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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 et.ilvaad_bryna@012.n  4שלוחה  9761493

 
 משנכנס אדר ... שמח בחשמונאים!

 והשנה השמחה כפולה!
 

לוח פעילות אדר א, צבעונית, חולקה השבוע 
בתיבות הדואר ומופיעה גם באתר של הישוב. 
תתלו אותו על המקרר או על הלוח בבית כדי 

 שלא תפסידו פעילויות שוות!!  
 לוח אדר ב בדרך!!

 

 התרמת דם:

( 18/2אדר א' ) ט' , יום ה', היום תתקיים
באולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים ע"ש 

  גלנווד

21:30 – 18:00בין השעות   

עקב הטיפולים הרבים בפצועים בתקופה 
האחרונה המלאי של מנות דם בבנק הדם נמוך 

 מאוד, לכן חשוב מאוד שתגיעו!

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                          מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

 

מר דב גלאור מטפל בארגון   קבוצת מייל של המזכירות:
קבוצת מייל להעברת הודעות ודפי מידע מהמזכירות. 

ת מבקשים מכל התושבים להירשם לקבוצה זו על מנת להיו
רכזת הודעות מכולל מעודכנים בהודעות המזכירות 

 ניתן לשלוח מייל ל: הקהילה ובעלי תפקידים אחרים.

dov@gilor.com   נא לרשום שם וכתובת מגורים 

 
( לא נפיץ 1.3.16כ"א אדר א' )  -ברצוננו להדגיש שהחל מ

לרשימות תפוצה אחרות יותר דפי מידע בתיבות הדואר או 
 אלא במייל זה בלבד.

 

, ישנ ביום :תאריך חיסוני כלבת הבא

יש  . במזכירות חשמונאים 16:00בשעה    2016.,29.2

לשלם את אגרת החיסון מראש. לכלבים שרשומים במועצה, ניתן 
    :  Iphoneלשלם בכרטיס אשראי באינטרנט דרך מחשב או

 http://petclick.co.il/Payment.aspx 
לבצע תשלום, תכניס את מספר שבב של הכלב וסיסמה הישוב: 

4733 

 

"חיבוק חם" המכתב משדמות מחולה בעקבות 
 מתושבי הישוב

 אדר א' תשע"ו
 

 ,לבית חשמונאים היקרים
 

אנו, תושבי שדמות מחולה שבבקעת הירדן, מבקשים 
 להודות לכם על המשלוח ששלחתם לנו.

בתקופה של כאב וצער, חשנו את עוצמת "הביחד" שיש 
 בעם ישראל.

הוכיחה כאלף  תחושת השיתוף והאחווה, מכל חלקי העם,
 עדים שהעם היהודי שומר על ערכיו.

 זה חוזקנו וזו  עוצמתנו.
הרצח של שלומית קריגמן הי"ד היכה בנו וגרם לכאב וצער 

דרכנו ולא פחתה  אך לא מוטט את רוחנו, לא אבדה
גילויים גדולים של שותפות גורל ונתינה הגיעו   אמונתנו.

 לבית שדמות מחולה, גלים גלים.
   ל הכל!תודה לכם ע

 "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו"
 

 בשם כל בית שדמות מחולה    קהילה רכז -מתי כרמי 

 
 

 חנה שוסטרמרכזת הקליטה והחברה: 

4054088-050 chanaschuster@gmail.com  
 

יר סדנת בישול מעולה ביום תודה רבה לדידי בראל שהעב
שני בערב.  תודה לבית כנסת הרימון  על האירוח ותודה 

לגמ"ח הכלים ומפות השולחן של משפחות טובולסקי 
הסדנא וטרביץ'.  המשתתפים מאד נהנו ושואלים מתי 

.  כמובן תודה למיה דוגלן ושאר חברי וועדת הבאה
 החיבורים שארגנו את האירוע.

 
Many thanks to Didi Barel who conducted an 
outstanding cooking workshop Monday night.  
Thank you to Beit Knesset HaRimon for the 
hospitality and thank you to the G’mach of 
dishes and tablecloths contributed by the 
Tobolsky and Trevich families.  The 
participants enjoyed the workshop very much 
and are asking when the next one will take 
place.  Last but not least, thanks to Maya 
Douglen and the rest of Va’adat Chiburim for 
planning the event. 
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  שבת שלום!!

 מועדון גיל הזהב
 

  11:00בשעה , 1.3 ,ביום ג כ"א אדר א*
 מועדון גיל הזהב תתקיים ב

 חנה הילמן 'בהג  םע סדנת "מוח שמח"
            

 בשם חברות ומתנדבות המועדון מדעי  לאה

 
 
 

 
 

 

 

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טובפינת הברכות: 

 
*לשרית וטוביה ניומן לרגל הולדת הבן, לידות: 

 נכד לרייצ'ל ויואל ניומן
*ליואל ובטי ביילי לרגל הולדת הנכד, בן ליאיר 

 ואריאלה יעקבי
*לדוד ורחל מנור לרגל הולדת הנכד, בן לנחמיה 

 ואורית אוירבך
 לאודליה ונועם זינר לרגל הולדת הבת אלישבע *
 

לי ויעקב ברנשטיין לרגל אירוסי -*לאנהאירוסין: 

 שי מצור יגאל  בתם אסתי ליובל
 

נה עד יום רביעי בכל ניתן לשלוח ברכות לבריי

 vaad_bryna@012.net.il: שבוע למייל

 
 
 

 הצות: שיעור נשים בשבת פרשת
 מרצה: רב איתן הנה

 

 . קריאת תהילים 3:001       בשעה:  

 13:15השיעור בשעה 
 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 

חוג ריקודי עם עם יעל   ותיקים בקהילה:

, בימי ראשון,  14.2ה' אדר ב,  -מתחיל ב  עמוס:
לחודש.  ₪ 60במועדון ותיקים.   16:30בשעה 

 מראש במזכירות הישוב.ותשלום הרשמה 
 

 במרחק נגיעה - ול בארצנו הנפלאהטי

מיוחדים אשר יכולים בחולדה גילינו את יקבי ברקן ה        
שלא  -דיזל   מקורות  יקב בעולם.  ללהתחרות עם כ

 .ספקו מים לירושלים בזמנים שונים  שמענו עליהם ואשר
שהוקם שיחזור כפר חשמונאי ראינו נגיעה   במרחק     

שהפך את הרעיון למפעל  ,עםזוהר בר-., לדבר ע"י משוגע
 .אלההמומלץ לבקר במקומות  .חיים

   !ועליזה תפילין לניסיםו גוטליב  שרהותודה ליעקב     
 נתראה אי"ה בטיולים הבאים.    

 ציונה      

 
 

 
 

 

 לגננת  רוטציה דרוש/ה סייעת

 בגן ממ"דחשמונאים בישוב 
  

  1        היקף משרה:
 

                         15:00 – 07:30   יום ד'    :שעות העבודה

  תאור התפקיד:
סיוע לגננת בעבודות הגן השונות:השגחה על הילדים,  .1

 קישוט, סדר, פעילויות עם הילדים. 
קר ופרידה לקבלת הילדים בבו 07:30. פתיחת הגן בשעה 2

  מהם בשעות הצהריים.
  ביצוע עבודות ניקיון הגן והחצר.. 3
   טפול פיזי בילדים.. 4

גישה חינוכית וסבלנות לילדים, עזרה  דרישות התפקיד:

  פדגוגית, ויכולת לעבודה פיזית.
  מידי       תחילת עבודה:
  

על המעוניינים להעביר קורות חיים למזכירות הישוב עד 
 14/2/16לתאריך: 

 vaad_nava@012.net.il למייל: 9761601-08לפקס:  
 

 בברכה,
 
 תקוה קסטיאל
 מנהלת מחלקת גנים

 נעמי אקמןמועדת חסד: 

 
 הרצאה על ההתמודדות עם מחלת הסרטן 

 אהבה אמונה לנג )באנגלית(מפי 
  20:00בשעה  23.2ביום שלישי, י"ד אדר א, 

 באולם ישראל של ביה"כ הרימון
 ויתקבלו תרומות לשם רפואת בן משפחה  ₪ 10

Please join us for an inspirational evening 
through the words and story of Ahava Emunah 
Lange. Ahava Emunah, young mother of 5, who 
has cancer, will be speaking about how she 
lives each day to the fullest. 
Tuesday, February 23. 8PM Beit Knesset Rimon 
in Hashmonaim 
Women and Men invited to attend. 
Sponsored by the Hashmonaim Chessed 
committee 
10 shekel entrance fee 
Additional donations in the name of a loved 
ones refuah accepted 

יישוביים:  טפסים יחולקו  לוחי מנותפרויקט מש
לתיבות, יועלו לאתר הישוב ויהיו גם אצל נאוה. נא 

 להתחיל להירשם!
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