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בס"ד

גליון מס 353
ז' חשון תשע"א 15.10.2010
פרשת לך לך
כניסת שבת16:50 :
יציאת שבת17:44 :
מניין כ"ותיקין" – 05:11
מפקד16:15 :

קול ששון וקול
מזל טוב
לגלעד קליין לנישואיך עם צליל
מזל טוב
למרים וחיים אבנשטיין
להולדת הנין

לאתי ודובי קליין
לנישואי גלעד

נכד לעירית ויוסי שיינברג

למרים ויצחק פלש
למרים שפילמן
ברכות להולדת הנין
נכד ליפה ויואב ברק

לנעה ואהרון פרל
להולדת הנכד
בן לידידיה ואביה

מזל טוב
לשני איזק לארוסייך עם מייקי
לרחל איזק
לג'ואן ויעקב איזק
לאירוסי שני

מזל טוב ל צביה וברלה בר לבב
לנישואי הנכדה כרמל
בת לאיילת ומאיר
ולהולדת הנכד דביר יוסף
בן לנרי'ה ואביגל

ברכות

לבתיה לוץ
לקבלת תואר העובדת המצטיינת של
המועצה האזורית חבל מודיעין

מזל טוב
לאביעד שוב
לבשמת ומנשה שוב
לרגל בר המצוה

מזל טוב
לאברהם תימור
בהגיעך לגיל 95
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מצורפים שני תצלומים של מכתבי תודה
לתושבי נחלים
ישר כח!

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

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

מנין שחרית בשבת זו פרשת "לך לך"
יחל בשעה 6:45

קול תודה

ברצוננו לומר תודה מעומק הלב על…
האהבה ,התמיכה והנתינה .
אין ספק שברגעים קשים שכאלה מבינים
את כוחם המרפא והמחזק של חברים טובים.
שנזכה להיות יחד בשמחות
ממשפחות לרנר ושפילמן

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

כתובת הדוא"ל לפרסום או הערותmynehalim@gmail.com :
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בקבוקים ריקים לצדקה

אסוף הבקבוקים בדמי פיקדון נמשך כל השנה
תמורתם מועברת לצדקה לעמותה ניצב רפאל
המספקת מאות חבילות מזון לנזקקים
התמורה מצטברת לסכומים נכבדים עד
 ₪ 30000בשנה
נא הביאו את הבקבוקים והפחיות לסככה
בחצר שלנו.
מירה ופנחס רוטשילד
רח' ירדן 72

מתחילים ללמוד לחידון הקיץ  -עכשיו !!!
חוג תנ"ך לילדים מחדש את לימודו .השנה נלמד
ספר מלכים ב'.
ילדים בגילאי גן-חובה -כיתה ג'  -מוזמנים!
מתי? מידי שבת  3/4שעה טרם זמן כניסת
שבת.
היכן? בספריה.
נא לא לשלוח ילדים מתחת לגיל .5
מאיר ויקסלבאום

דודי כהנא

.

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

תודה לנירה רוטשילד על תרומתה לגמ"ח תרופות ע"ש
אברהם אינהורן,
מספר קופסאות של אדקס  -לשיכוך כאבי
שיניים,גב,שרירים.
ומספר קופסאות של דקסמול קיד  -טבליות לעיסה
לילדים מעל גיל 12
שאינם מסוגלים לבלוע כדורים.
תודה לתורמת שתרמה  100ש"ח ,למשחקיה ע"ש
אברהם אינהורן,
בכסף זה קניתי מריצה ועגלת סופר לילדים.
יישר כוח ,ותזכו למצוות.
אהובה אינהורן

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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כרית לברית מילה
ברשותנו כרית מפוארת לברית מילה
בשמחה היא מושאלת לכל פונה ]כ"י[
מירה ופינחס רוטשילד 0524209880

ערב שיעור ושירה לנשים לרגל יום פטירת
רחל אמנו ,ינתן ע"י הילה לופליאנסקי ודבורה
שנהב.
השיעור יתקיים בביתה של דבורה שנטל
)עליזה מרקוביץ( ,ביום שני ,י"א חשוון,
 ,18.10.10בשעה ) .20:45מאחורי הבית של
משפ .משה הרשקוביץ(
בואו בשמחה ,כיבוד קל.

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

להזכירכם!
בכל בוקר במשך כל השנה ,מתקיים מניין שחרית
בשעה 08:00

ועדת ספורט
עם הפעלת חוג נוסף לילדים ,יחול שינוי בשעות הפעילות
בבית דני בימי שני.
החוג החדש  -קפוארה לילדים בגילאי גן טרום חובה  -גן
חובה,
יתקיים בשעות הבאות:
15:45-16:30
16:30-17:15

זמני תפילות מנחה וערבית בימות החול במושב
תפילת מנחה
הזמן
זמן מנחה

המקום
בית הכנסת
שעברה.
12:45
ישיבת בנ"ע
13:30
ישיבה
ישיבת נהרדעא 13:00
)במתחם הטכנולוגי(
ישיבת "דרך הישר" 13:00
)במתחם יב"ע(
14:15
טכנולוגי
תפילת ערבית
בית הכנסת
שעברה.
בית הכנסת מנין ב' 19:30
19:30
ישיבת בנ"ע
ישיבת נהרדעא 21:15
20:00
טכנולוגי
19:00
"דרך הישר"
בית מש' טייכמן 22:00
בית מש' גוטמן חגי 22:00

זמן ערבית

ביום
בכל יום חול  10דק' אחר זמן כניסת שבת

בהתאם ,שעות פעילות חוג מחול מודרני יהיו כדלקמן:
קבוצת צעירות )גן חובה  -כיתה ב( 17:20-18:05 -
קבוצת בוגרות )כיתה ה-כיתה ז( 18:05-18:50 -

בזמן הלימודים  -אולם למטה.
בזמן הלימודים  -בכיתות.
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים

בכל יום חול  40דק' אחרי כניסת שבת
בכל יום חול.
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
בימי שלישי
בימי רביעי

קפה מאפה והרצאה
ביום ראשון ט"ז חשון 24.10 ,
בשעה 10:45

תתקיים ההרצאה
"עיתונאי קטן שלי -מאוחרי הקלעים של עולם

* "דרך הישר"  -תפילת שחרית בשעה .08:30
לתשומת לבך :זמנים אלו להיעזר בהם כאשר אין באפשרותך
להגיע לתפילה בבית הכנסת בזמן מנחה וערבית.
תפילה בציבור  -המעולה שבתפילות.
אריה גוטליב.

התקשורת "
המרצה עדי גרסיאל
כל מי שיש לו זמן – מוזמן
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גיליון חדש של "עלון נחלים" יוצא
לדרך.
רוצים להיות שותפים למסע?
נשמח מאוד לקבל מכם חומרים עיתונאיים
מפירות עטיכם )ומצלמותיכם( .בכל מכל
כול :חוויות ,הגיגים ,סיפורים קהילתיים,
ביקורות ,תמונות מהווי הקהילה
שצילמתם וגם נושאים שאתם רוצים
להעלות לסדר היום.
מחכים לכם,
יוכי ודודי
ay1445@013.net
galgefenono@gmail.com

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.
מרכז רפואי הרצל.
ד"ר סאבו -רוטשילד בין השעות 13:00-16:00
ד"ר קמינסקי -הרצל בין השעות 07:30-14:30

הנכן מוזמנות ולנצל הזדמנות חשובה זו .
*******
החל מבצע חיסון שפעת במרפאת נחלים.
*******
צוות מרפאת נחלים -שרותי בריאות כללית .
מודה למשפחת דשא
על קניית אביזר רפואי.

חיזוק ,איזון וגמישות הגוף
דגש על נשימה נכונה ושווי משקל
שילוב הרפיה ודמיון מודרך
קבוצה ייחודית לנשים בהריון – הכנת הגוף
ללידה
השיעורים בקבוצות קטנות
השיעורים ניתנים בשכונת "הדר גנים"
הסמוכה ,ע"י יפעת זקס ,מדריכה בוגרת
מכון וינגייט לחינוך גופני,
חברה בארגון מורי היוגה בישראל

בספר הטלפונים שבאתר קול נחלים רשומות גם
כתובות האמייל של התושבים.
הובא לידיעתנו כי בעקבות כך עלול להישלח דואר זבל
לכתובות אמייל אלו.
על כן בשבוע הבא ימחקו כל כתובות האמייל מספר
הטלפונים.
מי שמעוניין כי כתובתו תישאר באתר ,מתבקש לשלוח
מייל בנושא ל.mynehalim@gmail.com -
בתודה,
צוות האתר

בס"ד
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דרושה
אבוקדו אורגני יפים במחיר נוח
להשיג אצל דובי ואתי קליין
03-9328848 ,052-5608509 ,052-5351458

השבת אבידה
מי שמצא שקית כחולה של טלית שאבדה בחג
סוכות ,מתבקש להחזירה לגבאי מאיר רוטשילד

בחורה לשמירה על ילדים בשעות
הצהרים
בימים א – ה בין השעות 13:45 - 17:00
בשכונת כפר גנים בפתח תקוה
לפרטים:
050-7375189
050-7979777
)בשעות הערב(

מחפשת עוזרת בית ישרה וחרוצה פעם בשבוע
 4-5שעות בבוקר
טל' – 03-9323202

נמצא תליון כסף ניתן לקבלו אצל משפחת עמיר
ונורית גוטמן

זוג צעיר מחפש לשכור בית בן 3
חדרים)לפחות(
לפרטים מאיר050-7998171 :

חדש!
חוג בלט קלאסי
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 -

ביום שני י' חשוון ) (18.10.10תתקיים שעת סיפור,
בשעה  17.00בספריה.
והפעם הסיפור :
פרח לב הזהב
מספרת:
קרן אור
נפגש בספריה...
עלות ₪ 10

