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 :4.7-1 השבוע כונן :משלחן המזכירות

 250-8889088:  אשר כהן

. פעמים 3לפני פסח המשאית תגיע  בשבוע:  ואשפה פינוי גזם

 .רביעי ושישי, פינוי אשפה יהיה בימים ראשון

בין השעות , 3.3, א ניסן"י, תתקיים ביום שלישי  :הגעלת כלים

התושבים מתבקשים להגיע בזמן  .ברחבת המזכירות 9022-10022

  שעות 03 ולדאוג שהכלים נקיים ולא היו בשימוש בחמץ

מיד  0בנימין "אם לאם"פרויקט :  מתקצירית המועצה.

, בנימין "אם לאם"פתח קורס הכשרה למתנדבות בפרויקט ילאחר הפסח י

וניינת לתרום אם את אם ותיקה המע. ס בנימין"בהובלת מדור קהילה במתנ

לפרטים  .מוזמנת לפנות אלינואת , מזמנה וללוות אם צעירה אחרי לידה

 250-5000192 -דרורה, 252-0393983אודיה  - והרשמה

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  7שלוחה  - 7441779 

 

 ך בחופשת פסח אין חוגים פרט לאלו שצרי: חוגים

שיעורי  .ולחוג קונג פו ביום ראשון שעורים להם להשלים

בשעות , 9.7, ביום שלישי: השלמה לחוג כדור רגל

 .הרגילות

 .לפי הודעת המאמנת לבנות :חוג כדורסל בנות

 
 :על פעילויות בבנימין במהלך החגלמידע 

  02-9974999 :    מידע בירורים מרכז ל

www.gobinyamin.org.il 
 

 :הצגה חינם לילדי מערב בנימין
 או מנאוה יש לאסוף כרטיסים שהוזמנו ממני

 .שלישי-במזכירות בימי שני
 

 :  אהובה צוקרמן, סדרת סדנאות  של הרבנית

 :שימו לב

נשים בפועל מגיעות  47למרות שנרשמו בהתחלה כ 

דבר שמקשה על כיסוי העלות של , 15בקושי  

" חינוך ילדים"נמשיך עם המפגשים בנושא . המפגשים

ביום  אחרי חג הפסח( 8במקום עוד )מפגשים  7בעוד 

כ "באולם של ביה 42:92ב  14.7, ה ניסן"כ, שלישי

המפגשים אנחנו משנים ל  4את המחיר לכל   .הרימון

 7להצטרף ל  נתלמי שמעוניי. למשתתפת ₪ 422

:  להרצאה בודדת.  ₪ 142מפגשים אחרי פסח נחייב ב 

מי שעדיין לא  .(אין צורך בהרשמה מראש) ₪ 75

על  ₪ 452מי שכבר שלם  .נרשמה יכולה להירשם אצלי

לשאלות ובירורים תהיו בקשר .  כל הסדרה יקבל זיכוי

  .אתי

 0הזדמנות אחרונה  :עיתון יישובי
בעלי , ון שיצא לכבוד חצי יובל לישובלקראת עית

עסק מהישוב מוזמנים לשלוח ברכה מקורית  לכבוד 

פרטים אצל . לישוב עד ערב פסח 45 -יום הולדת ה

 ntkirsc@neto.net.il: במייל 8927595-254:תמר

ניתן להמשיך לשלוח עוד ברכות ותנחומים  :ברכות

 .רסום בעיתון למייל של בריינה עד ערב חגלפ

 

 :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 , כן כמו

 0253-2830820  השואה מתבקש להיות בקשר עם אלה היימן

 :יום הזיכרון

כמדי שנה אנחנו מעמידים פינת הנצחה מרגשת ומכובדת  לזכרם של 

. קרובי משפחה של תושבים שנפלו במערכות ישראל או בפיגועים

היות ונה של יקיריהם מתבקשים לתושבים שמעוניינים להוסיף תמ

או עם בריינה  0paztali@walla.com בקשר עם טלי פז במייל

תאריך נפילתו ואיפה הוא , עם שם החללניתן למסור תמונה  .במשרד

להגדיל  שנספיקכדי  10.3, ד ניסן"כ, ניתן למסור עד יום שני .נפל

 .מסגר אותהאת התמונה ול

מי שמעוניין להעמיד דוכן : ביום העצמאות המכיר דוכני

 250-3002922  0במידרחוב של הישוב מתבקש לפנות ללאה מדעי

מראש המקום מוגבל ומותנה בתשלום . 3.3, ב ניסן"י, יום רביעיעד 

 . למזכירות הישוב

 .לא מובטח שנקבל פניות אחרי תאריך זה

 0 השנה לכולם וכדי שיהיה ברור

 !אין למכור ספריי קצף במידרחוב או בקרבת החגיגות
 

 ועדת תרבות, בברכה

 

mailto:ntkirsc@neto.net.il
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 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  "הביבש בלשכת הרב "מוצ

 רימוןהכ "הביבאחרי שחרית ' ה–' א מיי
 5:81בערך   כ הספרדי אחרי השיעור"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 עכ רמת מודיעי"הביב -' יום ד
 גלנווד ש"ם עכ רמת מודיעי"הביב -' יום ה

 ד ניסן"אור לי  ,בלילה חמישיימכר ביום יהחמץ 

 

 

 שנה לחשמונאים   52
 !!.יקרים תושבים       לתושבים הודעות

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

 :  ז המפגשים"להלן לו0 לחשמונאים
 ' גלנווד'בבית הכנסת  –יום חמישי  - 24.4.5

 3:90 – .0:00 –  (4 דקלום)הקלטת נשים 

 .0:00 – ..:00 – עבודה על  –' ג –' כתות א
  .ההמנון

 ..:00 – .9:00 –  צוות הזמר של הגברים– 
 פה ייתכנו שינויים .המשך הקלטות

 .9:00 – .2:90 – המשך  -' ו –' כתות ד
  .הקלטות

 .2:90 – .0:00 – הקלטת  –ב "י –' כתות ז
  .בנים בקטעי שירה

 במקביל יערכו חזרות פרטניות  לפי תיאום אישי . 

אנחנו מודעים ללחץ הזמן לפני ערב החג וביעור !. שימו לב
לשלוח את ילדיכם בזמן /לכן הקפידו בבקשה להביא –החמץ 

עוד קודם במהלך השבוע יתקיימו , בנוסף. ולהגיע בזמן
 4 לפי תיאום אישי –מפגשים אישיים 

 –מני ושני , ו'ג, איתנומ, חג פסח שמח וכשר לכולנו
 magshmim_pro@walla.com   . 

 ".מגשימים הפקות"

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :מרכזת הקליטה
  2527257288  7שלוחה  7441779  חנה שוסטר

 @gmail.comchanaschuster   
   

 .ג ניסן"כ' יום א-אולפן עולים ימשיך אחרי פסח ב

The Chashmonaim Advanced Ulpan continues right 

after Pesach on Sunday, April 15
th

 9 AM in the 

Moadon Noar.  It will meet on Sundays through the 

end of June. 

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

for Loved Ones via Wills & Estate Planning 

 סמינריון באנגלית על הכנת צוואות

נפש בנפש וועד מקומי חשמונאים מביאים סמינריון על 

  2.5.12   -בהכנת 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.  

 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!  

.wide Bonfire on Lag Ba’Omer                 -Yishuv 

  ג"מדורה יישובית בל  בעומר                               
ועדת חיבורים וועד מקומי חשמונאים מזמינים את הציבור 

 .  למדורה יישובית לשנה השנייה

Va’adat Chiburim and Vaad Mekomi Chashmonaim 

invite you to the second annual  yishuv-wide bonfire 

on Lag B'Omer night .  Details to follow. 

 

 

 ":פעמון"משחקיית 
 

ה תהיה פתוחה יהמשחקי, לפני חג הפסח, השבוע
 בשעות הבוקר בין השעות ' ה', ד', בימים ג

 .במקום בשעות אחר הצהריים,  05:11 – 01:11  
 לילד מגיל שנה ומעלה₪  2: מחיר כניסה

ב "י, הספרייה תהיה פתוחה ביום רביעי :מספריית הישוב

כהזדמנות אחרונה  12:22-19:22בין השעות , 9.7, ניסן

ביו חמישי הספרייה לא . להחזיר ולהחליף ספרים לפני פסח

                                          !אנחנו מבקשים לא להניח ספרים ליד הכניסה לספרייה .פתחתי

 רינת ותמר!   חג כשר ושמח
 

. נא להמשיך לרוקן את התיבות עד החג:  מהדואר
נשמח להמשיך לקבל עזרה של נוער וילדים בחלוקת הפליירים 

 תמר     .בבוקר 11:22הרבים כל יום עד החג משעה  

יתקיים בבית המדרש   שעור בפרשת שבוע לנשים

עור יהש.כולן מוזמנות   15022של בית הכנסת דגלנוולד בשעה 

 !כולן מוזמנות.  קריאת תהילים אחרי השיעור.  עם הרב הנה

 ועדת דת

 

  

 

 קריאת תהילים לאחר השעור 

 

 ועדת דת  -שבת שלום 
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