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  366גליון מס 
  21.01.2011א  "תשע טבש ז"ט

   "יתרו" פרשת
  16:45: כניסת שבת
  17:43: יציאת שבת

  
  06:04 –" ותיקין"מניין כ
  16:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, ל אדלראריא, אביטל שפילמן

 בית מדרש לנשים

  ה ביום שני"אי  הלימודים מתקיימים
  מושב נחלים" בית דני"ב

  ח"ש 25עלות ליום לימודים 

    24.1.11  ט שבט"י 

  "קול דודי דופק"מר משה הרשקוביץ 

  בסיפור נקדימון בן גוריון" ונס הטבעגשם "הגב מאיר תמר  

    31.1.11 ו שבט"כ

  סיפורי רבי נחמן" מעשה בטיט"גב מיטל קורן 

  "העבודה החקלאית בימות המשיח"  הרב שבט ארי 

     7.2.11ג אדר 

  "קול דודי דופק"מר משה הרשקוביץ    

  מרבי נחמן" מעשה מחוזה בכוכבים"  גב מיטל קורן   

:לבירורים   
052-2541770    חווה גרמה  
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  כמות המשקעים בנחלים

  .באדיבות שלום נוי -חורף תשעא  
  

  מ"מ 30מפרסום אחרון ירדו 
  מ"מ 152.4מתחילת העונה ירדו   

          שומע תפילה תן טל ומטר לברכה ..."
  "וברכנו בגשמי ברכה ..על פני האדמה

  

 

 

 
 

 

 

 ..."וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ"
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  mynehalim@gmail.com :ל לפרסום או הערות"כתובת הדוא     ilhttp://www.mynehalim.co. :כתובתנו אתר נחלים

  קווילשששש""""פפפפ
   – היובלחוג 

  )ניתן עדיין להצטרף(לחברי חוג היובל ולכל מי שמעוניין 
  היוצאים לשבת במלון נחשולים

  28.1.11, ג בשבט"כ, יום שישי
בצומת אורן בפניה לבית אורן למטה לסיור  11:00נפגשים בשעה 
נעלי , ארוחת צהריים נא להכין, בערך כשעתיים, מודרך בכרמל

  .כובע ושתיה, הליכה
                        מי שנרשם ולא מתכנן להגיע לסיור שיתקשר

  052-4225909 –לחנן נורדן 
נא להצטייד  –הגעה ישירות למלון ! אם ירד גשם הסיור יתבטל

  !בלבוש חם
  
  
 

 

גן (ילדי הגנים טרום חובה וחובה 
מוזמנים ) וגן ניצה גן רבקה, בשמת

לעונג שבת בבית משפחת ברנע 
  בישיבה התיכונית 

קומה , בניין אמצעי, מים"בתי החצר(
: בשבת בצהריים בין השעות, )2

13:00-13:30. 
   !בואו בשמחה
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 מנחםמנחםמנחםמנחם    קול

 

  יחיאל וינרבל
  וכל בני המשפחה

  
   כםבאבל כםאת

   האם והסבתא עם פטירת
  ל"ז רחל

                
  מובנחמת ציון תנוח               

  
  

  
  חבל מודיעין. א.מ

  אגף חברה וקהילה
             מיצוי זכויותמתנדבים למען ": לעד"פרויקט 

  ניצולי השואה

  הכשרה מקצועית לשם התקשרות נכונה 

  .עם ניצולי השואה

  25.01.2011' כשרה חד פעמית תתקיים ביום גה

  15:30ועד  10:00החל מהשעה 

  ההכשרה תתקיים במרכז יום לקשיש

  .שוהם 49מודיעים ' רח

  :בתוכנית

  פתיחה 10:30 – 10:00

  הדס קדרון –ביב עמותת א  12:30- 10:30

  דובי שליו –עמותת אלה  15:30 – 12:30

  :ת\הדרישות הנחוצות למתנדב

o  התחיבות למספר מפגשים אישיים עם ניצולי

 .השואה

o יכולת הקשבה 

o אמפטיה וסבלנות לקשישים 

o בעלי יכולת להתמודד עם מילוי טפסים. 

o יכולת להתחייב למשך זמן הפרויקט 

  אנא אשרו השתתפותכם

  .בלמס מקומות מוג

   03-9722888רכזת המתנדבים  –מירית חצרוני 

  8147שלוחה 

region.muni.il-mirit@modiin  

  :אתם מוזמנים לבקר באתר הפרויקט

.Jewishagency.org/laadwww 
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 המועצה האזורית חבל מודיעין
  האגף לשירותי רווחה וקהילה

  
  סדנא לליבון סוגיות  במשפחה   בחברה   ובעסקים –השיח הגישורי 

  11מחזור  מספר  
  אנו פותחים  סדנא נוספת  -לאור הביקוש הרב 

  
אחד עשר  עומד לפתוח קורס נוסף " גבים לגישור  מרכז" אגף הרווחה והקהילה  במועצה האזורית בשיתוף 

כדרך לפתרון  סוגיות  קונפליקטואליות    לימוד השפה הגישורית: השיח הגישוריבנושא ,   במספר
  :  בסדנא צפויות לעלות סוגיות בתחומים שונים כמו .   העסקים ועוד/ החברה / בתחומי המשפחה 

  .ב"מעסיק  וכיו/ עובד ,   הנהלה /  תושבים  ,   ילדים /  י הורים יחס, הממשיך -הבן,   דורית -המשפחה הבין 

  
  21.2.2011יום  שני   : מועד פתיחת הסדנא 

  ימי שני  ברצף
  

21.2.2011  ,28.2.2011 ,7.3.2011  ,14.3.2011  
21.3.2011    ,28.3.2011    ,3.4.2011   

  
                                                 

  :נלמדיםהנושאים ה
  

  ,     רכישת  מיומנויות וכלים מעשיים   בהתמודדות  עם  סוגיות  מורכבות  ויומיומיות  בתחומי  המשפחה*   
  )ב "יחסי הדורות וכיו, הממשיך  - סוגית הבן: כמו. ( התעסוקה  והעסקים, הקהילה      

         
 .יצירת תקשורת פתוחה במעגלי החיים השונים*   

  
  .בחברה ובקהילה, תתפים כמובילי דרך במצבים של קונפליקטים ומחלוקות בבית העצמת המש*   

  
  .רכישת מיומנויות וכלים  לקבלת החלטות  בנושאים מורכבים במשפחה ובקהילה *   

   
  

   . שעות כל מפגש 4,      בימי שני   –אחת לשבוע ,   מפגשים  7הסדנא בת  :  משך הסדנא
  21.30עד    17.30משעה                                         

  
  בקבוץ בארות יצחק  –מועדון החברים  :                  המקום 

  
  .י אגף הרווחה במועצה"הסדנא ממומנת ברובה ע   : עלות הסדנא 

    .התשלום ייעשה במפגש הראשון -₪  200 : עלות למשתתף                       
  

  .מרכז  גבים לגישור –רשקוביץ נורית ה' הגב  : מנחת הסדנא 
  .ניתן להשאיר הודעה במשיבון.  3שלוחה  ,  03  - 9722860 -ס אורי כרמי "אצל העו : ה ר ש מ ה     

  
  וכן אפשרות  להמשיך בקורס השלמה נוסף                            ,   נוכחות מלאה בשיעורים מקנה תעודת סיום: ת ע ו דה      

  .לקבלת תעודת הסמכה  מוכרת  כמגשר מקצועי                     
  

  @@@  המקנה כלים מעשיים, מובטחת סדנא מעניינת ומרתקת  @@@                   
  בברכה

  רכזת קהילה –רכז הסדנא                  איריס דליות   –מנהלת                  אורי כרמי  –ר רונית לב "ד
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עירה לטיפול בילדינו בביתנו מידי יום דרושה צ
  .צ"לשעות אחה 14:00בין השעות 

  050-9170022 –עיינה . תנאים טובים ביותר
  

  
  

 להשכרה בנחלים 
פרגולה  + )ר"מ 35-כ( דירת חדר וחצי
 חניה +חצר  +ריהוט חלקי  + משופצת כחדשה
  .מיידי ,מתאים לשותפים,פלדלת וסורגים 

  0509328857 - יפה
  
  
  

  
השבוע נמשיך לאסוף מגשיות לעזר מציון 

  סליחה על ההפסקה הארוכה, בהרחבה
  
  
  

  

 
 תינוקיית רימונים

 
...מקום שנפלא להתחיל בו  
 תינוקיה קטנה ואכותית

 באווירה ביתית מלאת אהבה ורגישות
בעלת נסיון רב בטיפול , מטפלת מסורה

.בתינוקות ופעוטים  
חודשים עד  3התינוקיה מיועדת לתינוקות מגיל 

 שנה וחצי
.ומעניקה המשך טבעי לטיפול שניתן בבית  

.תשומת לב רבה לצרכים האישיים של כל תינוק  
,משחק התפתחותי,מקום מרווח ונעים  

טיול בעגלול והנאה בשפע, שירי משחק  
 חצר גדולה ונעימה במושב נחלים

 
054-6746178: שירי, לפרטים נוספים  

 מספר המקומות מוגבל
  

  

 

  השבת אבידה
י סימנים "ניתן לקבלה עפ, נמצאה טבעת נישואין

  052-6804099 –אצל בתיה לוץ 
  

     * * * * *  
  

  .נמצאה שרשרת בצבע זהב בצירוף תליון עם שם
פי סימנים אצל משפחת אריאל ניתן לקבל על 

  03-9087407אדלר 
 

     * * * * *  
  

  עגיל עם שלושה חרוזים שקופים נמצא
  אצל נורית גוטמןניתן לקבל 

054-7502730  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 


