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

גליון מס 338
כ"ט סיון תש"ע 11.06.2010
פר' קרח שבת ראש חודש
כניסת השבת19:28 :
יציאת השבת 20:29
מניין כ"ותיקין" – 05:10
מפקד 19:00 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול

בשבח ובהודיה לה' יתברך
בננו

אלקנה

נ"י

הגיע למצוות העלייה לתורה תיערך אי"ה
השבת קודש פרשת "קרח"
במניין השני
קידושא רבה יתקיים בבית דני לאחר
התפילה הציבור מוזמן!!
נתנאל ואורית סלע

מזל טוב
ליפעת וירון שנלר
להולדת הבן
לבת ציון וגיא אבירם
להולדת הבת תמר

לנועה ולרב אהרון פרל
להולדת הנכדה
בת למירי וליעד

לדבורה ואלי בנצקי
להולדת הנכד
בן לרונית ואלון

מזל טוב
למשה גוטמן
לגילה וחגי גוטמן
לשולה ואליעזר גוטמן
לרגל בר המצוה

מזל טוב
לאביה רייפן
ליוכי ואלישע רייפן
לרגל בת המצוה
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קפה מאפה והרצאה
שמחים להזמינכם למפגש והרצאה שתתקיים אי"ה

13.6

יום ראשון א' תמוז
בשעה 10.45
בבית דני
 – 11.00 – 10.45מפגש ,קפה ומאפה
 -12.00 - 11.00הרצאה

המרצה :רות מרשנסרקי

"סיפורי חיים"
מפנים זמן ומגיעים

ועדת ביטחון
מתבקשים מתנדבים לצוות חירום ישובי ,המתנדבים יעברו
הכשרה ע"י פיקוד העורף.
נא לפנות למשה צויבל –  054-9704352או להדס במזכירות
הועד המקומי.
לידיעתכם!

טלפונים חשובים להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

בני עקיבא
הורים יקרים ,ה' עמכם!

שירה ושיעור לכבוד ראש חודש
ביום רביעי הקרוב ד' תמוז 16.6.10 ,הנכן מוזמנות לערב
של שירה ושיעור בשעה  20:45לביתה של אהובה
איינהורן ,רח' שניר  .53השירה עם אורטל ציון בשארי
והשיעור על ידי דבורה נתיב בנושא:

תמוז מלשון "תם"
הערב מוקדש לעילוי נשמת אברהם אינהורן ז"ל.
כולן מוזמנות

 יום פתיחת קיץ:בע"ה ,כמידי שנה גם השנה נצא לחגוג את פתיחת הקיץ והחופש
הגדול יחד עם שאר חברי התנועה בלונה-פארק.
תאריך :י"ט תמוז ).(1.7
עלות :כרטיס 45 -ש"ח .מדריך 20 :ש"ח.
הרשמה :במזומן -עד מוצ"ש פרשת "חקת" ,ז' בתמוז ).(19.6
באינטרנט -עד י"א בתמוז ) (23.6ב 20:00בערב.
במידה וחניך התרים פנקס שלם ,הוא אינו צריך לשלם על עלות
הכרטיס .למרות זאת ,ברישום באינטרנט ,יש לסמן ב-וי את עלות
הכרטיס ,המערכת רושמת שצריך לשלם על כרטיס אך מייד היא
מציינת  -45ש"ח כזיכוי/הנחה.
תאריכי מחנות הקיץ:
מחנה נבטים ניצנים  -יער עופר :כ"ח-כ"ט אב ) 8-9באוגוסט(
מחנה מעלות  -יער עין זיתים :כ"א-כ"ג אב ) 1-3באוגוסט(
מחנה מעפילים  -יער עופר :כ"ט אב  -ב' אלול ) 9-12באוגוסט(
מחנה הרא"ה )נודד( באזור ירושלים :כ"ב-כ"ה אב ) 2-5באוגוסט(

אזכרה
במלאת שנה לפטירת אבינו היקר
ר' שלום גרינבוים ז"ל
נעלה לקברו ביום שישי כ"ט בסיוון
בשעה  8:30בבוקר

לימוד וסיום מסכת לע"נ יתקיים
בשבת פרשת קֹרח בבית משפ' הלמן
בשעה  18:30אחה"צ

מחנה סיירים  -יער עין זיתים :ט"ז-כ"א אב ) 27ביולי1-
באוגוסט(
לכל בעיה ,שאלה ,הערה והארה,
ניתן לפנות אליי,
מיכל הקומונרית
.0523662859
שבת שלום ומבורך
בברכת חברים לתורה ועבודה וקיץ בטוח.

בס"ד
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ועדת קבלה
עפ"י תקנון ועדת הקבלה ,אנו מפרסמים את שמות
המועמדים ,אשר יגיעו לועדת הקבלה לקראת
רכישת בתים או נחלה בנחלים
המעוניינים להגיב )המלצות או הסתייגויות(
אודות המועמדים מתבקשים לפנות עד ,עד ליום
ראשון הקרוב ) ( 13/6אל אודי רטנר יו"ר הועדה טל:
.0578191468
שמות המועמדים:
נינה ואברהם גרסטנפלד

הנגנים הצעירים מזמינים את תושבי נחלים לערב
מיוחד –

קונצרט מספר  2יתקיים בע"ה ביום שלישי
 15/6/2010בשעה  19:00בבית דני.
)מנחה בשעה (.18:30
חלילים ,פסנתר ,גיטרות ,סקסופון ,קלרינט ,אורגניות,
תופים ועוד.

אתם תדאגו לאוכל ,אנחנו לקינוח...

אבטיח אדום -מתוק ישר מהשדה
בימי חמישי אחה"צ ושישי בשעות -10:00
18:00
רח' ירדן 61
בית משפ' אבנר פורר
)(077-9336308

נמצאה טבעת נישואין }במקווה נשים{
אסתר0522427503-

ניגוני סולו ,דואטים והרכבים.
בהשראת כוכב נולד ,הצוות המוסיקלי איתר הרבה
"כוכבים נולדים"  -חוויה מאלפת מובטחת לבאים.

...את הקייטנה הזו אי אפשר להפסיק...
קייטנת הטיולים של נחלים שוב יוצאת לדרך
ההרשמה החלה!
למסיימי כיתות – ו'-ט'
פרטים אצל יניב כץ – 052-3338219
ykatza@walla.com

לדירה של חיילים בודדים דרושים מכשירים חשמליים:
מאוורר ,כיריים חשמליות ,טוסטר ,תנור וטלויזיה
נשמח לקבל כל תרומה.
ניתן ליצור איתנו קשר במייל
dan_ari@walla.com

המכירה תתקיים בתאריך  13/6ברחוב הירדן 117
אצל משפחת בשארי בין השעות 20:00-22:30
כולכן מוזמנות!
אורטל בשארי054-3452492 -

בס"ד
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נחלים קוראת
חודש הקריאה והספרות במושב נחלים
נרשמים עכשיו לספריה ונהנים ממבחר ספרי קריאה
לילדים ,נוער ומבוגרים
מחיר מנוי שנתי למשפחה – ₪ 60
הספריה פתוחה לקהל בימים:
ראשון וחמישי בין השעות 18:00 – 16:00
במהלך חודש יוני תתקיים בזמן פעילות הספריה
מכירה של ספרים משומשים במחיר סמלי של  ₪ 2לספר.
ביום שני ב' תמוז ) (14.06.10תתקיים שעת סיפור ,בשעה  17.00בספריה.
והפעם הסיפור :

סיפורי חתולים.
מספרת:
צ'רלי דנינו.
נפגש בספריה...
עלות ₪ 10
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ועד מקומי מושב נחלים

ועדת תרבות

האגף לחינוך ותרבות
חבל מודיעין
המח' לתרבות תורנית

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

הזמנה

חנן יובל – סידור אישי
הזמר והמלחין חנן יובל במופע חדש המביא אל הבמה את הפרויקט שיצא לאור לאחרונה בהוצאת
"עם עובד" וזוכה להצלחה גורפת – "סידור אישי" ,ספר ותקליטור עליהם עבד יובל לאורך שנים
ובו ניסיון לבחון את החיבור שלו עם המסורת היהודית ואת התכתבותו אתה ,מזוויות ומכיוונים
שונים ,דרך יצירות שלו ממהלך השנים וכאלה שחוברו במיוחד ,ניסיון לשרטט את הקו המשיק בין
הישראליות ובין היהדות ,היכן זו נגמרת וזו מתחילה.

המופע יתקיים אי"ה ביום חמישי ,24.6.1 ,י"ב בתמוז תש"ע ,בשעה 20:30
בבית דני – במושב נחלים.
* מחיר כרטיס –  40ש"ח

הציבור מוזמן

