
 ד"בס

        
www.rammod.net    

 ד"תשע ,'באדר ב "י( זכור' פר)צו  שבת פרשת ערב

 

 
  
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה
 vaad_bryna@012.net.il/  6שלוחה  - 7941679 

 
 !!משנכנס אדר מרבים בשמחה כפולה

 

 "סיפור גמדי"ההצגה 
 .בגלל השוק פורים של ישיבת נר תמיד, לצערי הרב, נדחתה

 4.3, ניסן' ג, ביום חמישי, ה"ההצגה תתקיים בע
 נא לרשום את התאריך

 

" ערכים וכיופים"  :קיפצובה לתושבי בנימין
אסי "ביה מטו, "פולקע"אבישי " : מאיר"בהשתתפות כוכבי ערוץ 

מופעים ותכניות ערכיות עם  ".ניידת החלומות"ויהונתן מ "וטוביה
 8-943, בניסן' וט' ח: בילוי בקיפצובה בקיבוץ צובה בין התאריכים

 : מסובסד לתושבי בנימיןמיוחד ומחיר הנחה 
 .הזמנות דרכי במשרד.            לילד₪  443 למבוגר₪  34

 

  "הנערה במרפסת ממול": אירוע בנילי
 

עתיר בלווי מוזיקלי -נאוה מקמל, מופע של הסופרת והמחזאית
עם טעימות מן הסירים בהם התבשל הספר והסודות המקופלים 

 . בתוכו

שמחים להזמינכם לערב ספרות  ס בנימין והישוב נילי"מתנ
 34:44בשעה  4..3', ה באדר ב"כ, ותרבות שיתקיים ביום חמישי

 ליחיד₪  33: רהכניסה במחי.  בבית התרבות בנילי
₪  53הכניסה במחיר , 34.4', ח באדר ב"לנרשמים עד תאריך י

 הרשמה אצלי במשרד                                                 .ליחיד
 

 אין חוגים בתענית אסתר ושושן פורים:  חוגים

 

 :עדלאידע יישובי
 .בגלל תנאי מזג האוויר העדלאידע לא יתקיים השנה

 

נא להוסיף את  :לוח מנותפרויקט מש

 לרשימת המשתתפיםמשפחת דניס וברכה רוזנברג 
 

נא לעיין , פורים בפתח, הורים יקרים  :מכתב מצורף

 !במכתב המצורף לדף מידע
 

 
 

 

  :ממזכירות הישוב

 שושן פורים, לא יהיו שירותי משרד הפנים ביום שני הקרוב

 !פורים שמח

 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  :פקודי פרשת שיעור נשים בשבת
 הרב איתן הנה  :מרצה
    44:45:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 53:33לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 

 
. 
  
 

  !!!ף-ר-ו-ט-שוק פורים מ
 !!!הגרלה שווה בטירוף

 !!!תחנות
  3.71( שושן פורים)', ו אדר ב"ט, ביום שני ?מתי*

 33:11-30:11בין השעות 
 

  ד"במגרש של הממ  ?איפה*
 

 !!!!כווווווולם  ?מי בא*
 

 !!!!!פרסים שווים       !אוכל    !מתנפחים
 שבט אביחי

 

  434-3433488:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 סדנאות נוער עולים
 .ביםסדנאות נוער עולים לא יתקיימו בשבועיים הקרו

 
THRIVE 
THRIVE will not take place the next 2 Mondays, 
March 10th and Shushan Purim, March 17th.  It 
will continue for the last 2 sessions on 
Mondays, March 24th and 31st. 

 

 :תנחומים
 לברוך דביר על מות אמו

 אמת על מות אביו-לשלמה כותב
 

 .ה.ב.צ.נ.ת

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_bryna@012.net.il
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 !!שבת שלום ופורים שמח

 

 

 :פינת הברכות
 מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

 אנגלסמן ודי סיימון לאיתמר'גל* :יןאירוס

 

לחנה והלל שוסטר לרגל בר *: בר מצוה

 (מקס)המצווה של בנם מנשה 
 

דרך צלחה ליאיר אמרנט שמתגייס *: גיוס

 השבוע לחיל אויר
 

ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע 
 vaad_bryna@012.net.il: למייל

 
 

 :ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"מביה

 :שמיני' הצבור מוזמן לסדרת הרצאות בשבת פר

  35:44 •מרץ  35• ' אדר ב' אור לכ, ליל שבת*

 מהלכה לחומרה ולטאבו

 באנגלית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

 

  54:33 •מרץ  33• ' אדר ב' כ, שבת**

  –ות העימות משמע

 שרות צבאי לעומת למוד בכולל

 .בעברית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

 .מיץ ענבים לקדוש יהיה זמין במקום

 

  44:.5 •מרץ  33• ' אדר ב' כ, שבת***

 הפרדה בין מציאות לדמיון –כשרות למהדרין 

 באנגלית, ההרצאה תתקיים באולם יפה

 

 לקבלת מידע נוסף נא לפנות לסטוארט כץ

 

 

 

 

 יןיוחברי בית הכנסת הספרדי ומי שמעונ לחברי בית מפגשים 

זו פרשת  במוצאי שבת  ה "נקיים אי :מסיבת פורים

:  המקום    -  שבת זכור לאחר קריאת המגילה -" צו"

תחרות תחפושות : בתוכנית  -בית הכנסת הספרדי 

  תוכנית היתולית  4  משירי פורים 4   נושאת פרסים 

כול מי שמגיע נא ליצור קשר עם ציונה  -כיבוד   לגבי  
 !!ם-כ-ל-כו נשמח לראות את 

  ה ביום שני "נצא אי: טיול בעקבות הפריחה       

 .בו סליק נשק -מכון אילון ברחובות :המסלול   .  454443453

  ח"אתר הפלמ--.בית קמה .גבעת פורה . גבעת האירוסים   

 .מיםל ליד חוות השק"ביקור בקבר אריק שרון ז  

 ממועדון  8:44יציאה בשעה   4  שעות 54-משך הטיול כ  

     יות נמסור לנרשמיםועל העל  4  הנוער

                             . יליםיהמט הטיול באחריות : הערה

 ציונה שרוני, בברכה

    

 מהקומונרית רננה !מסע פסח הישובי הראשון 

, בני הנוער וחניכי הסניף, וכולנו, מסע פסח מתקרב
ת לארגן את המסע על כל פרטיו ולוודא עובדים ללא לאו

הצלחת המסע כרוכה  !כולם שותפים למאמץ! את הצלחתו
בכספים רבים וכל החניכים ובני הנוער החלו לפעול 

 : בדרכים שונות לגיוס הכספים

 -אם יש אצלכם)איסוף בקבוקים לפיקדון       

נשמח שתביאו לסניף או שתיצרו קשר עם 

 (אותם מכםלאסוף   המדריכים שידאגו

       ביום שלישי הייתה הכתרה מקסימה לבנות וחלק

 .מההכנסות יועברו לסבסוד המסע

      חטיפים , בעדלאידע ימכרו החניכים פיצות

 .ושתיה ועוד הפתעות לשבת

      עליו עמל שבט אביחי ואשר , בשוק פורים!!! חדש

ינתן , ד"ה בשושן פורים במגרש בממ"ייערך בעז

הורים . חד של ביביסיטר לילדים צעיריםשירות מיו

שמעונינים לשלוח את ילדיהם לשוק בלווית בנות 

אחראיות שיבלו איתם בשוק ויעברו איתם בין התחנות 

מוזמנים להירשם ולקבל פרטים נוספים אצל אליענה 

נשמח להתגייסות כולם למען  4333343330  יק'זייצ

הצלחת מסע פסח יישובי  -המטרה המשותפת 

 !שבת שלום                                !שוןהרא
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