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מערכת :אביטל שפילמן אריאל אדלר גילי זלצר
דבורה בנצקי נורית גוטמן

גליון מס 323
כח' שבט תש"ע 12.02.2010
פר' "משפטים" " -שקלים" )"מברכין"(
כניסת השבת17:05 :
יציאת השבת 18:02
מניין כ"ותיקין" – 05:53
מפקד 16:30 :

vmnhadas@zahav.net.il

בקול אחד

קול ששון וקול

שמחה
הידד וקול לחי
מזל טוב
לורדה רוזנטל
להולדת הנכד
בן לאריאל ואביה

הידד לכל הסבתות בירוק
לו ידעתי ,הייתי רוצה גם לשרוק...
באיזה יופי ואיזה חן
)ואיך מזג האוויר עמד לימינכן(
ארגנתן נטיעות לכל הילדים
)מצידי ,אם אתן סבתות אז אנחנו הנכדים(
ועכשיו יש לאחותי ולי עץ במרכז המושב
ואני יודע שאנחנו אחראים עליו
נשקה ,נזבל ,נטפח וכל מה שנחוץ
וכך עוד יותר נרגיש שנחלים זה בית -מבפנים ומבחוץ.
חוץ מזה ,נורא מתאים בהקשר של ט"ו בשבט לומר בלי היסוס
ותהיות
שאתן סבתות ממש ,אבל ממש גזעיות.

מזל טוב
לורדה ופרדי פליישר

ממני
יאיר שמשון פורר
)בן  5ורבע(

לדניאלה פליישר
בהגיעך למצוות
ב"ה

העלון יוצא לדרך !
נהניתם מהעלון הקודם?
רוצים לקרוא עוד אחד?
אנחנו רוצים להוציא לקראת פסח עלון חדש
כל מי שרוצה לכתוב מוזמן לשלוח אלי
ay1445@013.net
מצפה להצפה של המייל שלי
יוכי רייפן

ערב שבת קודש "משפטים"
לקהילת נחלים ,היקרה!
במוצאי השבת אנו טסים בע"ה עם איתן הקטן
לסינסינטי ,לניתוח שיתקיים אי"ה בעוד כשבוע
ומתפללים לטוב! זאת ההזדמנות להודות לכם
בשמנו ובשם הורינו ,על עזרתכם הנפלאה
ותמיכתכם מכל הבחינות
בהשתתפות במימון הניתוח  ,בהתעניינותכם
ובעידוד שלכם.
ייתן ה' שכל החסד והחום שהשפעתם עלינו ,יעמדו
לכם ולנו לבריאות איתנה ולכל טוב ,ונשמח לבשר
לכם אי"ה בקרוב בשורות טובות ישועות ונחמות.
רועי וחן-לי לוי ,וההורים

בס"ד
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משתתפי השיעור בדף היומי שמחים להודיע כי סיימנו
בס"ד את הלימוד במסכת בבא-בתרא והתחלנו בשעה
טובה את הלימוד במסכת סנהדרין.
סעודת סיום מסכת יחד עם סעודה שלישית תתקיים
בע"ה בשבת קודש פרשת "משפטים" ,כ"ט בשבט
תש"ע ,13.2.10 ,שבת מברכין ,ערב ר"ח אדר "ומשנכנס
אדר מרבין בשמחה" "בבית דני" ,אחרי תפילת מנחה.
סדר היום:
 – 16:45תפילת מנחה מוקדמת למשתתפים בסיום
ובסעודה השלישית
 – 17:05סעודת סיום וסעודה שלישית
סיום מסכת ע"י מגיד השיעור :המרא-דאתרא
הרב גרינוולד שליט"א  -ברכות
 – 18:00ברכת המזון
 – 18:03צאת השבת – תפילת ערבית
הציבור מוזמן להשתתף בשמחה של מצווה.

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

לכבוד ראש חודש אדר –
דודו וטיטו מגיעים לנחלים
ביום ב' ,א' אדר 15.2.10 ,בשעה
 17:00בבית דני:
ילדי נחלים מוזמנים להצגה:

"מעשה בכובעים"
עם דודו וטיטו הליצנים
ההצגה כוללת בובות ,ליצנים

ועדת תרבות

וריקודים .לגילאים 3-6
עלות₪10 :

היכונו היכונו

ועדת תרבות

מסיבת פורים במושב
במוצאי שבת מיד לאחר קריאת המגילה תערך
בבית דני מסיבת פורים.
בתוכנית  :הרקדה וכיבוד קל.
ובמרכז הערב תערך תחרות תחפושות כללית -כל
רחוב במושב יתחפש על פי סיפור ילדים שיבחר.
***פרסים לרחוב הזוכה ***
חלוקת הקבוצות לפי רחובות ,ואחראי רחוב:
רחוב ירדן ) ממשפחת מאיר וקסלבאום עד
הכיכר ( אורנה דגן ,וצופיה הירשפלד.
רחוב ירדן )מהכיכר ועד יעקב אייזק ( נעמי בן
דור ,ואסתי לורנס.
רחוב שניר )ממשפחת יזי עד מיכה פסל ( אסתי
היימן .שלומית הופמן ,ועינת לרנר.
רחוב קורן גמלא ושיאון אורינה פלש ,ונורית
כהן.
רחוב חרמון רחוב טל וסער שלומית דרורי
,זאבי רוט ,גילה גוטמן .
רחוב דן גלסנר שושי ,ענת חן ,ויפעת שנלר.

בהצלחה וקדימה לעבודה!
ועדת תרבות

מתנדבים לשעת חירום
מועצה אזורית חבל מודיעין מחפשת מתנדבים לשעת
חירום,
אשר יוכלו למלא תפקידים שונים ולקחת חלק פעיל
בהיערכות המועצה בשעת חירום.
אם את/ה:
יכול להגיש
*עזרה טכנית במערכות מים /חשמל/אינסטלציה /גז
*טיפול באוכלוסיה מיוחדת קשישים/מוגבלים וכו
*עזרה בחלוקות מזון /מים
*עזרה ראשונה
או כל מי שמוכן לתרום מזמנו ויכולתו.
לפנות למירית חצרוני
רכזת מתנדבים
טל'  9722888שלוחה 8147
פקס 039722816
mirit@modiin-region.muni.il

לאנשי נחלים היקרים!
תודה ויישר כח לכל התורמים שהתגייסו למאבק על
חייו של התינוק איתן לוי.
בשלב זה נאספו כל הכספים הדרושים לניתוח.
תזכו למצוות ,נחל-נחלים
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פ"שקוויל

במלאת שנה לפטירת אשתי ,אימנו וסבתנו היקרה
רבקה שורק ז"ל
נקיים אזכרה ,ביום שני ,ח' אדר תש"ע,22.2.10 ,
בשעה  16:15בבית העלמין במושב נחלים.
המשפחה

חוג רעות

חברי חוג רעות וידידינו
מוזמנים למפגש פרשת שבוע והרמת כוסית
לכב' ארוסי שישי )שירה( ואשר.
בשבת פרשת "משפטים" בשעה 13:00
בביתנו
פנינה ואלי גלבוע
מפגש חוג דור
במוצאי שבת פרשת משפטים ה13.2.10-
מתקיים בע"ה מפגש בשעה  20.30בביתם
של רוני וניר ברק.

שיעור ראש חודש לנשות המושב
ביום רביעי הקרוב ג' אדר 17.2.10 ,הנכן מוזמנות
לשיעור לכבוד חודש אדר על ידי דבורה שנהב
בנושא:
"משה רבנו :סוד ויסוד לנהפוך הוא ולשמחה"
השיעור מתקיים בשעה  20:30בביתה של אהובה
אינהורן ,רח' שניר ) 53על יד המקצועי(.
השיעור מוקדש לעילוי נשמת אברהם אינהורן ז"ל.
כולן מוזמנות!

בתוכנית :כיבוד חלבי והרצאה על ידי חזי
פוזננסקי:
"קסם הכסף – ציונות דרך החור שבגרוש"
סיפורים מרתקים ומרגשים על ארץ ישראל
ב"ראי" שטרות הכסף.
עלות ₪ 25:למשתתף.
מי שטרם העביר  ₪ 50לקופת חוג דור מוזמן
להעביר בערב זה או למשפחת וקסלבאום או
סילברמן.
לאישור השתתפות ותאום הבאת כיבוד נא
ליצור קשר עם רוני או אביבה.

קפה מאפה והרצאה
אנו שמחים להזמינכם למפגש והרצאה
שתתקיים אי"ה
ביום ראשון ,21.2 ,ז' אדר
בשעה 10.45
בבית דני
בתכנית:
 - 11.00 – 10.45מפגש עם קפה ומאפה

חוג היובל
מפגש מוצאי שבת פרשת תרומה ו' אדר,
 ,20.2.2010הרצאה בשעה  20.30אצל
משפחת טייכמן  ,עלות  25ש"ח לאדם.

 -12.00 - 11.00בועז פלדמן
"תעתועי ראייה"
ההרצאה בליווי דוגמאות רבות מעניינות
מדהימות ומפתיעות

מפנים זמן ומגיעים
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למרפאת רופאים בהדר גנים )סניף מכבי(
דרושה אישה רצינית עם יחס טוב לקהל ,לעבודה במשמרות
)היקף חצי משרה( עם תנאים טובים.
לפרטים נוספים – 050-8800906

הורים יקרים,
החל הרישום למעון "חרמון" לשנת תשע"א
אתם מוזמנים להיכנס ולרשום את ילדיכם!
לפרטים לימור – 0502-652177

לביה"ס הטכנולוגי בנחלים
דרוש – מדריך לילה
אחראי לשעות הלילה בפנימיה
משעות סיום עבודת הצוות החינוכי ) (22:00ועד שעת
תחילת עבודת הצוות החינוכי למחרת בבוקר )06:00
בבוקר(
 4לילות בשבוע .לפרטים – מוטי כהן 052-8119629

משה הספר
גברים/ילדים
054-7707000
גני הדר פתח תקוה

השבת אבדה
הגיעה אלינו כלבה קטנה שחורה וקטנה
המאבד מוזמן לבוא לביתנו לקחת את הכלבה ע"פ
סימנים או לטלפן לטל'03-9080115 :

השבת אבידה
נמצא מפתח עם ראש סגול בבית הכנסת .ניתן לקבלו
אצל אוריאל סילברמן 9362275

השבת אבידה
אם מישהו מצא את "כיפת החיילים" שלי )ירוק זית
בהיר וכהה עם כיתוב צה"ל בצבע צהוב( אשמח
לקבלה בחזרה! יונתן סילברמן 9362275

מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים
תספורות ופנים
אפשרות בבית הלקוח
054-7293770

השבת אבידה
נמצא כדור בשדה ליד בית הספר
ניתן לקבלו עפ"י סימנים אצל איתמר
0505-306879

