יום חמישי י

 .02:22בשעה 
כל אחד צריך ! אתם מוזמנים למסיבת חינה פורימית

רשימת התחפושות נמצאת אצל נציגי . להגיע מחופש
השבטים ומפורסמים גם בקבוצת הפייסבוק של 

טקס : בתכנית₪   02:  עלות!!  כדאי להתעדכן. הנוער
 !!כולם באים!! פעילות ואוכל, םשירים וריקודי,  חינה

 

  !!!שוק פורים
שוק פורים שמארגנים שבט  -ו אדר"יום שישי ט

במגרש כדורסל של היסודי בין ' כיתה ט , איתן
ההכנסות קודש לעמותת . 2-00:22::0השעות 

 ".אחוזת שרה"
 
 

, אהובה צוקרמן, סדרת סדנאות  של הרבנית
   :(ממדרשת הרובע)

 

 התתחיל, "זוגיות"ו" נוך ילדיםחי"נושאי ב ,הסדרה

כ "בביה  12:42בשעה  ,7.4, ב אדר"י, ביום שלישי

לה וע, מפגשים 92כל הסדרה של   .הרימון בחשמונאים

המחיר למפגש  -אני מזכירה  ! . למשתתפת₪  152רק 

  !עדיין ניתן להצטרף      ₪ 32  :בודד



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 :מרכזת הקליטה
  2523253200  3שלוחה  1679314  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   
 

  Advanced Ulpan Begins March 11 אולפן עולים 

ויתקיים כל יום ראשון  11.3.10  -אולפן עולים יתחיל ב

 .במועדון נוער

Advanced Ulpan Chashmonaim will begin on 

Sunday, March 11
th

 from 9 until approximately 

12:30.  Anyone interested in joining should be in 

touch with me and send Teudat Zehut number, e-

mail, cell phone, profession if you work, year of 

Aliyah, and how many years you have studied (from 

1
st
 grade). 

 
 

 

 

 

 :ד"ס הממ"מביה

-במסגרת שנת אורח חיים בריא במשרד החינוך

שרה בר אשר ' רצאה של הגבהנכם מוזמנים לה  

מקור "נטורופתית וכותבת מדור התזונה בעיתונים 

 "אותיות"ו " ראשון

באולם  91:35בשעה  93/4באדר ' כ', ביום ד

 !הכניסה בחינם  .ס הספרדי"ביהכנ

 
 שנה לחשמונאים   02

  !!יקרים תושבים

בשבוע הבא שייערכו ז לחזרות ומפגשים "יצא לו  !.לב שימו

נא . לפני שבת היישובי ודרך האתר של הישובדרך המייל 

 .לעקוב אחרי הפרסומים

 

 אחרי פורים נכנס להליכים גבוהים בכל מה שקשור לחגיגות

של הישוב וחשוב לנו את שיתוף הפעולה המלא של  05 -ה 

אם זה בלשלוח ילדים למפגשים וחזרות שאנחנו , התושבים

, ינתייםב, להתראות .חזרותמפרסמים או להגיע בעצמכם ל

 – ושני מני ,ו'ג!! פורים שמחו

 magshmim_pro@walla.com"   .הפקות מגשימים 

 

 

 
 

 

 :ותיקים בקהילה

 

מועדון שבועי  ברצוננו לפתוח, 94.4, ט אדר"יב

 . בשעות הבוקר בימי שלישילאזרחים ותיקים 

 . חולקו בדוארבהזמנות אישיות מלאים פרטים 
 

 אנו מתכבדים להזמין את הציבור הרחב להרצאה מפי

 בנושא  א"כ הרב חיים אמסלם שליט"חה

חבר  עולי על ההלכתי להקלהבסיס ה – "זרע ישראל"

 בגיור (מ לשעבר"ברה) המדינות 

 (18.3.2012)ד אדר "ביום ראשון כ
 כ רמת מודיעים"בביה  02:02בשעה 
 ש המרכז היהודי גלנווד"ע

כ הרב אמסלם חיבר ספרי הלכה והשקפה רבים וביניהם הספר "הח

אשר מקיף ומברר את המסורת ההלכתית בעניין " זרע ישראל"החשוב 

אשר בכוחה להביא לפתרון בעית הגיור של מאות אלפי עולים , הגיור

 . מ לשעבר"מברה

כ הרב אמסלם חבר לתעשיין סטף ורטהיימר ויחד הם הקימו רשת "חה

, לוגיות קדם צבאיות המיועדות ומותאמות לציבור החרדיישיבות טכנו

בהן ילמדו תורה ברמה גבוהה בשילוב עם לימודים מקצועיים 

את התלמידים לשירות משמעותי בצבא ולמקצוע מכובד  שיכשירו

 ר תנועת עם שלם"יו  הרב אמסלם .לחיים

 

  כיבוד קל יוגש
 

   :ממועדון מפגשים

ימים שני  -ים יבית מפגשים מארגן טיול לאצבע הגליל ליומ

' ש 322  העלות.  17-16-1291  ב"ניסן תשע 'ד -'ושלישי ג

 לאחד 

   20 -1110105חביבה / רפי חתוכה :  פרטים נוספים

 253-1109013  משה       20-1679013ציונה  

 כול הקודם זוכה 

 

תודה רבה מכל הלב 

ארגנה שוב ש לחני טבק

השנה את פרויקט המשלוח 

מנות היישובי בהצלחה 

 !!רבה

תודה לכל מי שעזר  

 !באריזה וחלוקה

 :  כרטיסים מוזלים למופעים: ס בנימין"ממתנ
 :מופיע באתר של הישוב מידע

www.rammod.net 

mailto:magshmim_pro@walla.com

