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 :3-52..3  עהשבו כונן :משלחן המזכירות

 250-0501252:  בני יצחק

נא . בשבועיים לפני פסח המשאית תגיע פעמיים בשבוע:  פינוי גזם

 .לפנות לפינות המיועדות לכך

בין השעות , 4.2, א ניסן"י, תתקיים ביום שלישי  :הגעלת כלים

התושבים מתבקשים להגיע בזמן  .ברחבת המזכירות 5:22-10:22

 . שעות 02 היו בשימוש בחמץולדאוג שהכלים נקיים ולא 

כדי לקבל את  :מתנות לחיילים ולבנות שרות לאומי

המתנה מהישוב יש להגיע לנאוה עם צילום של תעודת החוגר של 

 .תעודת שרות לאומי/  החייל

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - .794367 

 

 ך פסח אין חוגים פרט לאלו שצרי בחופשת: חוגים

על כך הילדים יקבלו הודעות . שעורים להם להשלים

מי קרטה לא יתקיים בי .מהמדריכים בחוגים בשבוע הבא

 .התלמידים קבלו הודעה. רביעישני ו

 

 :נשארו ממשלוח המנות: למכירה במזכירות

: שמן זית כשר לפסח/  ₪  05 -ב 0/ ₪ 15-ב 1:  סלסלות

ביקוש אזלו כל הספלים אבל אם יש  . לבקבוק₪  11

המעוניינים  .אפשרות להזמין עוד עוד נשקולגדול ל

 .יצרו אתי קשר
 :הצגה חינם לילדי מערב בנימין

 
ס בנימין ותרבות ישראל "מחלקת התרבות של מתנ

מזמינים את ילדי הישובים להצגה של תיאטרון אורנה 

, שתתקיים ביום רביעי "סיפורי איתמר":  פורת

בהיכל התרבות  12:22בשעה , 2.2, ב ניסן"י

שייכנסו  2-8ההצגה מיועדת לגילאי . במודיעין

₪  02מלווה מאותה המשפחה ישלם . בחינם להצגה

עד יום יש להזמין כרטיסים מראש אצלי במשרד 

 .ניתן להשאיר הודעה .00.4, ניסן' ג, שני הקרוב
 (.'וב' לאה ויעל ולכיתות א, חולקו פליירים לגני אסתי)

 
 :  אהובה צוקרמן, סדרת סדנאות  של הרבנית

 :שימו לב

נשים בפועל מגיעות  56למרות שנרשמו בהתחלה כ 

דבר שמקשה על כיסוי העלות של , 36בקושי  

" חינוך ילדים"נמשיך עם המפגשים בנושא 3 המפגשים

רק אם יש קבוצה של נשים שמחויבת אחרי חג הפסח  

ת להמשיך מתבקשת מי שמתכוונ 3 לשלם על כל הסדרה

 8בכל מקרה הסדרה תהיה בת 3 להודיע לי בהקדם

  .אתילשאלות ובירורים תהיו בקשר 3 31מפגשים במקום 

 593.3, ניסן' ד, ביום שלישי שיעור לא יתקיים
 

 ,המרוץ יתקיים ביום שישי:  6 -מרוץ טלמונים ה
פרטים בלוחות ובאתר .  11.5.11, ט אייר"י

 www.rammod.net:  הישוב

 :הדלקת משואות יום השואה

המעוניינים להדליק משואות לזכר קרובי משפחה שנספו מתבקשים 

  .לפני חג הפסח להיות בקשר עם בריינה

מי שמעוניין להוסיף חומר לפינת הנצחה לזכר קרבנות , כמו כן

 252-2840820:  השואה מתבקש להיות בקשר עם אלה היימן

 

 :יום הזיכרון

ידים פינת הנצחה מרגשת ומכובדת  לזכרם של כמדי שנה אנחנו מעמ

. קרובי משפחה של תושבים שנפלו במערכות ישראל או בפיגועים

היות תושבים שמעוניינים להוסיף תמונה של יקיריהם מתבקשים ל

או עם בריינה  paztali@walla.com: בקשר עם טלי פז במייל

תאריך נפילתו ואיפה הוא , עם שם החללן למסור תמונה נית .במשרד

להגדיל  שנספיקכדי  10.2, ד ניסן"כ, ניתן למסור עד יום שני .נפל

 .את התמונה ולמסגר אותה

 

מי שמעוניין להעמיד דוכן : ביום העצמאות המכיר דוכני

 250-4002522  :במידרחוב של הישוב מתבקש לפנות ללאה מדעי

מראש המקום מוגבל ומותנה בתשלום . 2.2, ניסןב "י, יום רביעיעד 

 . למזכירות הישוב

 .לא מובטח שנקבל פניות אחרי תאריך זה

 : השנה לכולם וכדי שיהיה ברור

אין למכור ספריי קצף במידרחוב או בקרבת 

 !החגיגות
 

 ועדת תרבות, בברכה

 

mailto:paztali@walla.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 פסח תשעב
 50:88   :דאתרא ארמהרב  דרשת                                          50:81: מנחה  :הגדול תשב

 
 א"י הרב אורבך שליט"מכירת חמץ ע

 58:88גלנווד בערך ש "ם עכ רמת מודיעי"היבערב שבת הגדול אחרי השיעור ב
 05:88-00:88כ שערי ידדיה  "הביבב ש בלשכת הר"מוצ

 רימוןהכ "הביבאחרי שחרית ' ה–' א מיי
 5:81כ הספרדי אחרי השיעור  בערך "הביב' ה –' יום א

 :בין מנחה לערבית לפי הרשום מטה

 כ יד משה"בי -'יום א
 כ עטרת שלום"בי -' יום ב

 גלנווד ש"ם עכ רמת מודיעי"הביב -' יום ג
 גלנווד ש"ם עת מודיעיכ רמ"הביב -' יום ד
 גלנווד ש"ם עכ רמת מודיעי"הביב -' יום ה

 ד ניסן"אור לי  ,בלילה חמישיימכר ביום יהחמץ 

 

 

 :מרכזת הקליטה
  1216126188  6שלוחה  .794367  חנה שוסטר

 chanaschuster@gmail.com   
   

  Advanced Ulpan   אולפן עולים        
 .האולפן עולים ימשיך בשבוע אחרי פסח 

The Chashmonaim Advanced Ulpan continues the 

week after Pesach.  It will take place either Sunday, 

April 15
th

 or Monday, April 16
th

.  The day will be 

announced. 

THRIVE for Parents       סדנאות להורי נוער באנגלית 

 08.4.10ניסן ' מסתיימים באור לוסדנאות להורי נוער באנגלית 

  . בישיבת נר תמיד 02:22בשעה 

THRIVE for Parents  

will meet for the last time next Wednesday night, 

March 28th , 8 PM at Yeshivat Ner Tamid, 

computer room on second floor.    

 

 

 :מועדון גיל הזהב:  ותיקים בקהילה 
 

ניפגש שוב ,  ניסן' ד, באביום שלישי ה
תהיה הפגישה  זאת. במועדון הנוער

נשוב להיפגש . האחרונה לפני חג הפסח
 .1..1, ה ניסן"כ, ביום שלישי, אחרי החג

 
 ₪  11:  עלות למפגש

 !נשמח לצרף חברים חדשים
 

נעמי עוזרי ואסתר כהן , יהודית חדד, תודה רבה לשרה טאניס

 !שהכינו את המקום השבוע
 

 'ב-'שכבה א רכזת ,למורה ניצה  - ד"ממס ה"ביהתודות ל

ולתלמידות  ,חיה בכר, בנות 'וכן למחנכת כיתה ו , ד"בממ

 אזרחים ותיקים, משלוחי מנות לתושבים וחלקו שהכינו

 !!יישר כח 3להערכה רבה אתן ראויות3 מהישוב
 לאה מדעי ובריינה הרטמן

 שנה לחשמונאים   15
 לתושבים הודעות

 
 !!.יקרים תושבים

 שנה 05-ה חגיגות במסגרת מפגשים מספר נקיים, בשבוע הקרוב

 : לחשמונאים

 

 :  המפגשים ז"לו להלן

  'רימון'בית הכנסת ב –יום ראשון  – 3.33552

 38:.1 –  39:32 - הגוף  על תיפוף -' ח –' בנים ז– 

 .קבוצת מיומנה

 37:62 – 38:.1 - הגוף  על תיפוף -' ח –' בנות ז– 

 .קבוצת מיומנה

 53:32 – 37:62  - הגוף  על תיפוף -ב "י –' כתות ט

 . קבוצת מיומנה –

  חזרות פרטניות עם  -12:22במקביל יערכו מהשעה

 .שחקנים והרכבים מוסיקליים לפי תיאום אישי

 , ומוצלחת פורייה עשייה להמשך

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

 ".הפקות יםמגשימ"
 

ז השבועי יופיע גם באתר של "הלו
 www.rammod.net: כל שבוע הישוב

 

 

Who Let The Jews Out?! 
The story of Yetziat Mitzrayim Like  You've never 

seen  it before! Written and directed by Elisheva 

Liberman. 
In the Glenwood Hall  on Motzei  Shabbat at 8:30 pm 

Starring the Ladies of  Chashmonaim.  

 For women 16+.   
All  proceeds  go to families in need.   

Refreshments available for a small charge. 

 

Tickets: at the door 25 NIS/  20 NIS in advance: 
9798365 

 

mailto:magshmim_pro@walla.com
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