
  ד"בס

      
myhashmonaim.co.il  

   ו"שעת, באדר אז "י, כי תשא  פרשת,שבת ערב

  17:15  :הדלקת נרות

 

 
 

  בריינה הרטמן: : : : מרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילהמרכזת הקהילה

 il.net.012@abryn_vaad  4 שלוחה 9761493

  

  !בחשמונאים שמח ... אדר משנכנס

  !והשנה השמחה כפולה

  

                                             !השבוע בספרייה
   20:00בשעה  )29.2(' אדר א' כ, ביום שני

  
                    '!סימן קריאה'

              ! אתכם מצחוק"יקרא"המופע ש 

                                             +)יא(למבוגרים ולנוער 
קורע מצחוק ) בוזציהאימפרו (מופע אילתור

 שחקנים וחבובות 2עם  ונוער למבוגרים
                                                  של הקהל גדולות והרבה שיתוף

 שחקנים מאלתרים וחבובות גדולות במופע קומי  2
                                                        ומצחיק מאוד

                                ספרים ומה שביניהם, על אנשים
  !הכניסה חינם

  :בקרוב בספרייהו

  סדנת אפיית קינוחים בעקבות הספר

  "המתיקות שבשכחה"

  !קונדיטורית ושוקולייטרית, עם אפרת שיטרית

  20:30שעה  ב6.3, ו אדר א"כ, ביום ראשון

  ! כניסה חינם

  9765025: חובה להירשם בספרייה

  !מספר המקומות מוגבל

  !ןולצעירות בנפש... מיועדת לאמהות צעירות

  

       מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו : משלחן המזכירות

לאור ימר דב ג  :קבוצת מייל של המזכירות
מטפל בארגון קבוצת מייל 

com.googlegroups@misrad  
. ודעות ודפי מידע מהמזכירותלהעברת ה

מבקשים מכל התושבים להירשם לקבוצה זו 
על מנת להיות מעודכנים בהודעות המזכירות 

רכזת הקהילה ובעלי תפקידים הודעות מכולל 
 נא   com.gilor@dov : ניתן לשלוח מייל ל.אחרים

  לרשום שם וכתובת מגורים

 -שבוע הבאהדגיש שהחל מברצוננו ל
לא נפיץ יותר דפי ) 1.3.16( ' א אדר א"כ

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

  

   2016.,29.2, ישנ ביום :תאריך חיסוני כלבת הבא

יש לשלם את אגרת  . במזכירות חשמונאים 16:00בשעה 

טיס ניתן לשלם בכר, לכלבים שרשומים במועצה. החיסון מראש
  : Iphone אשראי באינטרנט דרך מחשב או

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

4733  

  

  !!   לקראת פורים  ::::בחסות ועדת ספורטבחסות ועדת ספורטבחסות ועדת ספורטבחסות ועדת ספורט

,                          אנשים אוהבים שוקולד10 מתוך 9"

  !"משקרהעשירי תמיד 

  הרצאה על אורח חיים בריא וספורט מפי

  דיאטן קליני, דודי לביא

  2.3, ב אדר א"כ, ביום רביעי

   בספריית הישוב19:30בשעה 

  ח לאדם" ש10



  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 !שלוםבת ש

    מועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהבמועדון גיל הזהב
  

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

   חנה הילמן'בהג  םע "מוח שמח"סדנת 
             

   בשם חברות ומתנדבות המועדון מדעי לאה

 
 

    מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב* * * * מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב* * * * מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב: : : : פינת הברכותפינת הברכותפינת הברכותפינת הברכות

    
לשמעון ונעמי עמיר לרגל נישואי בנם *: : : : נישואיןנישואיןנישואיןנישואין

  ראובן לטליה רבינוביץ
בי לרגל נישואי בתם ספיר 'ליחזקאל ונילי חג*

  לקובי אלקובי
  

ליהודה ותמר לאופר לרגל הולדת *: : : : לידותלידותלידותלידות

  בת לפרידה וביני ליפטג, הנכדה
בת , ן לרגל הולדת הנכדהלמיכאל ודבורה ריי*

  לאביבה וחיים ריין
בת , לרב שמעון וחיה בוחניק לרגל הולדת הנכדה*

  לאיציק וצביה בוחניק
נכד למזל , לרז ורועי יפה לרגל הולדת הבן*

  ואריאל היימוביץ ואורי וקרן יפה
נכד לסטיב , לאיתן ונילי זיון לרגל הולדת הבן*

  ודינה טובר וברוס וקרן זיון

    
  !דרך צלחה למלאכי גולדשמידט!  !  !  !  גיוסגיוסגיוסגיוס

  

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל 

    il.net.012@bryna_vaad: : : : וע למיילשב

  
  

  כי תשא: שיעור נשים בשבת פרשת
  נעמה שטסמן :מרצה

  

  .  קריאת תהילים3:001       :  בשעה

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

 

 בכל עקיבא בבני נחשון גרעיני מכל חלק הוא  ציון גרעין

 כחבורה". ועושה לומדת חבורה "הוא שלהם המוטו. הארץ
 ללימוד ראשון בימי קבוע נפגשים הם, ביחד להם שכיף מגובשת
 הרוחני עולמם של הידע להעשרת שונים בנושאים משותף
 לצאת מוכנים הם הלימוד י"ע. ושיתוף מחשבה, דיון י"ע והמעשי
 פעילויות עכשיו עד.עשייה אנשי ולהיות במציאות לפעול החוצה
 חנוכה "של פתקים בקניון לאנשים חילקו בחנוכה - היו הגרעין

 לחיילים וחילקו מאפה דברי להם שתרמו למאפיות הלכו, "שמח
 וכדי אדר חודש לפתיחת ליישוב פורים שוק מיני הרימו, בבסיס
 עומד הגרעין כרגע. הגרעין פעילות להמשך כספים לגייס

  .קבועה פעילות של חדש פרויקט של בתחילתו
 שימשיכו. ידיהם במעשה והצלחה ברכה להם מאחלים אנו

  זינרתחיה          .כולו ישראל ולעם ליישוב, לעצמם טוב להוסיף

   לגננת  רוטציהה סייעת/דרוש

  ד"בגן ממחשמונאים בישוב 
  

   1        :היקף משרה

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

  :תאור התפקיד
, השגחה על הילדים:ת הגן השונותסיוע לגננת בעבודו .1

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

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

עזרה , גישה חינוכית וסבלנות לילדים :דרישות התפקיד

   .לעבודה פיזיתויכולת , פדגוגית
    מידי       :תחילת עבודה

על המעוניינים להעביר קורות חיים למזכירות הישוב עד 
  14/2/16: לתאריך
  il.net.012@nava_vaad : למייל9761601-08:  לפקס

  

,בברכה  
 תקוה קסטיאל
 מנהלת מחלקת גנים

    ::::מועדת חסדמועדת חסדמועדת חסדמועדת חסד
 

  :   יישוביפרויקט משלוחי מנות

ועלו לאתר ה,  השבועטפסים חולקו לתיבות
  .  אצל נאוהנשלחו במייל ונמצאים גם, הישוב

  !נא להתחיל להירשם

  :ירועים בישוב נילייריד עסקים לחגים וא
  

 בבית 17:00בשעה , 14.3', באדר ב' ד, ביום שני

התרבות יתקיים בישוב נילי יריד עסקים במטרה לחשוף 
: את בעלי העסקים העוסקים בהפקת אירוע על כל גווניו

מעצבי פרחים , מעצבי אירוע, מאפרות, צלמים קונדיטורים
יי 'י גד, מפעילי יום הולדת, סידורי שולחנות, ושוזרים

  . וכדומה
המעוניינים להציג את עסקיהם מוזמנים לפנות לקבלת 

 או למאירה 050-6343180: פרטים נוספים לשסי שפירא
 il.org.nili@community: במייל

 
   ₪ 100:  לאורח/  ₪ 50: דוכן לתושב נילי: עלויות

  מספר השולחנות מוגבל

  :נחומיםת
  

 לאירנה רזניקוב על מות אמה


