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

גליון מס 352
ל' תשרי תשע"א 08.10.2010
פרשת נח
כניסת שבת16:59 :
יציאת שבת17:52 :
מפקד16:30 :
מניין כ"ותיקין" – 05:06

vmnhadas@zahav.net.il

קול תודה
עולם חסד יבנה
תודה רבה מקרב לב לכל כך הרבה אנשים טובים אשר
עשו חסד עמנו לאחר לידת בתנו רחל ופינקו אותנו עם
ארוחות טעימות ומושקעות ,עוגות וחלות.
תודה לדורית על הארגון הנפלא! התרגשנו מאד
מהחום והאכפתיות.
שנזכה לחגוג הרבה שמחות יחד.

קול ששון וקול
מזל טוב
לגיטה ודב איזנברג
לרגל בר המצוה של הנכד דניאל
בן למירב ושי

דוד ואביבה סילברמן

מזל טוב
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

למיכל אוריאלי
לרגל בת המצוה

אביעד דוד

למאיה ואלכס
לבת המצוה של מיכל

הגיע למצוות
עליה לתורה בשבת פרשת "לך לך"
במניין הראשון
קידושא רבא ב"-בית דני"
לאחר התפילה
הציבור מוזמן!

ברכת ישוב טוב
למשפחת רחל ומוטי כהן
בביתכם ברחוב סער

בשמת ומנשה שוב

אתר נחלים כתובתנוhttp://www.mynehalim.co.il :

כתובת הדוא"ל לפרסום או הערותmynehalim@gmail.com :
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קול ששון וקול
מזל טוב
ללאה ונתן ילובסקי
לאיילה ודוד ילובסקי
להולדת הנכד  /נין
בן לרחלי ואסף

לניצה וישראל טיכמן
להולדת הנכדים רואי והדר

מזל טוב
לאדוה וקובי גולן
להולדת הבן
לבתיה ויהודה לוץ
לאילנה ודוד גולן
להולדת הנכד
לטובה ומשה קליין
להולדת הנכד מרדכי מתן
בן לרויטל וחנוך שרייבר

תאומים לקובי ועידית

ליהודית ויהודה ארזי
לגאולה ואיתמר ראבד
להולדת הנין  /נכד אהרון

לימימה ודוד סלע
להולדת הנין
בן לצורית וינון כהן

בן לאמציה ולחוי

לנועה ואהרון פרל
להולדת הנכדה
בת לישראל ורעות

מזל טוב
למירב ונתנאל בנצקי
להולדת הבן יפתח
לרחלי וצפניה לייב
להולדת הבן
לדבורה ואלי בנצקי
להולדת הנכדים
לאריאלה ומנחם לייב
להולדת הנכד
למשה כוכבא
להולדת הנינה
בת לעטרה ואורי זבולון

לשרי ומשה צויבל
להולדת הנכדה
בן ליעל ודניאל

מזל טוב
לענבל לבקוביץ לאירוסייך עם שלומי
לטובה ויעקב לבקוביץ
לאירוסי ענבל

מזל טוב
לנחמה פוירשטיין
לנישואיי הנכד משה עם הדר
בן לבלהה וישראל וייסבלום
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איסור זריקת פסולת בנין למכולה
ע"י בית דני!!!
המכולה על יד בית דני מיועדת לפסולת ביתית
בלבד! )ובעיקר לפסולת של בית דני(.
לצערינו מדי פעם נזרקת למכולה פסולת בנין ,חלקי
ריהוט ומשטחי עץ.
המועצה איננה מפנה את המכולה כאשר היא מכילה
פסולת מסוג זה.
עפ"י החוק העבריין שיתפס זורק פסולת כזו – יקנס ע"י
המועצה בקנסות המגיעים ל.!!!.₪ 50,000-
אנו מבקשים שלא לזרוק פסולת במכולה זו.

בית כנסת:

ציבור המתפללים מתבקש להחזיר
למקום או להעביר לגבאים מחזורים
וספרי לימוד ועיון הנמצאים ברשותם.

נוער מג"ב חבל מודיעין
להגן להנהיג לפקד!
רוצים להשפיע? לתרום? אקשן?
מקומכם איתנו בנוער מג"ב!!!
פרוייקט נוער מג"ב בחבל מודיעין קולט
מתנדבים חדשים.
בימים אלו כחלק מפרוייקט עיר ללא אלימות
נפתחו בסיסי ההפעלה של חבל מודיעין
לקליטה חדשה של נוער מתנדב כחלק
מהמערך של מג"ב מרכז.
פגישת העברה וגיוס ביום ה',
 28.10.10בשעה  20:00בבית דני
בנחלים.
בואו לפעול למען הקהילה ובטחון האזור.
מחכים לראותכם,
לפרטים נוספים:
תמי לוז אברהם רכזת נוער מג"ב חבל
מודיעין – 057-7755414
או איילת – 054-2300048

לציבור נחלים,
בימים אלו מתבצע פרוייקט התקנת חסכמים של
רשות המים ברחבי הארץ.
החל מהשבוע יתבצעו התקנות במושב נחלים.
לידיעתכם ,החסכמים וההתקנה בחינם!
בכל משק בית יורכבו עד שלושה חסכמים.
החסכמים מווסתים את כמות המים מבלי לפגוע
בזרימתם.
החיסכון הוא עד  40אחוז בצריכת המים.
על מנת שנגיע במועד שנוח לכם ,ניתן ליצור קשר
עם אסף וולמן – 050-8779762
או למיילasaf.vol@gmail.com :

תקרת ההכנסה בקרן לרווחת נפגעי השואה
לצורך קבלת החזר על הוצאות רפואיות ,לחצני
מצוקה וכו' עלתה במהלך החגים לסך של
 ₪ 7,671ליחיד! לפרטים נוספים ניתן לפנות
לדורית פורר.
תודה לחברי המושב שתרמו לעמותת "אביב
לניצולי השואה" אשר מסייעת לניצולי שואה
במיצוי זכויותיהם על פי חוק ללא תמורה מצדם.
להמשך הפעילות אנו זקוקים לתרומות )אשר
מוכרות לצורכי מס הכנסה ,ניתן לתרום ממעשר
כספים( .ניתן למסור לת.ד 201 .או למשפחת
סילברמן .תזכו למצוות.

ועדת בטחון
אנו חוזרים ומבקשים מכל השוכרים החדשים למסור
את מספרי הטלפון שלהם לפתיחת השער בשבת
לחרום.
כמו כן ,המשכירים – נא לדווח לנו על הדיירים היוצאים
כדי שנוכל למחקם מהרשימה.
לפרטים ושאלות בנושא – אבי וולמן – 050-8779760
להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
***
אחראי עירוב
יוסי הרשקוביץ 052-2512715
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קול מנחם
תנחומים

מתחדש השיעור לנשים בבית הרב ,נפגש ביום
שני ,ג' במרחשוון 11.10.10 ,בשעה .20:00
הנושא הנלמד :עיון בהפטרות.

לתמר רטי
עם פטירת אביך

בנחמת ציון תנוחמי

"צורבא מדרבנן"
אי"ה התחלנו ללמוד את אורח חיים
)נטילת ידיים  ,תפילה  ,תפילין וכדומה(
הציבור מוזמן
בבית המדרש יום שני תשע בערב

תנחומים

למתן רבי

שעור לנשים לכבוד ראש חודש מרחשון

עם פטירת אביך

יערך ביום שלישי ד' במרחשון  12.10בשעה 20:30
בנחמת ציון תנוחם

בבית אהובה אינהורן
הנושא" :זכרנו

במלאת שנתיים לפטירת בעלי ואבינו היקר

בזכרון

טוב לפניך?"...

המרצה :לאה בהרב
השעור מוקדש לזכרו של אברהם אינהורן ז"ל

אברהם רטנר

ז"ל

נקיים אזכרה ביום שישי ,ז' בחשוון )(15/10/10
בשעה  11:00בבית העלמין בנחלים.
משפחות רטנר ווייס

חידוש הלמודים בכולל
מתחילים מבראשית
בשנת תש"ע תוגבר הכולל בלומדים ולומדות
נוספים כן ירבו.

במלאת שנה לפטירת אבינו וסבנו היקר

ר' משה הלמן

ז"ל

תתקיים אזכרה
ביום חמישי ו' חשון תשמ"א )( 14.10.10
בשעה 15:30
בבית העלמין ברח' נורדאו בכפ"ס
בשעה  17:00נקיים אזכרה באולם בית הכנסת
"מקור חיים"
ברח' פרנקפורטר 11פתח תקוה

לקראת סיום השנה קיימנו סיור ושבת גיבוש
מוצלחים במלון דונה גרציה בטבריה והפסקנו
לרגל החגים.
חידשנו את הלימודים באיסרו חג לשמיני עצרת
– שמחת תורה כג בתשרי תש"ע

המשפחה
דוד ר.
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צוללים קדימה..
השבת אבידה
בעל מקצוע שעבד בבתינו איבד מעטפה ברח' סער
עם כ.₪ 3,000 -
המוצא הישר מתבקש להתקשר
למוטי כהן052-8119629 ,

מתארגנת קבוצה לקורס צלילה נפרד
לבנות במועדון קורל סי באילת
בין התאריכים :כ"ה – כ"ט תשרי
) -(3-7/10כוכב 1
כ"ה -ב' חשון ) -(3-10/10כוכב 2 +1

מחיר קבוצתי!!

חדש!
חוג בלט קלאסי

לפרטים :חבצלת רודמן050-2380333 :
052-7904152

בלט קלאסי
משפר קואורדינציה ,גמישות וכח.
מקנה יציבה נכונה והתמצאות מרחבית.
מפתח קצב מוזיקלי ,ומודעות לגוף.
החוג יתקיים בימי שני בבית דני

כיתות א-ג בשעה 16:15-17:00
כיתות ד-ו בשעה 18:30-19:15
כיתה ז ומעלה בשעה 19:30-20:30

לפרטים :מירה054-3974465 -
ל"כל בו לגן" דרושה קופאית לעבודה מיידית
לפרטים נוספים לפנות לריקי 9322132

מכשיר פלאפון  + ₪ 170 – LGמתנה ₪ 50
שיחות
אצל דורון קביליו – 050-5771333
כמו כן ,ניתן להשיג כל סוגי האביזרים לפלאפונים

בני עקיבא
מכיוון שהמזגנים בסניף לא פעילים,
נתפלל )עד לתיקונם( בבית הכנסת.
כמו כן ,לא נוכל לקיים הבדלה בסניף.
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ועדת ספורט
עם פתיחת שנת הלימודים תשע"א ,החלה במושב
הפעלת חוגים בתחומים הבאים:
 התעמלות קרקע לילדים. התעמלות וכושר לגילאים שונים. קיקבוקס  /איגרוף תאילנדי. כדורגל. מחול מודרני.----------------------------------------------------------כמו כן ,מתוכנן חוג קפוארה לילדים בגילאי גן טרום
חובה  -גן חובה.
לאחר שיעור נסיון מוצלח ,מתוכננת הפעלת חוג זה
מידי שבוע בימי שני אחה"צ.
)לפרטים :שלומית הופמן.(052 - 7470202 ,
----------------------------------------------------------חוגים נוספים שייפתחו בכפוף לרמת הביקוש :
 הגנה עצמית לבנות  -בימי רביעי בשעה) 19:30לפרטים והרשמה :חיה רבינוביץ5665487 ,
 .(052 באלט קלאסי  -בימי שני )לפרטים והרשמה :מירה,.(054 - 3974465
 טניס. ג'ודו לגילאי גן חובה-כיתה ב.על מנת לקדם פתיחת חוגים נוספים אלו ,יש
להירשם בהקדם
אצל איש הקשר הרלונטי לכל חוג כאמור לעיל ,או
ליצור קשר עם יאיר שלום.

מרפאת נחלים
בתאריך  21/10/10יתקיים יום בריאות השד
הבינלאומי.
שרותי בריאות כללית מציעה ללקוחותיה בדיקת שד
ע"י כירורג שד בשתי מרפאות מרכזיות :
מרכז רפואי רוטשילד ומרכז רפואי הרצל.
ד"ר סאבו  -במרפאת רוטשילד בין השעות
13:00-16:00
ד"ר קמינסקי  -במרפאת הרצל בין השעות
07:30-14:30
הנכן מוזמנות ולנצל הזדמנות חשובה זו .
בברכת בריאות טובה,
צוות מרפאת נחלים

שבט מעפילים היקר!
הם באים.
כן הם באים.
המומינים המופלאים

בתוך העמק המלא שמחה עם מאי
וכל המשפחה
משפחת מומין.

חוג להגנה עצמית
כל הנערות המעוניינות או חושבות על חוג להגנה
עצמית
שיתקיים במשך  4החודשים הקרובים
מוזמנות לשיעור ניסיון שיתקיים ביום שני 11.10
בשעה  18.30בבית דני
השיעור מיועד לבנות מכיתה ו' עד יב'
שיעור הניסיון חינם
לפרטים  :חיה 05425665487

משפחת מומין.
)תמיד רצינו שדבר כזה יהיה כתוב בעיתון(
אצלנו בבית בערב שבת בשעה 20:11
פגישת משפחה ראשונה!!!
כל אחד מביא אתו מאכל שמתחיל באות הראשונה
של השם שלו.

משפחת זילברברג  -זה מותג.
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ביום שישי ל בתשרי ה – 08/10/2010
בצומת גמזו ,מועצה אזורית חבל מודיעין
עלות לתושבי חבל מודיעין) ₪ 20 :מחיר רגיל.(₪ 40 :
במעמד:
מר שמעון סוסן
ראש המועצה האזורית חבל מודיעין
מר דודו מלכה
סמנכ"ל רשות הספורט

בתכנית:
ניווט עממי )משפחתי( ותחרותי )ע"פ גילאים(
זינוקים08:00 - 10:00 :
טכס סיום11:00 :
/http://www.nivut.org.il

עמותת הניווט
חבל מודיעין

משפחת סחראי

מחלקת ספורט
אגף החינוך מ.א .חבל מודיעין

