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 :כירותמשלחן המז
 

מניסיון של שנים קודמות קשה מאוד ו חג הפסח מתקרב
לקבל משאיות לפינוי גזם בשבוע האחרון ולכן ככל 

ות הגזם יבטיח לנו שתקדימו להוציא גזם וגרוטאות לפינ
  .ישוב נקי בחג
בבקשה לגזום צמחים הנשפכים לכיוון   :גיזום צמחים

ר יש מצבים שאי אפש. המדרכה ומפריעים להולכי רגל
 .ללכת במדרכה

ה ביום "מבצע הגעלת כלים יתקיים אי  :הגעלת כלים
 03:30-10:00בין השעות , 31.3.13, א ניסן"י, שלישי

הרב דבש מבקש להגיע להגעלה עם . ברחבת המזכירות
 .שעות 42כלים נקיים שלא היו בשימוש 

אני מבקש להדגיש שלא ניתן לנקות את הכלים במזכירות 
 .נקי לא יוגעלולכן כלי שלא יהיה 

לקראת חג הפסח יתוגבר ניפוי  :פינוי אשפה לקראת החג
 :האשפה כדלקמן

 פינוי כרגיל, 3..4, יום ראשון
 פינוי נוסף, 31.3, יום שלישי
 פינוי רגיל, 4.2, יום חמישי
יפוזרו עגלות גדולות בנקודות מרכזיות : 3.2, יום שישי

ביום  עבור שאריות החמץ ויפונו( שיפורסמו בשבוע הבא)
 .שישי לאחר ביעור חמץ

 
בימי חול המקווה יהיה  :שעון קיץ –שעות פתיחת המקוה 

מוצאי חג הוא / ש"במוצ. 40:00-44:30פתוח בין השעות 
למקרים מיוחדים ניתן .  חג/ יפתח שעה אחרי צאת השבת

 43.: שלוחה  3.13.00-04: לתאם עם הבלנית
 

דהוא שפך למחרת יום הבחירות מאן   :מקרה חריג וחמור
פליקס ' את תכולת פח האשפה סמוך לכניסה של בית מש

 .התירוש ועל הפח תלה סמרטוט אדום' ברח
המעשה אירע לא במקרה והרקע ככל הנראה הינו 

זהו . פליקס' דעותיהם והשקפותיהם הפוליטיים של מש
מקרה חמור מאוד של הפחדה וסתימת פיות ואסור לנו 

 .כישוב וחברה מתוקנת להשלים עמו
במקרה זה ומוקיע  הועד המקומי דן בישיבה האחרונה

אותו מכל וכל ומצפה שמקרים מסוג זה לא יחזרו על 
 . עצמם בישובנו

נקווה . פליקס הגישה תלונה במשטרה בעניין זה' מש
מאוד שמקרה זה היה חריג וישאר כך ולהבא כל ויכוח 

  .צריך לפתור אך ורק בהידברות
 

 ובמזכיר היש –מוטי רוזיליו 

 

 
   
 
 

 

 בריינה הרטמן: מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  2שלוחה  9012.3.
 

עד יום  3..4, ניסן' ט', מיום א  :חופשת פסח –חוגים 
ולא כפי  ,כולל)14.2, ג ניסן"כ)!( אסרו חג, אסרו', א

לא  .(חוברת חוגיםשרשום בלוח חופשות של ה
יתקיימו חוגים חוץ מחוגים בהם המדריכים רוצים 

על כך הילדים יקבלו הודעה . להשלים מפגשים
 .מהמדריכים

 
 :טקסי זיכרון וליל יום העצמאות

משפחות שמעוניינות להדליק :  טקס יום השואה

משואות לזכרם של בני משפחה שנספו בשואה מתבקשים 
 .להיות אתי בקשר

, הרצאה מפי סרן זיו שילון  :סרן זיו שילוןסיפורו של 
שנפצע קשה בפעילות בגבול רצועת , פ בגבעתי"מ

בשעה , 2..1, ח אייר"ר' א, יתקיים ביום ראשון, עזה
פרטים . מ של ישיבת נר תמיד"באולם ביה 40:30

 .בהמשך
מי שמעוניין להוסיף תמונה של   :טקס יום הזיכרון

ים בערב בת משפחה לפינת הנצחה שמעמיד/בן
 .הטקס מתבקש לצור קשר אתי או עם טלי פז

 
   :דוכני מכירה למדרחוב ביום העצמאות

יום )המעוניינים להעמיד דוכן מכירה בערב יום העצמאות 
מתבקשים להירשם ( 44.2, אייר' אור לד, רביעי בערב

ויש לשלם אותו ₪  430ההרשמה עולה . במזכירות הישוב
 .בזמן ההרשמה

 
 
 
                                                                    :הטיול להורודיון ולאזור גוש עציון   :ממועדון מפגשים 

   3/2/4013  ז ניסן"ט ,פ"חוהמ ,ה ביום ראשון"יצא אי   
                                        בהדרכת יעקוב גוטליב וניסים תפילין

                                                                           :המסלול   

 .וכו.תקוע . דיון והור.תל סוכו .ה "נתיב הל. לאזור גוש עציון 

היציאה מעט )בבוקר ליד בית הנוער  3:40נצא בשעה  
נא להגיע בזמן ולהצטייד (. מאוחרת בגלל תפילות החג 

ולבוש בהתאם למזג , נעלים מתאימות, שתייה, באוכל
את התשלום יש   .  למשתתף' ש 100העלות .   האוויר

או לנאוה  הקרוב לציונה להעביר בהקדם כבר ביום שישי 
 ציונה שרוני                    .במזכירות הישוב במשך השבוע הבא

 

 :  תנחומים 
 לאיתמר אנגלסמן על מות אביו

 

 לחיים כהן על מות אביו

 (שבת הגדול)צו : שיעור נשים בשבת פרשת
 הרב איתן הנה:  מרצה

 
השיעור יתחיל . שימו לב לשינוי בשעה) 12:23:   בשעה

 (בזמן
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 השיעור מיד אחרי קריאת תהילים :  שימו לב
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 מזל טוב *מזל טוב* מזל טוב :פינת הברכות

 

בתם , ולדת הנכדהלרגל ה, בל וחגית שביטליו*: לידות

 של אריאל וצופיה שביט
ליהודה נכדה , לרגל הולדת הבת אבישי ושגית כהןל*

 ואסתר כהן
בת ליונתן , לחיים וריקי דה יונג לרגל הולדת הנכדה*

 דה יונג ורותם
 

י טובר לרגל בת המצווה של 'יג'אק וג'לצ*: מצוה תב

 בתם שרינה

ה של בנם ליונתן והיידי נתן לרגל בר המצוו*:  בר מצוה

 קובי

 

לרגל אירוסי בתם , יורם ואריאלה סבאןל*: אירוסין

 מוריה לשי קהלני
 

 יוסי מארק :דרך צלחה ל  !מתגייסים

 ברק עמיר                                      
 אבידן עקנין                 
 אליה תמאם                                         

 
: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל

vaad_bryna@012.net.il 

 

 :ממועדון גיל הזהב
 "גיל הזהב"חודש אדר במועדון 

חודש אדר במועדון היה עשיר בפעילויות מעניינות 
 .ומהנות

 ד שלחו"ס הממ"מביה 'תלמידי כתות א 

משלוחי מנות מעוצבים ומכובדים לכל החברות 

 .במועדון וגרמו להן אושר ושמחה

  נערכה מסיבת פורים שבה התחפשו החברות

שלוש חברות זכו בפרסים .והמתנדבות 

 .מרשימים בזכות התחפושת המיוחדת שלהן

  המתנדבות המחיזו את מגילת אסתר

 .במקצועיות רבה ושיתפו את הקהל

 ההודית והתימנית החודש היה בסימן העדה. 

ביטוי  באו לידי, בנים' תלמידי כתה ג

במאכלים ,בתלבושות ,בפולקלור העשיר 

החברות שיתפו . ובסיפורים שירים וריקודים

את כולם בסיפורים אישיים ובחוויות מארץ 

תודה רבה לכל המתנדבות העושות .מוצאן

                                                      .מלאכת קודש

-בניסן ה' ט' יום א -נצא לחופשת פסח החל מ

                                44.4.41 -הניסן ' כה' עד יום ג  40.3.13
ברצוני לאחל לכל החברות והמתנדבות פסח 

                                           .כשר ושמח

 לאה מדעי  - רכזת המועדון

 

 

בנים ' ג-ו' כיתות אלתלמידי  יישר כוח ענק

 .ולמחנכות אורלי יורבצקי ורינת סופר

' התרגשות ושמחה גדולה גרמו תלמידי כיתות א

בנים בקרב הנזקקים כשהפתיעו אותם ' בנים וג

ביוזמתם החדשה והמבריקה בקניית מצרכים לחג 

 .הפסח

המשפחות ממש שמחו והביעו את הפתעתם 

וב כשקיבלו את הארגזים המעוטרים ומלאים כל ט

 .יישר כוח לכולם. מוריה אליאסי' י הגב"שניקנו ע

כמדי שנה המורה ניצה דוד דואגת שכל תלמידי 

ס יביאו ממוצרי החמץ למחסן שלנו ובתום "ביה

הפסח המשפחות הנזקקות ממש שמחות לקבל 

יישר כוח למורה ניצה שעושה . ל"מהמוצרים הנ

ומנהלת אותו ביד , מבצע שכזה לא רק לכבוד פסח

בנים תהווה ' וג' מקווה שהיוזמה של כיתות א    .רמה

 .ה"מודל לחיקוי לכלל הכיתות לשנים הבאות אי

 
 מן'זהבה תורג

 :מהספריה

ה ולמדריכות "לבנות שבט הרא תודה רבה. 1
 המקסימות

ענבר סופר וליאל סינגר על , אילה הרטמן
 .עזרתן בספרייה

הבנות העבירו ספרים ושינו מדפים ואפילו ניקו 
 !אותם

במרץ ובשמחה והיו פשוט , הן עזרו בחריצות
 !מקסימות

 "...של ידידות מופלאה זוהי תחילתה"לדעתי 
  
 :שעות פתיחה בשבוע שלפני פסח. 4

 (דקות לפני הסגירה 10שאילת הספרים נעשית עד )
  

 40:00 - 19:00    יום ראשון
 10:00 - 13:00       יום שני

 00:.1 - 10:00    יום שלישי
 בבוקר  14:30 - 30:.     ביעייום ר

קריאה להצלחה "שעות מיוחדות במסגרת 
 "בבנימין

 .סגור -יום חמישי 
 על השולחנות מונחים בכל ימי הפתיחה

דפי הפעלה וצביעה לכבוד פסח להנאת 
 .הקוראים הצעירים

נחזור לפעילות רגילה . בפסח הספרייה סגורה 
  .ג בניסן"ה ביום ראשון כ"בעז

 !ייהלהתראות בספר
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 !!מחכשר וש שבת שלום וחג

 א יצא דף מידעל, ערב פסח, בשבוע הבא

 :ד חשמונאים"מבית חב
 

 שישו ושמחו בשמחת תורה
 

 ד חשמונאים"הכנסת ספר תורה לבית חב
 

 ה"תשע, ניסן' י, ביום שני
 13:00כתיבת האותיות בשעה 

 4ערבי נחל ' רח, בבית משפחת כוכבי
 

 כ הספרדי"נצא לאולם ביה 13:23בשעה 
ונלווה את ספר התורה ( בכניסה לישוב)

 דיםשמחה וריקו, בשירה

 

 סעודה של מצווה עם שולחנות ערוכים
 בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

 

כל הציבור מוזמן לקחת חלק בכבודה 
 של תורה

 

  ברק כוכביהרב 

 שליח הרבי בחשמונאים
 

 תנו כבוד לתורה

 

 

 :ספורטמועדת 
 

 :ירושלים מציג –הפועל בנק יהב 
 

שיחה מעוררת השראה וסדנאות כדורסל 
ורדן 'מייקל ג" –עם תמיר גודמן  חוויתיות
 "הישראלי

 
 .4.2, ג ניסן"י, ביום חמישי 
 

, תמיר גודמן הוא שחקן כדור סל מקצועי בעבר
סופר ומומחה במיומנויות הכדור , מרצה עולמי

גרים בסיפור חיים תמיר ישתף ילדים ומבו. סל
בהמשך תמיר יערוך סדנאות . המרתק שלו

 .כדורסל
 

 :בתכנית
 

שיחה לכל הגילאים עם :  10:00-11:00
 תמיר באולם יפה של גלנווד

 

 :ובהמשך במגרש כדורסל
 

 ה בנים –כיתות  א :  11:00-11:40:   #1סדנא 
 ה  בנים –כיתות א :  11:40-11:20:   #4סדנא 
 ב בנים"י –כיתות ו :  11:20-14:00:   #3סדנא 
 ב בנות"י –כיתות ו :   14:00-14:40:   #2סדנא 

 

כל ילד שמגיע יקבל פיצה .  הכניסה חופשית
 של פיצה מיה

 

י 'לשאלות ובירורים ניתן לצור קשר עם בנג
 030-3301034: אקמן

 034-0033440:  או סטוארט כץ
 

 סחורה של הפועל ירושלים תימכר במקום
 

 ת ועד מקומי חשמונאיםהתכנית בחסו
 ועדת ספורט

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"וביה
 
 

 
Translation on other side 

 :משחקיית הישוב
 

המשחקייה תפתח בימי , ערב פסח, בשבוע הבא
 בין השעות' וג' א
 10:00-13:00 

 .ביום חמישי היא תהיה סגורה
 

ג ניסן  "כ, ביום ראשון,  ה"בע, הפעילות תתחדש
14.2 

 !חג כשר ושמח
 שרה שטייניץ

 
 



Hapoel Bank Yahav Jerusalem Presents: 

An Inspirational Talk and Action-Packed Basketball 

Clinics with Tamir Goodman, the “Jewish Jordan” 

The program is generously sponsored by the  

Vaad M’komi Chasmonaim 

Va’Adat Sport 

Glenwood 

What: Tamir Goodman is a former professional basketball 

player, a world renouned speaker, author and basketball skills 

specialist. Tamir will share his fascinating life story—perfect for 

both kids and adults—that will keep you on the edge of your seat 

and will inspire you for the upcoming Pesach holiday. Tamir will 

follow the speech with his world-famous famous basketball clinics 

(see below). 

When: Thursday, April 2.  

               Speech: 10:00-11:00am (all age groups) 

               Clinic 1: 11:00-11:20am (boys grades 1-5) 

               Clinic 2: 11:20-11:40am (girls grades 1-5) 

               Clinic 3: 11:40-12:00pm (boys grades 6-12) 

               Clinic 4: 12:00-12:20pm (girls grades 6-12) 

Where:  Jaffe Hall – Glenwood 

Contact: For questions please contact  

Stuart Katz (052) 608-3226 or Benjy Eckman (050) 380-1632 

Official Hapoel Merchandise Will Be For Sale 


