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  380גליון מס 
  6.05.2011א  "תשע אייר  'ב

  " אמור " פרשת
  19:06: כניסת שבת
  20:04: יציאת שבת

  05:14 -"ותיקין"מניין כ
  

  18:30: מפקד
  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אריאל אדלר, אביטל שפילמן

  למדינת ישראללמדינת ישראללמדינת ישראל   גגג"""ססס, , , אאא"""עעעיום העצמאות תשיום העצמאות תשיום העצמאות תש
  

  )בערב  ראשוןיום ( ןליל יום הזיכרו  

  .19:10    -מנחה   

     19:40    -ערבית  
  .מניין נוסף לתפילת ערבית יתקיים לאחר הטכס 

  

  יום הזכרון  
  .   8:00, 6:45, 6:00 ,]5:25[ –ית  שחר

  19:10 –     מנחה
  

  )בערב  שנייום ( העצמאותיום ליל   

  

  19:45  -   חגיגית ערבית
  

  יום העצמאות  
  

  .8:00, 7:00, 6:00 ,]5:20[   -שחרית  

  .19:10, 13:30   - מנחה    

  .20:30,  19:45   -ערבית  

  יום עצמאות שמח
  הגבאים

!שגיאה
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  מזל טוב

  ך הדרולשרה ובר
  להולדת הנכדים התאומים

  נטעבן ובת לאייל ו

  

  ינמץילשושנה ומרדכי שט
  לזאב שטיינמץ ורעייתו

  הנכד/ להולדת הנין 
  בן לנעה ויונתן אוסטר

  
  לרב משה ופנינה קבלן

  הנכד להולדת
  ואפרת בן לטל

  

          
   20.00    

" .  "    
      

 . 
  

                                    
             . . . .                        

                    ....        
  

                              
  

        ,,,,חג שמחחג שמחחג שמחחג שמח                            
:  

   057-7252517  
   050-8779760  

  

 

  שמחה וקול ששון קול  ועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחון

   
      

      
                       

  .                                        
                        

 .  

 

  מזל טוב

  מרים ואליעזר קינדל
  נעמי ויאיר כרמלל
  דסי ועקיבא כרמלל

  
  דנה עםלארוסי אייל 

  

  

  מזל טוב

  אברהם תימורל
  לשולית ורענן תימור

  לבתיה ושמאי זלצברגר
  

  עם שרון ברקלנישואי 
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                                אאאא""""תשעתשעתשעתשע    אייראייראייראייר    חודשחודשחודשחודש                                        

        
        נחליםנחליםנחליםנחלים    ––––" " " " נווה יעקבנווה יעקבנווה יעקבנווה יעקב""""בית המדרש בית המדרש בית המדרש בית המדרש             

 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------        
        

        ::::להלן סדרי השיעוריםלהלן סדרי השיעוריםלהלן סדרי השיעוריםלהלן סדרי השיעורים
  :סדר קבוע

   

        ))))משלימשלימשלימשלי((((    .הרב עדיאל לויי "ע""""נביאים נביאים נביאים נביאים : ": ": ": "ךךךך""""תנתנתנתנ– 7:30

        

  .הרב זאב הסי "ע """"אורות מפרשת השבועאורות מפרשת השבועאורות מפרשת השבועאורות מפרשת השבוע"""" – 8:30
  

בעניני בעניני בעניני בעניני / / / / שיעורים בסוגיות הלכתיות שונותשיעורים בסוגיות הלכתיות שונותשיעורים בסוגיות הלכתיות שונותשיעורים בסוגיות הלכתיות שונות    –––– 9:30
        'דיומאדיומאדיומאדיומא

  

        ק פרשת אמור"באייר עש' ב

  הרב דוד גרינוולד 
  

           ק פרשת בהר""""עשעשעשעש'  '  '  '  באייר'  ח

  הרב משה קרני 
  

  ק פרשת בחקותי"באייר עש' טז
  הרב דוד אנגל

  
  ק פרשת במדבר"באייר עש' כג

  הרב שמואל סמט

  
 

 ניתן להקדיש שיעורים      
        """"    בכולל יום השישיבכולל יום השישיבכולל יום השישיבכולל יום השישי    """"

  לעילוי נשמת בני משפחות    

  נא להעביר שמות הנפטרים והתרומות
  441175 0507לדוד רוטשילד 

  

 קמחא דפסחא
  
  "נחלים- נחל"י קופת "לקראת פסח השנה חולקו ע

  ".קמחא דפסחא"ח  ל"ש  73,264
בנחלים  נאספו במבצע איסוף התרומות, מתוכם

  .ח"ש 69,310 

כח גדול לאנשי נחלים על התרומות -יישר
המכובדות שסייעו למשפחות רבות בשמחת 

  .החג
  

לצערנו השנה התאפיינה גם במיעוט , אולם
מתנדבים לאיסוף הקופות יחסית לשנים 

   !עברו 
כול לסייע למצוה זו אנו פונים מכל מי שי

גם בגופו ולא רק בממונו להקדים ולהתנדב 
  .האיסוף הבא במבצע

  

עזרה "לשעבר קופת , " נחלים –נחל "עמותת 

  ".הדדית נחלים
   

  
 

                                                            קול תודהקול תודהקול תודהקול תודה

ופינקו אותנו  אפו ,למשפחות המקסימות שבישלו
תודה רבה מקרב לב על  ,לרגל הולדת בתנו נגה

  .הטרחה והאכפתיות

  !בשמחות אצלכם

  משפחת סטופל                                    
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במועצה האזורית במועצה האזורית במועצה האזורית במועצה האזורית     רווחה וקהילהרווחה וקהילהרווחה וקהילהרווחה וקהילה    אגףאגףאגףאגף
 חבל מודיעין מזמין אתכםחבל מודיעין מזמין אתכםחבל מודיעין מזמין אתכםחבל מודיעין מזמין אתכם

        לסדנת הרצאות לסדנת הרצאות לסדנת הרצאות לסדנת הרצאות 
  """"הבן הממשיך בשיח המשפחתי הבן הממשיך בשיח המשפחתי הבן הממשיך בשיח המשפחתי הבן הממשיך בשיח המשפחתי """"    

הרצאות ותתקיים הרצאות ותתקיים הרצאות ותתקיים הרצאות ותתקיים     4444הסדנא כוללת הסדנא כוללת הסדנא כוללת הסדנא כוללת 
        . . . . במושב טירת יהודהבמושב טירת יהודהבמושב טירת יהודהבמושב טירת יהודה

ח לזוג ח לזוג ח לזוג ח לזוג """"שששש    250250250250ח לאדם או ח לאדם או ח לאדם או ח לאדם או """"שששש    200200200200        ::::עלותעלותעלותעלות
        ).).).).נשוינשוינשוינשוי((((

    
 רכזת תוכנית -ס קרן שני "הרשמה  אצל עו

-keren@modiin 3שלוחה  03-9722861: 'טל

region.muni.il  

  .12.05.11תאריך אחרון להרשמה             

מיה , אצל קרן או במזכירות ועד אגודה פרטים נוספים
9324474 

 

  

  

 

 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות מועצת חבל מודיעין

  מזמינה אותך ליום לימודי פנימיות והשקפה

  "בית דני"מידי יום שני ב

  9.5.11באייר ' בתאריך ה

יום הזיכרון ומסירות נפש על "הרב שבט ארי  10:00בשעה 
  "'קידוש ה

  ר מאיר תמר "ד 11:00בשעה 

  "התמודדות השכול אצל החכמים"

  !ברוכה הבאה

           

  הועדות המקומיות: אל
  

משדרי מצוקה המחוברים לקו : הנדון
  "בזק"טלפון שאינו 

    
לאחרונה נודע לנו כי זקנים שבביתם מותקן קו 

אינם מקבלים שירותי , "בזק"טלפון שאינו של 
השגחה באמצעות משדר המצוקה כאשר יש 

  .בביתם הפסקת חשמל
  

משדר המצוקה פועל באמצעות חיבור לקו , כזכור
מאחר והטלפונים שאינם . הטלפון בביתו של הזקן

ל קו בעת הפסקת חשמ -' תלויי חשמל"בזק הם 
ולחצן המצוקה שבבית הזקן אינו " מת"הטלפון 
  . פועל

  
במידה וידוע לכם כי לזקן קו טלפון שאינו , לפיכך

יש ליידע את הזקן כי יתכן מצב שבו לא  -של בזק  
יום  365שעות ביממה  24יפעל שירות ההשגחה 

  .בשנה
  

יש , בכל קביעת תכנית טיפול חדשה לזקן, כמו כן
, טלפון שאינו של   בזקלברר אם ברשות הזקן 

המשפחה בדבר אי פעילותו של /וליידע את הזקן
  .המשדר בעת הפסקת חשמל

  
  בברכה

  
  אגף הסיעוד –מנהל גמלאות 

 

  קווילשששש""""פפפפ
  

   היובלחוג 
      

      '  
   "  "" ,        

 ' ,7.5.11 , 21:00  .  
          

""""                        ."."."."        
  :   ,   

    .  
  

        קפה ומאפהקפה ומאפהקפה ומאפהקפה ומאפה, , , , בוקר של הרצאהבוקר של הרצאהבוקר של הרצאהבוקר של הרצאה
        

        !!!!כולם מוזמנים להרצאה מעניינת מאודכולם מוזמנים להרצאה מעניינת מאודכולם מוזמנים להרצאה מעניינת מאודכולם מוזמנים להרצאה מעניינת מאוד
        !!!!!!!!כדאי להגיעכדאי להגיעכדאי להגיעכדאי להגיע

        
, , , , ח באיירח באיירח באיירח באייר""""יייי, , , , 22.5.1122.5.1122.5.1122.5.11, , , , ביום ראשוןביום ראשוןביום ראשוןביום ראשון
        ....בבית דניבבית דניבבית דניבבית דני, , , , 10:4510:4510:4510:45בשעה בשעה בשעה בשעה 

        
        עינב שפיראעינב שפיראעינב שפיראעינב שפירא    ––––המרצה המרצה המרצה המרצה 

        """"מדרש קולנועמדרש קולנועמדרש קולנועמדרש קולנוע""""
        

 ההרצאה  תמשך שעה וחציההרצאה  תמשך שעה וחציההרצאה  תמשך שעה וחציההרצאה  תמשך שעה וחצי
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 ,ם שלוםלהורי שבט מעפילי
  של רנן בזמן שמחת הבר מצווה

  )חבר מהישיבה של רנן(נלקח בטעות סוודר לילד 
  חול כהה מאודכ - תיאור הסוודר

  אפורים/סגולים/עם ציורי מעוינים
  אודה באם תצרו , אם בטעות ילדכם חזר עם סוודר שאינו שלא

  שלמה והילה שפר - תודה על עזרתכםב .עמנו קשר
057-4758083  ,039397797  

  

ניתן לקבלה . באיסרו חג נמצאה מצלמה על יד בית הכנסת 
                         ,9328848י סימנים אצל משפחת קליין "עפ

052-7658276  

  

נשמח . אבדה כיפה סרוגה גדולה של ילד בגן השעשועים
  9323932 –משפחת משרקי  –לקבלה 

 
 

בנתיים . ס"עבור ביהכנ₪  50לפני פסח מישהו מסר לי 
צערי אינני זוכר מי זה אך ל, ס"מסרתי את הכסף לביהכנ

  9325361 –מיכאל אשר , נא ליצור עימי קשר .היה

  
 

  זה הזמן לגולן

דירת אירוח במושב קשת באוירה " למרגלות התל"
, מקרר, פלטה, מיחם: במקום, דתית כפרית ונעימה

לפרטים , אורי וטליה קלנר. מצעים ומגבות, מיקרוגל
 052-8348551/2והזמנות 

 

     -TV   
     – 

  (     
     ,    

  9325361-       א  
 

     ,    
 ,  –                                         .(

03-9329328 ,054-6499300  
  
 

                                                                                                          
 "  "     

050-4601730  

  
 

  
 3   

 - 1/6/11  
    

9328686  052-5520200  

כלכלה וחשבונאות מעבירה שיעורים ב  בעלת תואר ראשון
גם (יסודי ועד הגשה לבגרות  פרטיים במתמטיקה לגילאי

 מחירים. ניסיון רב בהוראה פרטנית). חמש יחידות לימוד
  .נוחים

 שיעור ניסיון ראשון במחיר מיוחד
  אורית: לפרטים

054-6910021 
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 שירותי בריאות כללית  
 המחלקה לחינוך לבריאות

 
את יום הספורט הלאומיבחודש מאי מציינים בעולם    

  ט צוות מרפאת נחלים לקייםהחלי  ולכן
 הליכה מודרכת"
 .בהדרכת מאמנת כושר

 בתאריך 19/05/11 בשעה  18:00-19:00 
 

 כל תושבי נחלים מוזמנים להגיע
.באס  גם סבתאו / עם הילדיםאמהות ואבות     
.אנא רשמו תאריך זה ביומנכם  

 
 מצפים לראותכם
 צוות מרפאת נחלים

.  
  שירותי בריאות כללית
  מרפאת נחלים

  
  שבוע מודעות לסרטן העור

  
  15/05/11-20/05/11התאריכים  בין

  .מתקיים שבוע מודעות לסרטן העור
  

איתור נגעי עור והעלאת מודעות הציבור למניעת : מטרת המבצע
  .סרטן העור ולאבחון מוקדם

  
  ).מבוטחי כלל הקופות( המבצע מיועד לקהל הרחב 
  

  *.2700הזימון ייעשה דרך 
  .בברכה צוות המרפאה

 

 תזוהי פניה למשפחות ייחודיו
שמוכנות להתנדב למשימת 

הגשמה , ששכרה סיפוק חיים

                                               ...ולב מלא
דרושות משפחות אומנה שמוכנות 

  להעניק שמחה וקן חם ובטוח

  .18לילדים מהגיל הרך ועד גיל 
  
ליווי מקצועי , תמיכה, למתאימים תינתן הנחיה

  ותקציב חודשי
  .לאורך כל הדרך

  
  077-9331330  :לפרטים

0506662304  
  
  ר"ארגון שח

  משפחה -רווחה -חברה
  

  www.shahar.org.il: מידע נוסף באתר
 

  זול שפע
  בנחלים שלכם הנוחות חנות

  !!!העצמאות ליום מבצעים
  

  ₪ 11.90' יח 1                  גרם 400 המבורגר
  ₪ 11.90' יח 1                         גרם 450 קבב

  ₪ 9.90 ג"ק 1                         תנובה כנפיים
  ₪ 10.99' יח 1    גרם 400 ביצ טירת נקניקיות
      
  ₪ 8.99' יח 1                         ג"ק 2 פחמים
  ₪ 10.90' יח 3   )   'יח 5 מארז( מכבים פיתות
  ₪ 29.90 'יח 5                     ליטר 1.5 פריגת
  ₪ 9.90' יח 2               לבנות גדולות צלחות
  ₪ 9.90' יח 3                      פעמי חד כוסות
   ₪ 12.90' יח 1          גרם 850" צבר" חומוס

  
  !!! וירקות פירות שוק ימי וחמישי רביעי
  פתיחה שעות

  6:30-16:00           9.5 שני יום) העצמאות יום ערב(
  7:00-10:00           10.5 שלישי יום) העצמאות יום(
  

  6:30-19:30'      ה-'א        רגילות פתיחה שעות
  6:30-14:00'         ו                                      

  9332565 - טלפון                

  ! שמח עצמאות חג
 


