בס"ד

vmnhadas@smile.net.il
מערכת:
אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן
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גליון מס 389
יג' תמוז תשע"א 15.07.2011
פרשת "פנחס"
כניסת שבת19:30 :
יציאת שבת20:29 :
מניין כ"ותיקין"05:11 -
מפקד19:00 :

בוגרי י"ב היקרים!

עוז איצקוביץ ,עומר אשל ,אפק בן ישי,
צחי בנצקי ,טליה גלבוע ,איילת דרשן,
דביר הירש ,שירה הירש ,אורי וייס,
הדר ויסבלום ,דוד זיגדון ,גלעד זלצר,
מוריה זלצר ,זאבי לבבי ,יואב פורר,
איתי קליין ,מתן רינהרץ ,עינת שורק,
אריק שטיין ,אסף שינפלד ,בר שפילמן.
כמידי שנה ,טרם צאתכם לדרך חדשה,
מתוכנן מפגש עימכם הבוגרים ,יחד עם רב
הקהילה ,הרב גרינוולד.
המיפגש ייערך אי"ה ביום שני ,ט"ז בתמוז
) (18/7/11בשעה  21:30בבית הרב.
נשמח בהשתתפותכם.

מזל טוב
לאסתר וצביקה וקסלבאום
להולדת הנכד
בן לנורית וזאב

*
לאפרת ולרב יאיר מרמלשטיין
להולדת הבן

*
לשמואל שעיה
להולדת הנכדה
בת לאילה ואביעזר

*
לחנה ונחמיה פרידמן
בוגרי י"ב היקרים!

להולדת הנכד
בן לזאבי והדר

הנה הגיעה השעה רגע לפני פרידה .נחגוג יחדיו
את סיום פרק התלמידאות  ,את היציאה
לעצמאות )במובן מסויים( ולחופשה...
ולשם כך נפגש אי"ה הורים ובוגרים ביום שישי
יג' תמוז  15.7.11בשעה  9:00ב"בית דני"
לארוחת בוקר ותוכנית קצרצרה.
מיד בסיום המפגש מחכה לכם אוטובוס לבילוי
המשך היום והשבת בוגרים ומשפחת נירית
ויהודה דוולצקי.
נא הביאו עימכם את הציוד האישי לשבת
להתכנסות הבוקר.

לפירחה פרל לאירוסייך עם אמיתי

אין תירוצים כולם באים

לנעה ולרב אהרון פרל

מזל טוב

לאירוסי פירחה
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מועדון נוער נחלים יוצא לדרך בסיועו של ועד מקומי.
לקראת הקמת מועדון נוער ,אנו מזמינים את בוגרי ט' ומעלה
)חיילים ובנות שירות מוזמנים בשמחה!(
למפגש גיבוש הדרך להפעלת המועדון עם נציגי ועדת חינוך.
המפגש יתקיים אי"ה ביום ד' יח' בתמוז ) (20/7בשעה 21:00
במבנה גן בשמת הישן )מאחורי סניף בני עקיבא(.
ניתן גם להעלות רעיונות ולשלוח במייל ל
 shalom1992@neto.net.ilאו ל :
yaacovm4@walla.com
)גם בוגרים והורים מוזמנים לשלוח רעיונות(.

בשבח והודיה לבורא עולם
אנו שמחים להזמין את כל
קהילת נחלים לעלייה לתורה
של בנינו
נבו היימן
בפרשת פנחס במניין הראשון
לאחר התפילה הציבור
מוזמן לקידוש בבית דני

במקביל בימים אלו דואגת ועדת חינוך לרכז/ת נוער ,כל הרואה
עצמו מתאים/ה לתפקיד מוזמן ליצור קשר עם יעקב מנדלבאום
,0542208996או איילת שלום .0542300048
מי שמופיע משפיע!
מצפים לראותכם.
וועד מקומי/וועדת חינוך

"זה היום עשה ה'
נגילה ונשמחה בו"

אלי
תודה למשפ' זלצברגר על תרומת ספרים

הגיע לגיל מצוות

למשחקיה ע"ש אברהם אינהורן.
תזכו למצוות ותבורכו משמים!
אהובה אינהורן

ביום ב' ה 25/7בשעה  21:00בערב
ביום
יתקיים ערב פרידה מיהודה ונירית
דוולצקי ומאסף ומיכל טרבלסי.
לפרטים אליענה 077-4460250
25

עליה לתורה בשבת פרשת מטות
במניין ראשון
קידושא רבא ב"בית דני"
לאחר התפילה
הציבור מוזמן!
יהודה ולאה זילברשטיין
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לשרהל'ה גולניק
ברכות לקבלת תעודת הצטיינות של עיריית
ירושלים ,על שירותך במסגרת השירות
האזרחי -לאומי.

ברכת יישוב טוב
למשפחת צוקר
בבית משפחת גולניק

בוקר של הרצאה קפה ומאפה

כולם מוזמנים להרצאה מעניינת
מאוד!

בימים אלו החלה ההתארגנות לגיבוש
רשימת החוגים לשנת הלימודים תשע"ב.
החוגים השנה יתקיימו בשלושה מקומות:
 בית דני )בימים שני ורביעי(. גן בשמת לשעבר )עבור הנוער(. מגרש הספורט.על מנת לרענן את החוגים הקיימים ולאור
הביקוש להוספת חוגים נוספים,
כל המעונין להפעיל חוג מתבקש לדאוג לפרסום
החוג בהקדם האפשרי.
לאחר מכן ,יש להעביר לידי יאיר שלום ,עד יום
שישי ,ה באב ,7.8.11 ,את הפרטים הבאים:
 החוג המבוקש. למי מיועד החוג  -קבוצות גיל. יום הפעלה מועדף. מס' הילדים הרשומים )פתיחת חוג מותניתבמינימום נרשמים(.
לאחר תאריך זה ) (7.8לא נוכל להבטיח הוספת
חוגים נוספים לשנה הבאה.

כדאי להגיע!

יום ראשון  ,24.7כב תמוז
בשעה  10.45בבית דני
המרצה :רות מרשנסקי
" עלילת דמשק "1940

פ"שקוויל
חוג היובל
במוצ"שק ,פרשת "פנחס" י"ד תמוז ,16.7.11 ,תתקיים
אי"ה הרצאה בבית משפחת אלי ודבורה בנצקי
בשעה  , 21:30עלות –  ₪ 25לאדם.
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בני עקיבא
הורים וחניכים יקרים,
שעת המפקד הוא בשעה  .19:00נבקש להקפיד
שילדכם יגיע בזמן ובכחול לבן.
אז מה עוד מחכה לנו הקיץ???
בעז"ה ביום שני הקרוב ,טז' תמוז נצא להתנדבות
ולאחר מכן הפתעה!! וביום רביעי כה' תמוז ניסע
כולנו לחפש ת'מדריך בקניון איילון!! ☺ ☺ יש
להרשם אצל המדריכים בכדי לוודא שאכן יהיה
להם מקום באוטובוס .מספר המקומות מוגבל
ולכן-כל הקודם זוכה! עלות לנסיעה ₪ 10-בלבד.
הרשמות למחנות כבר ממש בעיצומן!! מזומן אצל
המדריכים עד יום רביעי הזה ,יח' תמוז
ובאינטרנט עד יום רביעי שלאחריו ,כה' תמוז.
שבת הבאה פרשת 'מטות' יש שבת של עמותת
"חברים לרפואה" .המעט שאנו יכולים לעשות
למען שמחת הילדים הללו הוא להצטרף לתפילתם
בשבת בערב בישיבה.
ב"ה אנו יוצאים לשבת סניף  !!!75שבת פרשת
'מסעי' אנו נצא כולנו לשבת מגבשת באכסניית
'נורדיה' .פרטים על שעות ומה צריך להביא יבוא
בהמשך..
שנזכה כולנו לחופש משמעותי!
אוריאלה קומונרית התשע"א.
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אזכרה
במלאת שלושים לפטירתה של
אימנו ,ביתי ,אחותי וסבתנו היקרה,
רבקה לנדאו ז"ל
)בת ר' מנחם ז"ל (
נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה
ביום שני ט"ז תמוז ) (18.7.11בשעה 17:00
בבית העלמין בנחלים

מחפשים לשנת הלימודים הקרובה מישהי אחראית
וחמה להיות עם ביתנו כשהיא חוזרת מביה"ס,
אצלנו בבית,שלושה ימים בשבוע ,כשעתיים בכל
יום.
 .לפרטים050/8750741 :

חדש! לימוד לילדי בית ספר יסודי
כל יום אחרי המניין של שעה שמונה מתקיים לימוד לילדי
בית ספר יסודי.
הלימוד לתלמידי החטיבות וישיבות ממשיך כרגיל.
כיבוד קל למשתתפים.
דוד סילברמן

השבת אבידה
אבדו משקפי שמש של חברת  ray banעם
נרתיק.
אשמח לקבלן חזרה.
052-7470101
דירה להשכרה
יחידת דיור  3חדרים  +מרפסת ברח' שיאון
לפרטים  050-7934562דרור
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