
' ג -אור ל, ש פרשת תרומה"במוצ
                         22:02בשעה ( 21.2.12)אדר

ה ערב לימוד בבית "נקיים בע                   
ש גלנווד שבחשמונאים"ערמת מודיעים הכנסת   

לוי נשמות בננוילע  

י דן הימלפרב כמרד     ל"תי יונתן וסטרייך זיאמ
ל"ז  

סיום מסכת יבמות                                           
    דברי תורה: הרב איתמר אורבך שליט"א- מרא 

                                                             דאתרא
ר ארגון צוהר"יו, רב ראשי שוהם, הרב דוד סתיו  

  פנינה ודוד וסטרייך 
 ל"יחיאל הימלפרב ז, שרון הימלפרב

 

 

 ד"בס

     
www.rammod.net 

 
 ה"תשע ,ח אדר"ר' א, תרומה שבת פרשת ערב

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ":נר תמיד"ע "שוק פורים של ישיבת בנ
 

 20.2, אדר' ד, ביום שני, ה"אי, השוק פורים יתקיים
 

 12:22-13:02בין השעות  
 

 במתחם הישיבה
 

, תחנות, מתנפחים, אוכל?  מה יהיה

 !!והגרלותאומגה ענקית , פרסים

 כל ההכנסות למימון המסע לפולין
 

 'הכניסה לבנות רק עד כיתה ו

 
 

 
   
 
 

 

 בריינה הרטמן: רכזת הקהילה

 yna@012.net.ilVaad_br   4שלוחה / 08- 9761493

 

 ..חורף חם בחשמונאים
תודה רבה לישיבת נר תמיד ולערן סלם ויוסף 

מ "ולתלמידים שעזרו בארגון ביה, אייזיקוביץ בפרט
לפנינית חברוני על העזרה  תודה! למופע של נויה

לכל מי שהגיע למרות מזג האויר הגשום בקופה ו
מקווה ! וסליחה על האיחור בשעת התחלת המופע

 !םשנהנית
 

 :להורים ונוער :בשבוע הקרוב

 : שיחות עם צורי דהן

 סיפור אישי על התמכרות וגמילה
 24.2, אדר' ה, ביום שלישי

 
 , ב"י-'כיתות ט – שיחה עם נוער*
 . במועדון נוער 13:02בשעה  

בגלל חשיבות הנושא הוחלט שהכניסה של הנוער 
 .יהיה בחינם

 

 שיחה עם הורים**
 כ הספרדי"באולם ביה   22:42בשעה 

 לזוג הורים₪  02/  ליחיד₪  22:  מחיר כניסה

הנוער ימכרו קפה ועוגה בכניסה לאולם בין 
54:02-50:44 

 !נוכחותכם חשובה לנו
 

 :בקרוב
:  הצגת ילדים לכבוד פורים, 2.0, א אדר"י, ביום שני

 !"זני המן שחבל על הזמןוא"
 13:02במועדון נוער בשעה 

 4-3לגילאי 
 לילד₪  22

 
 

 

 תרומה :פרשת יעור נשים בשבתש
 הרב איתן הנה  :מרצה

 
 !(שימו לב לשעה החדשה) 10:12 :  בשעה

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 
 10:22בשעה לפני השיעור קריאת תהילים :  שימו לב

 

 :משלחן המזכירות
 
אתם מתבקשים לא לתלות מודעות בחירות על *

 .גדרות ובמקומות ציבוריים לשום מפלגה
 .לך את הישובזה סתם מכער ומלכ

 

 .בימי רביעי אין קבלת קהל אצל נאוה**

http://www.rammod.net/
mailto:Vaad_bryna@012.net.il


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 !!בת שלום וחודש טובש

 :ד"מבית חב

 ד חשמונאים"פעילות בית חב
 הרב ברק כוכבי

 2ערבי נחל ' רח

אדר ' אדר ועד וח "החל מר -ה "פורים תשע .1
ערך חלוקת תחפושות חדשות לילדים ית

בחינם למשפחות ברוכות ילדים בשעות 
 .הבוקר

-10:22מסיבת שבת לילדים בין השעות . 2
פרשת . סיפור מרתק . אמירת תהילים  14:22

 ...שבוע והפתעות
לנשים שיעור פרשת שבוע בראי החסידות . 0

 . 14:12מידי שבת בשעה 
ים מידי יום ראשון בשעה שיעור תניא לנש. 4

22:22. 
שיעור תניא לגברים מידי יום רביעי בשעה . 2

  !כולם מוזמנים  .22:22

  20-3531122 :פרטים נוספים בטל

 

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 
 

, לרב מאיר ואירית פרידמן לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 בת ליהונתן וחנה
 בן לאריאל ותמי, לאלון וחיה בן דוד לרגל הולדת הנכד*
 לדוד ורותם באלסם לרגל הולדת הבת*
  

ורם ואריאלה סבאן לרגל בת המצווה של לי*: מצווה בת

  בתם מיכל

 

לרחל , בנימין, בר לרגל נישואי בנם' ללואיס ובת*: נישואין

 אלקיים
 
 
 

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

 

 222-4224200חנה שוסטר  : מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com 9761493-08/ 4שלוחה 
  

 חידון על ציונות באנגלית
 

ביום העצמאות השנה שלב הגמר של החידון על ציונות יוקרן 
בפעם הראשונה ישתתפו דוברי אנגלית , השנה.  בטלויזיה

חשמונאים ביחד עם המועצה הציונית .  בחידון באנגלית
 . בישראל מביאים את החידון באנגלית לישוב

Zionist Quiz in English 
On Israel’s Independence Day Israeli TV Channel 
10 will screen the final round of The Zionist Quiz. 
Preliminary rounds of the quiz are being held 
around the country. For the first time, the Zionist 
Quiz will include representatives from the English 
speaking community in Israel.  
Chashmonaim together with The Zionist Council 
in Israel - Anglo Division are hosting a first 
round.  The winner of our event will proceed to 
the next stage of the National Zionist Quiz. Quiz 
questions will be in English and a general 
knowledge of Israel's history and Israel’s current 
affairs is required. The questions will be prepared 
by The Zionist Council in Israel.  Anyone who 
wishes to take part in the preliminary round at the 
yishuv library on March 1

st
 at 8:15 PM should be 

in touch with me by February 22
nd

.   
 

לאה מדעי  :ממועדון גיל הזהב  

תודה לעופר חתוכה על  :תודה למשפחת חתוכה*
תודה ! ו בשבט"המופע המרגש והמדהים לכבוד ט

תודה לרפי על עיצוב ההזמנה ! לחביבה על היוזמה
!למסיבה  

!תודה ליונה צדוק על כל העזרה**  

עליזה תפילין ורחל אשואל , תודה ליהודית חדד***
!על עיצוב האולם, המקסימות  

!וס פלדמן ולשרה טאניס על הצילומיםתודה לעמ****  

אתי ניסים  ,חתוכה יום הולדת שמח לחביבה*****
!חדד ויהודית  

תודה לכל המתנדבות שתפקדו והפעילו את ******
!!במסירות רבה  המועדון השבוע  

 

  

  

 

 :תנחומים
 

 לאביבה אהרון על מות אביה
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