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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:
אביטל שפילמן ,אריאל אדלר ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן

גליון מס 360
כ"ו כסלו תשע"א 3.12.2010
פרשת "מקץ"
כניסת שבת16:17 :
יציאת שבת17:15 :
מניין כ"ותיקין" – 05:38
מפקד16:00 :

קול ששון וקול
מזל טוב

לצפנת וברוך איזק
להולדת הבן
לאילונקה איזק
למלכה ומשה איזק

מזל טוב
לענבל לבקוביץ לנישואייך עם שלמה
לטובה ויעקב לבקוביץ
לנישואי ענבל

להולדת הנין  /הנכד

בית כנסת
מזל טוב

במהלך חנוכה ,תפילת ערבית של חוֹל
תתחיל בשעה 16:50

למתן כהן
חנוכה שמח ,הגבאים.

ליעל ושי כהן
לטובה ומיכה פסל
לרגל בר המצוה

חופשת חנוכה
לרגל חג החנוכה לא יצא לאור בשבוע הבא
גליון "קול הנחלים".
חנוכה שמח
חברי המערכת.
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ועד מקומי
מושב נחלים

אגף החינוך
מ.א חבל מודיעין

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

מועצה הדתית האזורית
"חבל מודיעין"

כולכם מוזמנים
להרצאה
מתאימה לכל הגילים
הרצאה מצוינת מפי מרצה מוכר ונהדר
בואו בהמוניכם!!!
יום ראשון בבוקר
 5.12,כ''ח כסלו בשעה 10.45

תנו כבוד לתורה

"אנו נושאים לפידים"
אנו שמחים להודיע על סיום סדר נזיקין במסגרת
לימודי הדף היומי בראשות מגיד השיעור הרב דוד
חיים גרינוולד המרא דאתרא.
סעודת הסיום תתקיים בע"ה בשבת קודש פרשת
"ויגש" ד' טבת תשע"א )(11.12.10
בבית דני .
על סדר היום:
 – 16:00תפילת מנחה מוקדמת )תתקיים גם תפילה
בזמנה(
 – 16:20סעודה שלישית וסעודת סיום מסכתות -
"שבועות ,עבודה זרה והוריות".
הדרן ע"י הרב דוד חיים גרינוולד שליט"א
דברי ברכה הנחיה – החבר אליעזר גוטמן נ"י
 – 17:19צאת השבת ותפילת ערבית.

בואו להשתתף בשמחה של מצווה.

מרצה :חזי פוזננסקי

סטודיו מנדרינה יורד מהגולן !
לשלושה ימים בלבד...
מוצש ראשון שני הקרובים 4-6.12
מרכז וואהל ,צמוד לאוני' בר אילן
תכשיטים  -חנוכיות זכוכית חדשות
*מתנה על כל קניה *
אשמח לראות את כולכן
רינה  -סטודיו "מנדרינה"
חפשו אותנו בפיסבוק
סטודיו "מנדרינה" mandarina.org.il

לידיעת משתתפות בית מדרש לנשים

מתאים לך להיות עיתונאי/ת?
"עלון נחלים" פותח את עמודיו בפני
עיתונאים מקומיים חדשים ,חניכי חבריה ב'
)ולמוכשרים בכתיבה  -החל מכיתה ז'(.
חניכי חב"ב )וכאמור  -מצטיינים בכתיבה
גם מכיתות ז' ו-ח'( מוזמנים להגיע לסניף
בערב שבת פרשת ויחי ,כדי לשמוע על
הפרויקט החדש.
ניפגש  10דקות לפני פעולת שבת.
מחכים לכם,
יוכי ודודי
אתר נחלים כתובתנוhttp://www.mynehalim.co.il :

סיפורי חג וציונות בלווי שירים ובולים

ביום שני כ"ט בכסלו לא יתקיימו לימודי
בית מדרש בגלל חופשת חנוכה.
הלימודים יתחדשו בע"ה ו בטבת.
בברכת חג אורים שמח
צוות בית המדרש

כתובת הדוא"ל לפרסום או הערותmynehalim@gmail.com :
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"והגדת לבנך – עדויות מהשואה"
טקס הזיכרון לקדושי השואה " -יום הקדיש

ועדת בטחון
•

הכללי"
יתקיים אי"ה ביום חמישי ערב י' בטבת )(16/12
בשעה  20:00ב "בית-דני"
•

•

 - 19:45התכנסות

•

 - 20:00טקס הזיכרון

•

 – 20:30סיפורם של אנשים וקהילות –
הרצאתה של אפרת קומיסר ,יד-ושם.

•

 – 22:00סיום משוער

הציבור מתבקש לשים לב לאשה בלבוש
חרדי שהשבוע היתה לכאורה קשורה
לארוע של גניבת מקרר מחצר בית
במושב .לסיפורה היא אם ל 14-ילדים
וזקוקה למוצרים .כמו כן ,הגיעה למקום
במונית שחיכתה לה.
לאחרונה אנו עדים לתופעה חדשה של
תלמידים מאחד ממוסדות החינוך שכשלא
עוצרים להם "טרמפ" ,נותנים מכה לרכב.
השבוע בעקבות ערנותה של אחת
הנהגות ,נתפס התלמיד והועבר לידי
הנהלת ביה"ס שהגיעה למקום .אנו
ממליצים לצלם אותם ולהתלונן .והעיקר...
לא לפחד כלל...

הציבור מוזמן  -נא לדייק

נא לשמור על ערנות.

בני עקיבא

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

***
הורים וחניכים יקרים,
בעז"ה ביום שישי הבא עלינו לטובה )כו'
כסלו( יתקיים הפנינג לילדי הסניף לכבוד
חג החנוכה בשעה  11:00בסניף!
במקום יהיו תחנות וקיוסק המופעלים ע"י
המדריכים.
שבת הבאה פרשת "ויגש" לא תתקיים
פעילות בבני עקיבא מכיוון שהמדריכים
נמצאים בסמינריון הדרכה.
חג אורים שמח!
המדריכים ואוריאלה.

פ"שקוויל
חוג היובל

לחברי חוג היובל
בהתאם לבקשת החברים ,נקיים שבת במלון נחשולים
בתאריך  28-29לינואר ,כ"ג – כ"ד בשבט ,מחיר
לזוג ) ₪ 960בשלושה תשלומים(.
שבת זו היא במקום השבת שהיתה אמורה להתקיים
במלון מעלה החמישה.
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נובמבר2010 ,
בס"ד

מסיבת חנוכה לחברי קהילה תומכת במושב נחלים
חברי קהילה תומכת יקרים ,גמלאים ואורחים.
ביום שלישי נר שביעי של חנוכה  7.12.10א' בטבת תשע"ח שעה 17:00
יתקיים מפגש חנוכה חגיגי כולל הדלקת נרות ,ותכנית אמנותית בבית דני
במושב נחלים.
בתכנית:
 17:30 – 17:00קבלת פנים ,כיבוד וברכות
 19:00 – 17:30הדלקת נרות חנוכה בליווי שירי חנוכה ,סיפורי תורה
ושעשועון.
ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי של  10שקלים לחברי קהילה ו– 20
שקל לאורחים.
חשוב לאשר השתתפות עד לתאריך  30.11.10כדי לארגן הסעות
מהמושבים )ההסעות מהמושבים מותנות בהשתתפות של  10מינימום
משתתפים ממושב אחד(.
לפרטים ואישור השתתפות  -טל 0503233645 -רחל 0503233646 ,אבי,
 – 0504233646דורון.

בכבוד רב וחג חנוכה שמח
רחל יונה אבי מרחום

וועד מקומי

קהילה תומכת

מושב נחלים
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בחנוכה לא נשארים בבית
מושב נחלים יארח ביום שני,
)כ"ט בכסלו(6.12.10 ,
את ההצגה:

בובו ולוסינדה
בובו ולוסינדה הם שני פועלי במה
בתאטרון.
ערב אחד הם מגלים שהקהל כבר
יושב באולם ,אך השחקנים אינם.
הם מחליטים להציל את ההצגה ויחד
הם יוצרים מופע ומשעשע.
הצגה מקסימה לכל המשפחה.
גילאי ...4-100
ההצגה תתקיים בבית דני בשעה 9:30

השבת אבדה
אבד כדורגל מקורי של ברצלונה בצבעים אדום
כחול צהוב.
המוצא הישר יתקשר ל/ 054-2240002-
054-4439350

עלות 25 :ש"ח לכרטיס

חג שמח
ועדת תרבות

השנה לא צריך להזמין מלון  -לא צריך להלחץ

ארוחות
שבת הגדול בבית דני
 ₪ 200ל 2-ארוחות שבת לאדם.
קיום הארוחות מותנה במינימום נרשמים...
הנחה למשפחות עם ילדים.
להרשמה ופרטים :יוסי – 052-2512715
)שלח מסרון עם הפרטים(
yosefh@zahav.net.il
)כל הקודם – נשמר לו מקום(

מחפשת לעבוד בעבודות משק בית
לפנות לעדנה – 050-7391941

שבט נעלה היקר!
בחג החנוכה נצא להפיץ אור לילדים מוגבלים
ולמשפחותיהם.
ביום ראשון כ'ח כסלו 5/12
בשעה  9:00בדיוק נצא מרחבת הכורכר של
הישיבה ליום התנדבות בפארק רעננה.
הפעילות מאורגנת ע"י בית איזי שפירא,
אנו נעזור לצוות בהקמת המתקנים ובהפעלתם.
ולאחר מכן נזמין פיצות לפארק.
חזרה משוערת ב.16:30
נא להביא הרבה מים ,אוכל ומצב רוח טוב!
מצפים לראותכם
המשפחה המאמצת-אהרוני

