
  

 

  לוח זמנים לפורים: 
  יג אדר 

     04:59  כניסת הצום .......................................................... 
  17:50  .................................................................. ערבית 

  17:55  צאת הצום ............................................................ 
  18:20  ........................................................ קריאת מגילה 

  18:20  הפעלה לילדים ..................................................... 
  19:00  שתיה ומאפים ....................................................... 

  19:15  ............................................... קריאת מגילה שנייה 
  יד אדר 

  08:00  שחרית .................................................................. 
  08:30  קריאת מגילה ........................................................ 

  09:30  ........................ קריאת מגילה שנייה .......................
  
 
יכול  מ  פשוט  פגש 

כל   את  לשבור 
  המחיצות 

  
לייצר   פועל  המיזם 
שכנים   בין  מפגשים 
תחושת  את  ולהגביר 

בישוב  .הקהילתיות 
אינה  הפעילות 

  למפגשים          מיועדת  
רחוקים מעבר לים או מחוץ לעיר, אלא דווקא בבית פנימה. 

פוגשים   שאנחנו  אדם  אינו כל  והוא  הקרובה  בסביבתנו 
ממעגל החברים הטבעי שלנו. יצרנו ערכות ייחודיות להכנת 
בעצם  היא  בה,  שיש  מהתוכן  לבד  הערכה,  מנות.  משלוח 
עם  קשר  ליצירת  המפעיל  והגורם  למסיבה"  ה"סיבה 
ממלאים  החלוקה,  מנקודות  לוקחים  השכנים. את הערכה 

על   דופקים  בחירתכם,  לפי  מאכלים  או  דלת בממתקים 
  השכנים כדי לאחל חג שמח ומעניקים את משלוח המנות. 

מאיתנו  ואחת  אחד  כל  שעל  אמונה  מתוך  פועלים  אנו 
ולקיים  הקרובה  בסביבה  שינוי  לחולל  האחריות  מוטלת 

בין וקשר  שכנינו.-דיאלוג  עם  שככל   אישי  ספק  לנו  אין 
שתגדל פעילות זו, נצליח להגביר את תחושת השייכות, כי  

גדולה   קטנים.קהילה  במעשים  חלוקה:  מתחילה   נקודות 
בזמני תפילות  זכור  , שבת פרשת  הכנסת הקהילתי  בבית 

הרמב"ם  |    שבת ב  27רחוב  ימים  ברק,  משפחת  אצל  ד -, 
  20:00 -17:00שעות 

  
של   בקפסולות  תתבצע  המגילה  ברחבה   עשרהקריאת 

נ הכנסת.  לבית  משבירידה  על  לשמור  להקפיד  ולא א  רחק 
 לערבב בין קפסולות.  

  
  

לבית   השקל  למחצית  זכר  תורמים     השנה 
הקהילתי!   המדהימה  הכנסת  לקהילה  עזרו 

הכנסת   ולבית  לצמוח  להמשיך  שלנו 
    להמשיך להיבנות.

  
  . פרטים נוספים בקבוצת הווצאפ. תרמו עוד היום 

  
  
נקיים  ב המגילה  קריאת  מהלך 

לילדים  בקפסולות  הפעלה 
הכנסת.  בית  מגיעים    ברחבת 

פורימי   רוח  מצב  עם  מחופשים 
  ושומרים על הכללים!

  מסיכות | מרחק | שטיפת ידיים 
להגיע  מתבקשים  קטנים  ילדים 

מבוגר.  ההפעלה    בליווי  לאחר 
  תתקיים קריאה נוספת. 

 
  
  

של   התחפושות  תחרות 
הקהילתי   הכנסת  בית 

  יוצאת לדרך!!! 
  

משפחה   כל 
ושולחת   מתחפשת 

עד         בקבוצה    תמונה  
כניסת השבת ונכנסת  

       .לתחרות
תתקיים ההצבעה הגדולה דרך האתר לאורך כל   ביום ראשון

ההלילה הגדול.  האדום  -  פרס  לפיראט  בהצלחה .  שוברים 
  לכולם ופורים שמח!!! 

  
  

  
  


