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 ב"תשע ב אדר"כ, פקודי-ויקהל' ערב שבת פר  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  4שלוחה  - 9761493 

 !בעיות קליטה

בתקופה האחרונה יש לי הרבה בעיות קליטה בנייד במשרד 

להשאיר , ם צריךוא, אם אפשר, עדיף להתקשר למשרד. ובבית

 .הודעה

 

 

 

 
 

 

אשר : 24.3-18  השבוע נןכו :משלחן המזכירות

 052-8889288:  כהן

 ₪ 20 – ספלים: נשארו ממשלוח המנות: למכירה במזכירות

 לבקבוק ₪  11: שמן זית/  ₪  25ב  2/ ₪ 15ל 1:  סלסלות  /לאחד

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

, אהובה צוקרמן, סדרת סדנאות  של הרבנית

  :(ממדרשת הרובע)

 :שימו לב

, 14נשים בפועל מגיעות בקושי   24כ  למרות שנרשמו בהתחלה

נמשיך עם . דבר שמקשה על כיסוי העלות של המפגשים

רק אם יש אחרי חג הפסח   "חינוך ילדים"בנושא  המפגשים

 .קבוצה של נשים שמחויבת לשלם על כל הסדרה 

 

אין שיעור . 27.3, ניסן' ד, השיעור הבא יתקיים ביום שלישי

  .בשבוע הבא

 

 

 :מועדון גיל הזהב  :ותיקים בקהילה

 

 , ו אדר"כ, ביום שלישי הקרוב

השבוע . במועדון הנוער ניפגש שוב

קבוצה יפה שהתעמלו עם , ה"ב, הגיעו

שמעו דברי תורה , רחל אבינעם

אכלו ארוחת , ונגינה ממרים סבאג

בוקר שהכינו שרה טאניס ומזל 

זרי פרחים )ודה והכינו עב  אהרוני

 .עם רויטל פולק( מבד

 

, נמשיך במתכונת הזאת עד יום שלישי

ה "כ, ונמשיך ביום שלישי, ניסן' ד

 .  אחרי חג הפסח, ניסן

 

 !נשמח לצרף חברים חדשים

 

 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 

 שנה לחשמונאים   52

 לתושבים הודעות – לחשמונאים שנה 25
 !!.יקרים תושבים

 25-ה חגיגות במסגרת פגשיםמ מספר נקיים, בשבוע הבא

 : לחשמונאים שנה

 :  המפגשים ז"לו להלן

 צילומים יום: יום שני – 19.3.12

, היום כל לאורך נקיים, 19.3.12-ה, הבא שני ביום: תזכורת

 ילדים גני, ספר בית: ובמוסדותיו הישוב ברחבי צילומים יום

 . 'וכד

 במועדון הנוער –יום חמישי  – 3.1222.

 19:00 – 17:45 – הגוף על תיפוף - 'ח -'ז בנות 

 .קבוצת מיומנה –

 20:15 – 19:00 – הגוף על תיפוף - 'ח-'ז בנים – 

 .קבוצת מיומנה

 21:30 – 20:15 – הגוף על תיפוף - ב"י-ט כתות 

 .  קבוצת מיומנה –

 .3.1223 – יום שישי: 

 12:30 – 10:30  - גלנווד'-בהקלטות , מבוגרים'.  

 12:30 – 10:30 - לעבודה  – בגני החובה ביקור

 . על שיר הילדים

 14:00 – 12:30 -  בהקלטות  – 'ג –' כתות א-

 .'גלנווד'

 15:30 – 14:00 -  בהקלטות  – 'ו –'כיתות ד-

 .'גלנווד'

 

 , ומוצלחת פורייה עשייה להמשך

  .  magshmim_pro@walla.com  – ושני מני, ו'ג

 ".הפקות מגשימים"

 

ז השבועי יופיע גם "הלו

: כל שבוע באתר של הישוב

www.rammod.net 

mailto:magshmim_pro@walla.com
mailto:magshmim_pro@walla.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 :המרכזת הקליט

  0504054088  4שלוחה  9761493  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   

  Advanced Ulpan   אולפן עולים 

ויצא  18.3.12ד אדר "ממשיך ביום ראשון כ אולפן עולים

    -15.4.12ג ניסן "לחופשת פסח עד כ

Advanced Ulpan Chashmonaim continues this 

Sunday, March 18
th

 and will break for Pesach until 

April 15
th

.  On April 15 classes begin again.  The 

ulpan takes place on Sundays, from 9 AM until 

12:45 and meets in the moadon noar.    

 סדנאות להורי נוער באנגלית       

' ח"כ-ביום רביעי אור לסדנאות להורי נוער באנגלית ממשיכים 

  . בישיבת נר תמיד 20:00בשעה  21.3.12אדר 

meet for the next 2 will  THRIVE for Parents

Wednesday nights, March 21
st
 and March 28

th
 , 8 

PM at Yeshivat Ner Tamid, computer room on 

second floor.  These sessions conclude the workshop 

series.  

 a Will”“A Will for  Legal Seminar:-Providing  

for Loved Ones via Wills & Estate Planning 

 סמינריון באנגלית על הכנת צוואות

נפש בנפש וועד מקומי חשמונאים מביאים 2.5.12-

     סמינריון על הכנת צוואות ותכנון על העתיד 
 Nefesh B’Nefesh and Va’ad Mekomi Chashmonaim 

bring you an Estate Planning Seminar on Wednesday 

evening, May 2nd at the yishuv library at 8:00 PM.  
*Note, so as to not conflict with other programs, the date 

has been changed several times. The finalized date is May 

2
nd

.  Invest in your family, and spend an evening with 

specialized attorneys addressing these issues.  By working 

together we will ease the perceived burden of identifying the 

questions, addressing the issues and implementing the 

solutions.  Admission is free!    

 

 

 

 
 

 

 

 

 אנו מתכבדים להזמין את הציבור הרחב להרצאה מפי

 בנושא  א"כ הרב חיים אמסלם שליט"חה

 על ההלכתי להקלהבסיס ה – "זרע ישראל"

 בגיור (מ לשעבר"ברה) חבר המדינות  עולי

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

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

ומברר את המסורת ההלכתית בעניין  אשר מקיף" 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

, ישיבות טכנולוגיות קדם צבאיות המיועדות ומותאמות לציבור החרדי

וב עם לימודים מקצועיים בהן ילמדו תורה ברמה גבוהה בשיל

את התלמידים לשירות משמעותי בצבא ולמקצוע מכובד  שיכשירו

 עוד כמה מילים על פרויקט משלוח מנות :מחני טבק 

 .אני מאוד מרוצה מהתגובות החיוביות למשלוח מנות היישובית

בני אדם תמיד יש כמה תיקונים  שבגלל שאנחנו רק, כמובן

ידיעתי  אולי יש עוד אבל למיטב. שצריך להוסיף' ותוספות וכו

 :אלו התיקונים שיש

 .וולהיים יוני ויעלת עבור הרישום למשפחת וולהיים צריך להיו

ששמותיהם  אברהם וחיה הורוביץנא להוסיף את השמות של 

   .לא היו ברשימה

סופי : בגלל אי הבנה אחד מהקופונים הבאים לא הגיעו לשקית

לאוה בהנחה ' או מסג₪  130במחיר  דקות 60של ' מסג – שלדן

 .054-5686521 :ניתן לצור קשר עם סופי לתיאום. 25%של 

 .ון אצליהקופ

 – מבצע לפורים. לימוד היפנוזה עצמית  :ר שמחה שלדן"ד

  :או במייל 9761056: תיאום מול שמחה. הנחה 25%

   www.drsimcha.com.אצלי הקופונים  

  

הזדמנות  כיון שזה לא עבודה של בן אדם אחד ברצוני לנצל את

 .זו כדי להודות לכל מי שעזר לי בפרויקט המדהים הזה

שעזרו לתכנן את פרויקט משלוחי המנות  דה לכל אלוקודם כל תו

דב , פולד משה, אדית אפשטיין, ריטה ברונשטיין: ולפרסומו

למשה תודה . רחל טייטלר ודבי יונגר, אבי ריפמן, גילאור

שטלפנו להרבה תושבים כדי להזכיר  ברונשטיין פולד וריטה

 .ברגע האחרון שתרגמה לי ודי פרידמן'לג. להם להירשם

צה המדהימה שעזרה לארוז את המשלוחי מנות ולהכניס לקבו

בן , רי פיינר'ג, ריטה ברונשטיין ,שרי גדעון :לשקיות קופונים

ודי 'ג, גילאור ברברה ודב, ציפי גרלניק, ציון ומשה פולד

אלן , ו אופנבכר'ג, רחל קרסנר, חנה קורן, רונן הלל, הרמן

ינה 'ג, ץסנדי שול, אלי ורובין שרייבר, ריפמן אבי, פריז

 !טבק רחל טייטלר ומשה, שטיינמץ מיכל, שבו
: משפחות: משלוחי מנות 300תודה למשפחות שחלקו קרוב ל 

, אקמן, דרעליך, שבתאי וסוזי כהן, כשדן ,ברונשטיין, בייקר

נתי , בורנשטיין ,הלפרט, דב וברברה גילאור, פולד, אטינגר

נפתלי ותמר , קאהן,אליוט ולאה יפה, ואביבה הורביץ

, ריפמן, פאוה, יונתן והיידי נתן, נחמן ,לאופר, קירשנבאום

, ורובין שרייבר אבי, וש ואריקה זלצמן'ג, יואל וליבה זלצמן

ברוס ואודרי זמל ופרד ורובין , טייכר, שטיינבך, ודי סיימון'ג

ותודה מיוחדת לבצלאל נחמן שחזר כדי להביא משלוחי  ,זמל

 .ות נזקקותמשפח ח של שירה גילאור עבור"מנות לגמ
אנחנו . בעלי העסקים שתרמו קופונים, תודה לכל תושבי הישוב

 !בור לתמוך בעסקים שלהםילצ ממליצים

 שעקבו אחרי הטפסים נאוה ונירהל: תודה לצוות המזכירות

שהיה בקשר עם חלק מהספקים ודאג  מוטיל. ותשלומים

שעזרו לפרוק סחורה  לאנשי התחזוקה. לתשלום שלהם בזמן

על התמיכה  לחנה שוסטר, ותה ממקום למקוםולהעביר א

שעזרה בכל מה שקשור לפרויקט , בריינהל, וכמובן ,וההצעות

 !שבאמצע מפרסומו להצעות לתוכן וכל מה

  

 חני טבק    !מקווה שלא שכחתי מישהו ושלכולם היה חג שמח

 



 

 
 


