
 בס"ד

     
myhashmonaim.co.il 

  ושע", תאדר בצו,  פרשתשבת  שבוע של !!פורים
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 בריינה הרטמןמרכזת הקהילה: 

 vaad_bryna@012.net.il  4שלוחה  9761493

 

 
  ע חשמונאים!!דיאלדע
 

תודה ליעקב בן דרור על ארגון 
העדלאידע! תודה מוצלח של 

לכל הסדרנים, לגננות והגנים, 
לצוות ביה"ס הממ"ד 

ם, לנוער , לאיתמר ולתלמידי
ולכל מי השוטר הקהילתי, 

 שהגיע ותרם להצלחת האירוע!
 

ודה מיוחדת לדודו, בעל המכולת, ת
 טרופיות! 700רם שת

 
 

 פרויקט משלוח מנות יישובי:
 

 תודה ל: מרים פישר
 ציפורה הורנשטיין

 זמלרובין 
 אבי ריפמן
 ומיה דגלן

 
על ארגון הפרויקט השנה! תודה לכל 

מי שהשתתף/ ישתתף באריזה 
הצטרף ובחלוקה! ותודה לכל מי ש

 ותרם לפרויקט!
 
 

 
 

 
 
 

                                                        מזכיר הישוב –מוטי רוזיליו משלחן המזכירות: 

 1\16מכרז פנימי מס' 
ת לחלוקת דואר בשעות הערב \ה עובד\דרוש .1

 שעות שבועיות. 8בהיקף משרה של 
 מיידית. –תחילת עבודה 

 אישי. יקבעו בראיון –תנאי שכר 
מועמדים מתאימים יגישו בקשה בכתב בצירוף  .2

שעה   27.3.16קורות חיים למזכירות הישוב עד  
12.00 

 
תישלח הודעת   אס יישובי חדשה:-אמ-מערכת אס

ניסיון: "פורים שמח לתושבי חשמונאים" ביום רביעי, 
תענית אסתר, בשעות אחה"צ. מי שלא מקבל אותו 

במשרד מיום ראשון הבא,  מוזמן לצור קשר עם בריינה
, כדי להוסיף את מספר הנייד שלו 27.3י"ז אדר ב, 

 כמובן שאם זה לא יעבוד בכלל נודיע... למערכת.
 

חולק בשבוע שעבר לתיבות איגרת חשובה   נוער בפורים:
רצוי לעיין להורים בנושא ממחלקת הנוער של מטה בנימין. 

"הורים  –בו. כמו כן, ועדת נוער מארגנת סיירת הורים 
אנחנו מבקשים מכל הורה  פורים. לליל  –איכפתיים" 

לקחת אחריות על הילד הפרטי שלו כדי להימנע ממקרים 

 לא נעימים.

 

 10:00-14:00בין השעות 
 במגרש של ביה"ס הממ"ד

 

שונות!! דוכני אוכל!  תחנות 
 הגרלה שווה!! מתנפחים !!

 

 שולחנות פינג פונג!!  ועוד....!
 

 כוווווולם  באים

mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://www.julieandpatrhodes.co.uk/pages/beaglepage.htm


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ושבת שלום!

 תנחומים: 
 

 לויויאן פרידמן על מות אביה
 

 אהרונוב על מות אחותה-לענת כהן
 
 
 

 
 

 

 

 

 מזל טוב* מזל טוב* מזל טובפינת הברכות: 

 

*לאילן ורחל יעיש לרגל בת המצווה של בתם בת מצוה: 

 גילי
 

 גיוס קל למעוז שטאל ומור חורי! גיוס!!

  

*לדב וברברה גילאור לרגל הולדת הנינה, בת לידות: 

 לריבקי ואליהו גולדשטיין
 הולדת הבןרגל לתמיר והדס מובשוביץ ל*
בן לאליק והודיה , הולדת הנכדרגל לאבישי וטלי פז ל*

 גולדברג.
*לאבי ורובין שרייבר לרגל הולדת הנכד, בן לאהרון ומירי 

 שרייבר
 

עד יום רביעי בכל שבוע  ניתן לשלוח ברכות לבריינה

 vaad_bryna@012.net.il: למייל

 
 

 צו: שיעור נשים בשבת פרשת

 הרב שמעון בוחניק מרצה:
 

 . קריאת תהילים 15:00 בשעה
 15:15השיעור 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 
החשש לפקקים בכבישים בחול במפעלי שטראוס, ובגלל 

 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 

ם וויטראז'ים. אנו יודעים הטוניסאי שמלא בפסיפסי
שחלק ביקרו במקום.. גם בכותל ביקרנו יותר מפעם 

 נבקר גם במקומות נוספים. אחת..(
 ייתכנו שינויים..

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

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

 כרגע להירשם על מנת לשריין מקום.
 

תודות  לכל הבנות שתרמו להצלחת מסיבת המון 
בנגינה  ,בעריכה ,שוטיבק ,בקניות  .הותיקים

  !ובהנחיה
 תודה לביה"כ הספרדי על האירוח!

 
במוצ"ש פר' תזריע, ר"ח חודש ניסן,   מלווה מלכה:
באולם ביה"כ  עם עפר חתוכה ה מלכהותתקיים מלו

 . פרטים בהמשך.התימני

 מועדון גיל הזהב
בשבוע הבא במועדון גיל הזהב יום ראשון, י"ז אדר 

תתקיים הסדנה "בוחרים להרגיש בשמחה "   ,27.3,
 עם הגב' שלומית אקוע.

ו והושיטו כתף זרלכל המתנדבות שעתודות הרבה *
 !במסיבת מועדון גיל הזהב 

לשחקניות  שהעלו את ספור המגילה בצורה *תודה 
  !הומוריסטית  ומקצועית 

 לאסתי בן דרור  על  ההדרכה וביום ההצגה.*תודה 
 !!לשרה פלדמן על הנגינה *תודה 
לחנה סבתו  על הכנת משלוחי מנות למתנדבות *תודה 

 המשלוחים עוצבו  בצורה יפה ומיוחדת .יישר כח .!
לבנות אולפנה אמי"ת מודיעין על הכנת  *תודה 
יוזמה של רינת  -עדון ומהמנות לחברות  משלוחי
   !תבורכנה .נחשוני 

לחברות מועדון גיל  תודה ענקית – אחרונות חביבות
הזהב  על הכנת משלוחי מנות  לשומרים בכניסה 

 !ילים במחסום מכבים ילישוב  וכן לח
ליהודית חדד על העזרה ונתינת כתף  *תודה מיוחדת 

 }אשרינו שאת שלנו{ בכל דבר שנדרש

 
בהזדמנות זו נאחל לכל משפחת מועדון 

 חג פורים שמח!! גיל הזהב
 דבות המועדוןלאה מדעי  בשם חברות ומתנ
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