
הרשות הפלסטינית תשלם  :תקדים
 מיליארדי שקלים לנפגעי טרור

 
חבר המושבעים בבית המשפט הפדרלי 

קיבל את תביעתם של נפגעי , בניו יורק
טרור ופסק כי הרשות הפלסטינית 
אחראית לפיגועים שאירעו בישראל 

לפי . שנייהבמהלך האינתיפאדה ה
 566.6על הרשות לשלם , הפסיקה

כל ( . מן העתונות)מיליון דולר לתובעים 
,  לייטנר-ניצנה דרשןד "הכבוד לעו

על , וצוותה , תושבת יישובנו חשמונאים
אוייבי ישראל . ההישג הנפלא הזה

צריכים לדעת שעל מעשיהם הנוראים 
לבד מן . הם יצטרכו לשלם גם מכספם

כאן ניצחון מוסרי הניצחון המשפטי יש 
 .גדול

 

 תושבי חשמונאים !!הידד לניצנה 
 !!גאים בך

 
 

 ד"בס

     
www.rammod.net 

 !!!!!!משנכנס אדר בחשמונאים מרבין בשמחה
 ה"תשע ,אדר' ח, זכור' פר, תצוה שבת פרשת ערב

 

 

 בריינה הרטמן: רכזת הקהילה
 Vaad_bryna@012.net.il   6שלוחה /  80-7941679

 
 .. חורף חם בחשמונאיםלסיום 

 
 :השבוע

הצגת ילדים לכבוד , 3.9, א אדר"י, ביום שני
 :פורים

 

 !"אוזני המן שחבל על הזמן"
 

 14:98במועדון נוער בשעה 
 6-7לגילאי 

 לילד₪  38
 

 
 

 
   
 
 

 

בשושן פורים כולם מגיעים 

 של מטורף לשוק פורים 

 !שבט ציון, באבני עקי
 

במגרש כדור סל  9::0מתחילים בשעה *
 ד"ס הממ"של ביה

 
מופע לכל המשפחה  09:99בשעה **

 קרקס – שמבוקישל ובשיתוף הקהל 
 !של אדם אחד מצחיק

 ס בנימין"בחסות מתנ
במקרה של גשם המופע יתקיים בכל זאת באולם יפה של )

 (01:11גלנווד בשעה 

 

 !דוכני מזון !תחנות !מתנפחים 

 ...ועוד

 
 !כל ההכנסות לצדקה

 
 בחסות ועדות תרבות ונוער

 

 

 !ועוד מבני עקיבא
 

באולם  9::03בשעה , ב אדר"י, ביום שלישי
 (גלנווד)כ רמת מודיעים "יפה של ביה

 
 !!הרואה בנות ערב הכתרה של שבט

 
 ח "ש 5:  מחיר כניסה

 !בואו בשמחה!! כולן מוזמנות
 

http://www.rammod.net/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 !!פורים שמחבת שלום וש

מהספרייה: סדנא לאימהות צעירות בחינם!        
         ס בנימין"בחסות הספריה האזורית של מתנ        
04:96בשעה , ..01,אדר ט"י, ילישביום ש        

                   סדנא עם נעמה מאיר – גילגולו של סיפור
  ליצנית רפואית, שחקנית ומספרת סיפורים, בובנאית

ך הופכים סיפור אי*? כיצד מספרים סיפור עם בובות*
האם דמות מן האגדות יכולה לקפוץ החוצה מן *?להצגה
איך תעסיקו את ילדכם בפעילות יצירתית ...ו*? ...הספר

?שהוא לא ירצה להפסיק  

בה נעבד סיפור , את כל זה ועוד נלמד בסדנא חווייתית
, תיאטרון-מהגלילים ניצור בובות. לתיאטרון מגלילים

נלמד להפוך גליל . דיםשניתן להכין גם בקלות עם יל
. י הדבקה"מימדית ע-או לתלת, מימדית בציור-לבובה דו

לאחר מכן נראה כיצד הופכים סיפור להצגה בשלבים 
פשוטים ואיך משפט קצר בספר יכול להפוך לסצנה 

.                                                                  מרתקת
י סיפור "ה ייחודית עפמכיון שכל משתתף ייצור הצג 

יש להביא ספר ילדים מאוייר או אגדה , אהוב בו יבחר
.דמויות 2שמשתתפות בהם לפחות , עם תמונות  

ספר ילדים שברצונכם להמחיז : על כל משתתפת להביא
.                       קרטון של נייר סופג ונייר טואלט וגלילי

יש . משתתפות 21מוגבלת ל. משך הסדנא כשעתיים  
  4256126: ..3', להירשם אצל רינת בספרייה עד יום א

!!כל הקודם זוכה               

 

 מזל טוב *מזל טוב *מזל טוב :פינת הברכות

 
 

 הבתסר לרגל הולדת 'למלאני ואבן צ*: לידות

בן לנירדית ותומר בן  ,לחנה ומשה סבתו לרגל הולדת הנכד*
 ורדה קראוס קאופמן' נין לגב, שמעון

 לאילן ודניאלה אברהמי להולדת הנכד בן לדור וציפיה *

  
 (ו'ג)נתן וסוזי כשדן לרגל אירוסי בנם יוסף ליו*: אירוסין

 אפרת רז מירושליםל
 

הבן אביתר  לאורנה ואלי אורבך לרגל נישואי*: נישואין

 למרינה כהן
מוריבר לרגל נישואי ליאורה למיכה ( פרידמן)ויס 'לרובי וג*

 יסלזון
 
 
 

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

 

 :ד"חבמבית 
 ד חשמונאים"פעילות בית חב
 הרב ברק כוכבי

 2ערבי נחל ' רח
 
נמשכת חלוקת תחפושות חדשות לילדים בחינם  -ה "פורים תשע. 0

 .בשעות הבוקר
ה מתקשה לצאת מהבית לשמיעת מגילה עקב מגבלה /אם את. 2

 . ד ונגיע אליך הביתה לקריאת מגילה"פיזית צור קשר עם בית חב
צור קשר עם בית " סעודת פורים"לסעוד את  אם אין לך היכן. .

 .ד"חב
אדר באולם ' ה ביום שלישי יב"מסיבת פורים לילדים תתקיים אי. 9

פרטים בלוחות . הפתעות הגרלות פרסים.  02:11הספרדי בשעה 
 המודעות

שלא ישאר יהודי אחד שלא יקיים את  ,ל"על פי בקשת הרבי זצ. 6
בבוקר  00הפורים בשעה  ה יחדיו ביום חג"נצא אי ,מצוות החג

. לחלק משלוח מנות לחיילים בסביבה בפרט ולעמך ישראל  בכלל
  .דרושים מתנדבים לפעילות

 
 .איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק

 !פורים שמח

 13-4250066: פרטים נוספים בטל

 אותנו הפלא תשועת/ כעשותך נוראות באותם הימים"
אל מלך יושב על / מצוא לפניך כופר ותנחומים/  עולמים

..."כסא רחמים  

: נעלה כולנו, מיכה במלאות שלושים להאסף אהובנו

לגילוי מצבה, חברים ומכרים, משפחה  

 בבית 00:11 בשעה תענית אסתר -אדר' ביום רביעי יג
רצוי ואפשר להביא כלי נגינה . העלמין בנווה צוף  

                          מונאיםחש – משפחת קירשנבוים
                            196.6.-1623 :תמר: לפרטים נוספים

הקשב / לשועת נכאים אל תעלם אזנך/ במתי מספר חלינו פניך" 
                 "כבימי מור והדס הושעת בנך/ תחינתם משמי מעונך
  (מתוך סליחות לתענית אסתר)         

 

 

  

  

 

 שבת זכור –תצוה : שיעור נשים בשבת פרשת
 (ך באוניברסיטה"מרצה לתנ)יונה מעוז :  מרצה
 !(שימו לב לשעה החדשה) 06:.0:   בשעה

 
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 11:.0קריאת תהילים לפני השיעור בשעה :  שימו לב

, יום שישי –ג אדר "י, אין חוגים מיום רביעי

 (./9-5)ו אדר "ט

mailto:vaad_bryna@012.net.il

