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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 
 בחשמונאים! שמח...  אדר משנכנס

 והשנה השמחה כפולה!
 

  ,15.3יום שלישי, ה' אדר ב : 

 ועוד... ,בשיתוף הגנים, ביה"ס
 

  ,18.3יום שישי, ח' אדר ב: 

ע דיאלדע
 חשמונאים!!

 
 9:30התכנסות בגן עמנואל בשעה 

 בבוקר
הכרמל  -תירוש  –רחובות היצהר 

יהיו סגורים לסירוגין בזמן 
 בערך. 11:00התהלוכה, עד השעה 

 נקודת הסיום בביה"ס הממ"ד.
 

פרסומים במייל היישובי ובאתר 
 הישוב:

www.myhashmonaim.co.il 
 

 
 יום המעשים הטובים:

  

התקיימו כמה פעילויות.  חברי כיתת 
הכוננות וצוות האמבולנס קבלו כרטיסי 

 ברכה בצירוף ממתק בתיבות הדואר. 
כיתה ד' בנות של הממ"ד בקרו במועדון 

 גיל הזהב. 
משלוחי ילדי גן ריקי וגן אסתי אספו 

מנות להעביר ל"אגודה לילדים חולים" 
 ולחברי מועדון גיל הזהב.

חברי מועדון גיל הזהב יעבירו בשבוע 
 הבא משלוחי מנות לחיילים במחסום...

 
 בחשמונאים כל יום הוא

 "יום מעשים טובים!" 

 
 

 

                                                          מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

לאור מטפל ימר דב ג  קבוצת מייל של המזכירות:

 misrad@googlegroups.comבארגון קבוצת מייל 
להעברת הודעות ודפי מידע מהמזכירות. מבקשים מכל 
התושבים להירשם לקבוצה זו על מנת להיות מעודכנים 

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

 לרשום שם וכתובת מגורים

 
 1\16מכרז פנימי מס' 

ת לחלוקת דואר בשעות הערב \ה עובד\דרוש .1
 שעות שבועיות. 8בהיקף משרה של 

 מיידית. –תחילת עבודה 
 יקבעו בראיון אישי. –תנאי שכר 

 
מועמדים מתאימים יגישו בקשה בכתב בצירוף  .2

שעה   27.3.16קורות חיים למזכירות הישוב עד  
12.00 

 
 :21.3שני י"א באדר,  שרותי משרד הפנים ביום

 
באופן חד פעמי ביום זה שעות משרד הפנים בין 

 בלבד 17:00-18:30השעות 

                                                             ערב נשים!

ת נ*תודה רבה רבה לכל מי שעזרה בתכנון ובהכ
האולם: טלי פז, אופירה גרנות, נעמה פריז, אדית 

וחנה שוסטר!                                              שושנה אבל, אפשטיין
*תודה ענקית לאיתן גורמן וצוות קייטרינג איתן על 

                         האוכל הטעים, ההגברה והתאורה! 
תודה לצלם המגנטים אלחנן אשר! )יש עוד כמה *

                          מגנטים אצלי במשרד...(                          
 *תודה למיכל הרטמן שארגנה את מוסיקת הרקע!

                                                                      *תודה לאודיה גורמן על התמיכה הטכנית!
*תודה לורד קליין על הדבר תורה המדהים!                 

להגיע ולהרקיד *תודה לליטל הילמן שעשתה מאמץ 
למרות שבגלל השעה המאוחרת ההרקדה לא יצאה 

                                                               לפועל! 
גלנווד על השימוש  –*תודה ביה"כ רמת מודיעים 
                                                      באולם!

               ו ופרגנו!!ותודה ענקית לכל הנשים שהגיע**
 תודה לרביטל ויטלזון יעקבס שהזכירה לנו כמה

 להתראות בשנה הבאה!      !"מילה הטובה"חשובה ה
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 !!ופורים שמח בת שלוםש

 מועדון גיל הזהב
 

תודה למחנכת סמדר דגן ולבנות כיתה ג המקסימות 
ושמחתם  שהופיעו בקטעי שירה, הצגה וריקוד. נעמתם

 ! אותנו מאד

 
 22.3ביום שלישי, י"ב אדר ב, 

 מסיבת פורים! 
 10:00בשעה 

 
רה ויבמסיבה יועלו קטעי משחק מהמגילה באו

 לאחר מכן נצא בשירה וריקודים .ו פורימית
 ! כולם מוזמנים

לאחר המסיבה נעביר משלוחי מנות מחברות המועדון 
 נעליןלים במחסום ילשומרים בשער הישוב וכן לחי

 
  ממשפחת מועדון גיל הזהב לכולם תודה

 בשם חברות ומתנדבות המועדון מדעי  לאה

 
 
 

 
 

 

 מהספרייה

 בעזרת ה' אנחנו חוזרים:

 שלוש -שעת סיפור ויצירה לגילאי שנתיים 

 עם נאוה גלבנד

 16:30( בשעה 20.3ביום ראשון, י' באדר ב' )
 בדיוק

 בספרייה היישובית

 ההשתתפות ללא תשלום

 !להתראות

 תזכורת: אוכל ושתיה רק מחוץ לספרייה

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טובפינת הברכות: 

 

*למיכל ויואל ליפשיץ לרגל בר בר מצוה: 

המצווה של בנם הראל ונכדם של מרדכי ואסתר 
 ליפשיץ

 
ליריב ואביבה אהרון לרגל אירוסי  *אירוסין: 

 בנם איתן לספיר מזרחי ממודיעין
*לסטיב ומריל ג'ייקובס לרגל אירוסי בנם יעקב 

 לשושנה שטיצ'ר
 

טוב לרגל נישואי בתה רחלי -*לדבי סימןנישואין: 

 למנחם פדר מאפרת
 

לרגל הולדת  לאלדד ואתי דודקביץ*לידות: 

 הנכד, בן לאביהו ומוריה כספי
*לאהרון ואסתי טי לרגל הולדת הנכד, בן לאיתן 

 ופנינה טי

 
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל 

 vaad_bryna@012.net.il: שבוע למייל

 
 
 

 ויקרא : שיעור נשים בשבת פרשת

 יהודית נאמן מרצה:
 

 . קריאת תהילים 13:00 בשעה
 13:15השיעור בשעה 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

 

 :ותיקים בקהילה
 טיול:  עכו שטראוס ומאגר אשכול 

  
להלן פרטים ראשוניים על הטיול המתוכנן לחול המועד 

 פסח :
 )חול המועד פסח(.    25/04/16תאריך: יום שני 

ממועדון הנוער  )לא ממועדון    06:50יציאה בשעה 
 מפגשים(.

)היציאה המוקדמת היא בגלל שקבעו לנו סיור מוקדם 
במפעלי שטראוס, ובגלל החשש לפקקים בכבישים בחול 

 המועד(.
ביקור במחלבות  שטראוס ע"י צומת אחיהוד. )מומלץ לא 

 להגיע "בשריים"(..
המאגר שמכין את המים  –ביקור במאגר אשכול 
להולכה בצינורות "המוביל  –שנשאבים מהכינרת 

 .הארצי"
סיור בעכו. )נבחנת האפשרות לבקר גם בבית הכנסת 

הטוניסאי שמלא בפסיפסים וויטראז'ים. אנו יודעים שחלק 
 ביקרו במקום.. גם בכותל ביקרנו יותר מפעם אחת..(

 נבקר גם במקומות נוספים.
 ייתכנו שינויים..

גם למי  יכה ברגל:  ננסה להתאים את הסיורהל
 באחריות המטייל.הטיול  שמתקשה בהליכה ממושכת.

למעוניינים:  אפשר לשריין מקומות ע"י התקשרות או 
העלות תיקבע בהמשך,וניתן  משלוח מייל לציונה שרוני.

 כרגע להירשם על מנת לשריין מקום.
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