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

מזל טוב
ליהודית ויהודה ארזי
להולדת הנין
נכד לחגי ותמי

גליון מס 386
כ"ב סיון תשע"א 24.06.2011
פרשת "קרח"
כניסת שבת19:32 :
יציאת שבת20:33 :
מניין כ"ותיקין"05:01 -
מפקד19:15 :

ועד האגודה
לתשומת לב ההורים !
בשטח הפתוח שנמצא מדרום לרח' קדש ,מול
"בית דני" מתבצעות עבודות תשתית.
ההורים מתבקשים להשגיח על ילדיהם ולהקפיד
שלא יסתובבו באזור".

תפילה ולימוד לילדים אחרי המניין של 8:00

הרצאה ,קפה ומאפה
כל מי שיש לו זמן מוזמן
מומלץ וכדאי!!

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.

יום ראשון א תמוז 3.7 ,
בשעה 10.45
בבית דני

כיבוד קל יוגש
אנחנו מחפשים עזרה מעשית ותרומות להפעלת
התוכנית .נא לפנות לדוד סילברמן 054-4322492

המרצה :ענת שפרן "אדם פוגש את עצמו"
ההרצאה תמשך שעה וחצי

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

עוד השבוע

מזכירות הועד המקומי תהיה סגורה בין
התאריכים 17.7.11 – 10.7.11
לרגל חופשה.
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תמיד עולה המנגינה...

לחזור הביתה...
מתגבשת קבוצת צהרון לילדי בי"ס באווירה של
בית ,ארוחה חמה ,הקשבה לצרכי הילד ,הכנת
שעורי בית ,משחקים ,מחשב ,סרטים וכמובן
חצר פעילה עם מקפצה ענקית לחובבי
הספורט שבינינו .ניתן גם על בסיס יומי.
* ללא חופשות )למעט מקרים חריגים(
לפרטים מיכל יזי 052-4461961 9339814

קונצרט מספר  3יתקיים ביום ראשון
 14/8/2011ערב ט"ו באב בבית דני.
רישום נגנים וציוות הרכבים ביום שישי
הקרוב  24/6/2011בשעה 14:00
בבית דני.

חברה יקרה!
בית הכנסת

מעיל לס"ת
לקראת הימים הנוראים והשנה החדשה
בתכנית בית הכנסת להכין  2מעילים לספר התורה
"הראשון לנחלים"
הכיתוב על המעילים אמור להביע את יחודו של
הספר.
כל מי שמעונין לתרום לנושא בעצה ,בהדרכה
ובסיוע ,יפנה לצבי ארזי או למאיר רוטשילד

תולדות הספר
בשנת תרפ"ד)לערך( ,כתב תושב צפת ,דב ברל זיימן ,ספר
תורה לשם השמתו ב"ישוב החקלאי הדתי הראשון בגליל",
כותב הספר נפטר לאחר מספר שנים.
לקראת העלייה לקרקע בגליל של ישובנו ,בשנת תש"ד ,זכרה
בתו את הספר ,ואכן הוא הוכנס בטקס ראוי.
מהגליל עבר הספר למקומנו הנוכחי.
הספר גם "זכה" לשמש בשנת תשכ"ח את מחדשי הישוב
היהודי בחברון.

אי"ה ביום רביעי כ"ז סיוון  29.6.11בשעה 21:00
נקיים ערב פרידה שירים שיעורים ומאכלים
לדבורה שנהב אצל משפחת יעקובוביץ’
כל מי שמעונינת להצטרף מתבקשת לצלצל
לריקי0543451144-
חווה0522541770-
ברוכה הבאה!

מוזמנים לפעילות חוויתית עם בעלי חיים
בחי-דר בנחלים
מקום סגור וממוזג
משך הפעילות כשעה וחצי
עלות  35ש"ח לילד
החל מארבעה ילדים בלווי מבוגר אחד לפחות
בתאום מראש

מקהלת נשים

ניצה טייכמן
חינוך וסיוע באמצעות בעלי חיים
0543455920

מקהלת הנשים "אסתי והבנות" בניצוחה של אסתי קמאי
קולטת לשורותיה משתתפות חדשות.
המקהלה פועלת בגבעת שמואל בימי רביעי ומונה כ  15נשים,
ומופיעה באירועים ובכנסי מקהלות.
אם את אוהבת מאד לשיר ,ורוצה להשתתף בשירת מקהלה
)גילאים  30ועד  ,(+60את מוזמנת להיבחן.נא צרי קשר עם
אסתי 054-2488868:לתיאום פגישה.

שבת ארוח חיילי "נתיב"

שבת שלום,
אסתי

בשבת פרשת בלק ,ז' תמוז ) 9ביולי( יתארחו חיילי
נתיב במושב .תודה למשפחות שנענו לבקשת
האירוח .אנו זקוקים לעוד משפחות מארחות.
נודה למי שיצטרף .רונית 052-2573971
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בית מדרש לנשים

קול מנחם
תנחומים

לאמא לאה בראון
לבנות גלית ענת ויעל
לאח שלמה דוד
משתתפים אתכם בכאבכם בפטירת
חברתינו רבקה לנדאו

בנחמת ציון תנוחמו

לידיעת נשות ובנות נחלים.
בשמחה רבה ובהודיה לקב"ה ,ביום שני כ"ד סיוון 27.6.11
אנו מסיימות את שנת הלימודים השלישית של המדרשה
לנשים בנחלים.
בשעה  10.00מר משה הרשקוביץ-
"תורתו של הרב צבי יהודה הכהן"
בשעה  11.00גב' מיטל קורן"-מסיפורי רבי נחמן"
ניפגש בעז"ה בפתיחת השנה הרביעית ב-ו' אלול 5.9.11
סדר היום המפורט יימסר בהמשך.
בהזדמנות זו אנו מודים להנהלת אגף החינוך במועצה האזורית
"חבל מודיעין" ובראשה למר נתן ריגלר ,
למועצה הדתית חבל מודיעין ובראשה מר משה מעטוף,
למר אלי בנצקי – אחראי על תרבות תורנית
ולאנשי הועד המקומי ובראשו מר יעקב איז'ק.
בברכת חופשה נעימה ובריאה

תנחומים

חווה גרמה.

לאהובה איינהורן
משתתפים בצערך
במות אמך
בנחמת ציון תנוחמי

תנחומים

למשה ויעקב איזק
משתתפים בצערכם

במות הדוד
יצחק איגנץ איזק

דואר  -עדכון כתובות
לקראת "העונה" של שנוי מקום מגורים למשפחות מסויימות
אנו מבקשים להזכיר לעוזבים את הישוב למסור למחלקי
הדואר את כתובתם החדשה
כמו כן ,אנו מציעים לתושבים חדשים
)במיוחד לעובדי המוסדות( להודיע לכותביהם את כתובתם
המלאה ,גם בכך ניתן להעזר במחלקי הדואר
.050-6478232
דבורה ומאיר רוטשילד

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
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שיעורים פרטיים במתמטיקה בחופש הגדול
אצל :מרגנית משרקי 054-2490445

קייטנת פאר -כי על איכות לא מתפשרים!
אווירה כפרית ,חוויות ומשחקים ,יצירות לרוב
ארוחת עשר וכיבוד ,פרסים וצ'ופרים
מתי?  1/8-14/8בשעות ) 8:30-13:00אפשר גם חלקית(
עם מי?  2מדריכות בוגרות ואחראיות -רות תהילה ורעיה
פורר

איפה? בביתן -רח' ירדן 61
למי? בנים ובנות בני 4-5
לפרטים והרשמה0779336308 -

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

אבטיח טרי
מתוק ובריא!
החלה מכירת אבטיחים במשך כל השבוע
בבית אבנר פורר
ירדן .61
כולם מוזמנים!

מחפשת מטפלת לתינוק חמוד בן  5חודשים
במשרה מלאה או חלקית או רק לחודש יולי
בנחלים ,שעות גמישות
נטע 0544340944

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?
שעורים פרטיים בהכרת המחשב ובתוכנות
בסיסיות במחירים נוחים.
לפרטים :חגי ואיתי סטופל –
050-7999744/3 ,9091920

ילדים נזקקים בגילאי  1-12שמאד רוצים לרכב על
אופניים ואין באפשרות הוריהם לרכוש להם ,ישמחו
לקבל אופניים,קורקינט ועגלות ילדים למיניהם.לפרטים:
. 050-8779764

מחפשים עוזרת לניקיון בית אפשר גם נערה
בחופשה לפרטים 0544349924 -

לעבודה במכירות בחודשים יולי -אוגוסט
דרושים עובדים חרוצים  -מעל גיל  - ,18התחייבות
לחודשיים ,קורות חיים במייל kab_di@yahoo.com
לבירורים :חני 0524-580753

•

איסוף מנות לנזקקים"-עזר מציון"

בימי שישי )בממוצע פעם בשבועים( אני אוסף
בהרחבה מנות לעזר מציון ,תושבי ההרחבה שרוצים
להצטרף יכולים להתקשר  054-5205392הראל )נא
להכין את החמגשית מראש ולשמור בהקפאה(

כיסוח דשא עם ניסיון הראל ויסבלום 054-5205392
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