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

גליון מס 385
ט"ו סיון תשע"א 17.06.2011
פרשת "שלח לך"
כניסת שבת19:30 :
יציאת שבת20:31 :
מניין כ"ותיקין"04:59 -
מפקד19:15 :

מזל טוב

לקורין זיגדון

ללאה רוטשילד
לפנחס ומירה רוטשילד
לשולה ואליעזר גוטמן
לנורית ועמיר גוטמן

בשבח והודיה לה'
מודים על הנס הגדול שנעשה לך
בהינצלך מפיגוע הטרור שבוצע ע"י
הרוצח המתועב עם המשאית.

להולדת החימש  /הנין  /הנכד

מי יתן ותזכי את ובני משפחתך
לאריכות ימים בבריאות טובה.

בן לרחל וצביקי

תפילה ולימוד לילדים אחרי המניין של שמונה
למשה כוכבא
לפסיה אונגר
ליהודית אור ואייל כוכבא
להולדת הנינה  /נכדה מאור
בת לאורית ושחר

לפסיה אונגר
לאסתר וצביקה וקסלבאום
לעינת ויואב וקסלבאום
להולדת הבן רועי דוד

גם השנה יתקיים לימוד לילדים לאחר התפילה של
התלמידים )בשעה .(8
התוכנית לנוער )חטיבה וישיבה( יתחיל בע"ה
ביום שלישי הקרוב.
ילדי בית ספר יסודי יתחילו אחרי סיום הקייטנות –
הודעה תבוא בהמשך.
כיבוד קל יוגש
אנחנו מחפשים עזרה מעשית ותרומות להפעלת
התוכנית .נא לפנות לדוד סילברמן 054-4322492

פ"שקוויל
כל מי שסיים שמינית מתבקש להעביר שמו
למזכירות הועד המקומי להדס,

עוד השבוע

חוג היובל
מוצ"ש פרשת "שלח לך" ,טיש חסידי
אצל משפחת אטינגר.
נפגשים ב ₪ 30) 21:30-לאדם(
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צהרונים
החלה ההרשמה לצהרונים לשנה"ל הבעל"ט:
צהרון לילדי גני הילדים וצהרון לילדי
כיתות א'-ג'.
הצהרונים יפעלו בימים א'-ה' משעת סיום
הלימודים ועד השעה .16:45
ימי חופשה  /איסרו חג  /חוה"מ סוכות –
משעה  08:00ועד השעה ) .16:00לפי לוח
פעילות הצהרונים באתר המוא"ז חבל מודיעין(.
בצהרון תינתן ארוחת צהריים חמה וחוג שבועי.
)פריטים ומחירים באתר המוא"ז חבל מודיעין(.
מאחר ופתיחת הצהרונים מותנה במס' הנרשמים,
המעוניינים נא ליצור קשר בדחיפות עם:
רחלי לייב,052-8456649 -
נעמה צדוק – 050-4601730

קונצרט נחלים
שרים ומנגנים ביחד
באמצע חודש אוגוסט יתקיים בע"ה הקונצרט השנתי.
הפעם גם ההורים ,הסבים והסבתות מצטרפים בנגינה לילדים
והנוער.
נושאי הקונצרט יהיו מגוונים בהתאם לבקשות ולהתאמה
לאירוע.
האפשרויות – קלאסי ,א"י  ,שירי לוחמים ,חסידי ,אחר.
הנגנים שמעוניינים להשתתף מוזמנים להירשם
אצל שי כהן ,יוסי איצקוביץ ,יונתן שפירו או במייל
yalovsky@014.net.il
אנא ציינו  -שם ,גיל ,ותק בנגינה ,כלי נגינה ,שירים מבוקשים
ומספרי טלפון.

שיפוץ מצבות
מר אוסניס מ"אסנת עבודת קודש" ,שיפץ את מצבות
הורינו בבית העלמין בנחלים.
עבודתו יסודית ואומנותית ומעניקה כבוד לנפטרים.
מיכאל הוא אומן באבן ,עולה מברית המועצות
ומתגורר בישוב קדומים.
אני ממליצה עליו ומקווה שתמצא לו פרנסה בנחלים.
הטלפון של מיכאל – 09-7922423
גלילה נאור

דרושות משפחות מארחות בשעת חירום
כולכם בודאי כבר יודעים שבשעת חרום )מלחמה,
שריפה ,רעידת אדמה וכו'(
אנחנו מתבקשים לארח אצלנו במושבים משפחות אשר
מבקשות להתפנות מאזור האסון
אשמח לדעת מי מוכן.
בתרגיל נקודת מפנה  5המתקיים במועצה ב20.6
יפנו אליכם בטלפון ויבקשו לקלוט משפחה
)הפעם רק טלפוני(
תודה לכולם
***
במסגרת התרגיל נקודת מפנה  5של פיקוד העורף
המועצה פותחת ביום ב' 20.6
מרכז קליטה ופינוי בביה"ס מודיעים בנחלים
אני צריכה מתנדבים לעזרה במרכז  +משחקי תפקידים
אשמח למתנדבים מגיל  16ומעלה
אנחנו צריכים את המתנדבים
מהשעה  13:30ועד 17:00
אנא עזרו לנו לעזור לכם
תודה
מירית
רכזת מתנדבים
טל'  03 - 9722888שלוחה 8147

דרושים  /דרושות:
מדריכים ומדריכות
בגילאים  -אחרי צבא
עם נסיון ואהבה לעבודתם עם ילדים
בעלי שמחת חיים ,שמעוניינים להדריך בקייטנה
שיוצאת מן השגרה.
מוזמנים להתקשר לרוני קריין ,הקייטנה המטיילת
 052-2959585 , 03-9791268או לשלוח אימייל:
krayn1@bezeqint/net
תודה רבה
אתר הקייטנה המטיילתwww.metayelet.com :
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קול מנחם

בית מדרש לנשים
הודעה חשובה ללומדות בבית המדרש לנשים

תנחומים

לעדינה פרידגוט
משתתפים בצערך במות אחיך הדיין
חיים מרדכי אליהו )מוטי( בר-אלי

בנחמת ציון תנוחמי

שבת לכולל ולכל המעוניינים להצטרף
בתאריך ,כ"ט בסיון ,1.7.11 ,תתקיים אי"ה שבת
במלון הר הכרמל בחיפה.
מחיר לזוג –  ₪ 1,050ניתן לשלם בשלושה תשלומים
לפקודת "תור פלוס" )צ'ק ראשון ל.(1.7.11-
מס' המקומות באוטובוס מוגבל – כל הקודם זוכה!
על מנת שנוכל להשלים את הזמנת מס' החדרים.
נא לשלם בהקדם!
ניתן להעביר במעטפה לת.ד48 .
בתודה,
חנן נורדן

הירשמי עכשיו לכנס הקיץ
לנשים של "בניין שלם" ,בבנייני האומה,
בתאריכים ט'-יא' תמוז ).(11-13.7
מגוון שיעורים ,סדנאות ,הצגות
וכמובן יריד מכירות ענק!
 100ש"ח הנחה לנרשמות
ליומיים  /שלושה עד י"ד סיוון
לפרטים והרשמה  +קבלת דיסק חינם
פני לאשת הקשר שירה דדון )גלבוע(
054-2370142

אי"ה ביום שני י"ח בסיוון 20.6.11
לימודי בית המדרש
ייתקימו בבית הכנסת ולא בבית דני }חד פעמי{
•

בשעה  10:00מר עזרא שאלתיאל
"איכות חיים מזווית ראיה של האדם"

•

בשעה  11:00ד"ר תמר מאיר
"דמותו של דוד המלך באגדות חז"ל"
ברוכה הבאה!
לפרטים נוספים חווה 052-2541770-

ועדת בטחון

לתשומת ליבכם!

במשך החודשים הקרובים יערך מבצע רחב
היקף של משטרת ישראל בשיתוף השיטור
הקהילתי המשולב של המועצה ,לאכיפת
חוקי התנועה בקרבת מוסדות חינוך וגני
ילדים.
אנא הקפידו על נהיגה כחוק למען ביטחונכם
ובטחון ילדיכם וכך גם תמנעו מאי נעימויות.
המבצע יכלול הטלת קנסות על עברייני
התנועה.
ראו הוזהרתם!!!
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שיעורים פרטיים במתמטיקה בחופש הגדול
אצל :מרגנית משרקי 054-2490445

בחודשים יולי – אוגוסט יפתח חוג נגרות לילדים
בגילאי גן ובי"ס יסודי.
בניית צעצועים ורהיטים קטנים מעץ.
יהודה קורן – 052-7365465
•

אני מחפשת עובדים למשרה מלאה לחודשים
יולי-אוגוסט-ספטמבר לעבודה
בחנות הספרים "אורבך".
חבר'ה אחרי תיכון.
אסתר ויקסלבאום
נייד0548-098438 :

מזגנים אלחנן
מכירה  /התקנה  /שירות
לכל סוגי המזגנים
אלחנן –  – 054-8076630מושב נחלים

להשכרה! דירת  3.5חדרים ,כניסה מיידית.
איינהורן אהובה 052-2442834

•

•

השבת אבידה
נמצאה גמרא "מסכת בבא בתרא" הוצאת
שטיינזלץ חלק שני
לקבלה במזכירות הועד המקומי אצל הדס

נמצא מפתח כחול מחוץ לדלת הכניסה במזכירות
ועד האגודה לפני שבוע )לפני החג( בתחילת יום
העבודה .מי שחושב שהמפתח שיך לו ,נא ליצור
קשר עם מיה .03-9324474

נמצאה כיפה סרוגה גדולה של ילד ליד בית דני
אריאל אדלר 03-9087407

למסירה :סט כלים מחרסינה .צבע לבן .חדש לגמרי.
לפרטים :רועי052-3439740 :

להשכרה
בית קטן בן  1.5חדרים וגינה גדולה ,מתאים לזוג
צעיר דתי ונחמד )לא לרווקים(.
לכניסה מידיית .לפנות ל – ,03-9328968
050-7943493

מחפשים עוזרת לניקיון בית אפשר גם נערה
בחופשה לפרטים 0544349924 -
המחשב עשה בעיות? זקוק לשידרוג או לפרמט?
שרות תיקונים מהיר ,אמין ונוח .טיפול בוירוסים,
התקנת דרייברים ,עזרה בפתרון בעיות וכו'.
רוצים שילדכם יהיה עצמאי בתפעול המחשב?
מחפשת מטפלת לתינוק חמוד בן  5חודשים
במשרה מלאה או חלקית או רק לחודש יולי
בנחלים ,שעות גמישות
נטע 0544340944

שעורים פרטיים בהכרת המחשב ובתוכנות בסיסיות
במחירים נוחים.
לפרטים :חגי ואיתי סטופל – ,9091920
050-7999744/3
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אגף החינוך
מ.א חבל מודיעין

וועד מקומי
מושב נחלים

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

הציבור מוזמן להופעתו של הזמר יובל סלע ולהקתו

במופע "ימים טובים"

מופע רוק ונשמה יהודית עם הלהיטים "שמע קולנו"" ,י-ה ריבון"
ושאר השירים המובחרים המדברים על אחדות ,פיוס ,געגועים
לשכינה הקדושה וכו'.

המופע יתקיים אי"ה ביום רביעי כ' סיון תשע"א
 ,22.6.11בשעה  ,21.00בבית דני בנחלים.
הציבור והנוער מוזמנים!
נתן ריגלר
מנהל אגף חינוך ותרבות

ועדת תרבות

ועד מקומי
מושב נחלים
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לכבוד
חברי קהילת__מושב נחלים_______
שלום וברכה,

שבת הכנסת אורחים
חיילים וחיילות מקורס "נתיב" –שבת פרשת "בלק" ז' תמוז9.7.11 -

המכון ללימודי היהדות ,פועל במסגרת החלטת הממשלה והסוכנות היהודית  -ללימוד יהדות
לעולים ובני עולים .קורס "נתיב" פועל מטעם המכון ובשיתוף עם חיל החינוך בצה"ל ובו משתתפים
חיילים יהודים ושאינם יהודים על פי ההלכה .השבת האחרונה של הקורס היא שבת אירוח
במשפחות אשר באורח חייהם מבטאות את הערכים היהודיים הנרכשים בקורס.
מטרת שבת " -הכנסת אורחים"  -חשיפת אורח חיים יהודי לחיילים המבקשים ללמוד יהדות.
המפגש הבלתי אמצעי עם משפחה ותיקה בארץ משאיר רושם עז על אותם חיילים ,אשר לחלק מהם
זו הפעם הראשונה שהתארחו אצל משפחה ישראלית ולנו בביתה.
מבין אלו שאינם יהודים רבים המבקשים להצטרף לקורסי המשך לקראת גיור ,לאחר סיום קורס
"נתיב" .משום כך מצפים הם כי לא יהא זה מפגש חד פעמי וכי יוכלו לפנות אליכם בהמשך דרכם
בתהליך הגיור ולהתארח במחיצתכם פעמים נוספות על מנת שתלוו אותם בדרכם לבית הדין לגיור
ולקיום אורח חיים יהודי.
לשם ארגון השבת נדרשת הערכות מוקדמת ועל כן נשמח מאוד אם תענו בהקדם לבקשת האירוח.
לפרטים ולרישום לקראת האירוח נא לפנות לאנשי הקשר בקהילה:
_רונית פורר ___________________________________0522573971

בברכת יישר כח,
המכון ללימודי היהדות
02-6204487

