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  " עקב" פרשת
  19:03: כניסת שבת
  19:58: יציאת שבת

  
  05:33 -"ותיקין"מניין כ
  19:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

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

  

  מזל טוב

 לתמי ואוהד פישר
 להולדת הבן 

 נווה
 
 

 לשושנה ומאיר ברקו
 ליהודית ויעקב פלינט

נכדה/ להולדת הנינה   
אורי   

 בת לגליה ומשה 
 
 
 

 לחנה ודוד נורדן
 להולדת הנכד

 בן ליעל ועמיחי
  

  : להזכירכם
יוצאת לחופשה בין  ועד האגודהמזכירות 

 21/8/11-3/9/11התאריכים 
  ,בברכה

  "צוות המזכירות"
 

  

 
1. חנוכת מועדון הנוער – במוצאי שבת פרשת "ואתחנן" 

י בנ). במבנה גן בשמת לשעבר(התקיימה חנוכת מועדון הנוער 
נפתח  מועדוןה. הנוער ארגנו את המבנה לפעילות שוטפת

                  . חנוכת הביתברשמית לפעילות במוצאי שבת  
ברך את מרא דאתרא קבע את המזוזה וההרב דוד גרינוולד 

ר הועד המקומי ברך בשם הועד "יעקב איזק יו' הח  .הנוער
  .המקומי ויעקב מנדלבאום בשם ועדת חינוך

וער  אייל סילברמן הודה לועד המקומי ולועדת חינוך על נציג הנ
.קידום היוזמה  

אנו . ₪ 5,000הועד המקומי נתן תקציב ראשוני לציוד בסך 
מקווים שהנוער ינצל את המבנה בצורה חיובית וישמור על 

.תקינותו  
 

2. תיקון הניקוז -   ברח' דן ע"י משק 17 והישיבה – בשנתיים 
 היו הצפות בכביש בקטע , גשמיםבימי החורף ב האחרונות 

הועד פנה פעמים רבות .  והישיבה 17י משק "דן ע' ברח
ת במטרה לפתור את חלו עבודות תשתילמועצה והשבוע ה

אנו מקווים שאכן יבוא סוף סוף פתרון . בעיית הניקוז של המים
.לנושא  

 
 3. פינת מיחזור - 

  !נעשה מאמץ וניקינו את פינת המיחזור, תושבי נחלים 
אל תשלחו ילדים לזרוק ! שמרו על נקיונה –בקשה מכם 

. בקבוקים שאינם מגיעים למקום הכנסת הבקבוק  
פינת המיחזור אינה פינת זבל! אין להשליך קרטונים מחוץ 

.למתחם  
.שמרו על איכות חיינו!!! אנא מכם  

  

 

  מזל טוב

  

  אלעד כהנאל
  שרית ודודי כהנא

  מרים וחיים אבנשטייןל
  

  המצוה בר שמחת  רגלל
  

  

  

  ועד מקומי  קול
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  "יים כולכם היוםח, אלקיכם' ואתם הדבקים בה"

"ואתחנן"פרשת         
וכי אדם יכול . אלקיכם תלכו' מה שכתוב אחרי ה
אלקיך אש ' כי ה"הלא נאמר ? להלך אחר השכינה

להלך אחר מידותיו של "אלא נאמר ! ?אכלה הוא
אף אתה מה הוא  –מה הוא מלביש ערומים " ה"הקב

. אף אתה –מבקר חולים   
 )'ד א"סוטה י(' וכו" חםאף אתה נ –מה הוא מנחם אבלים 

תודתי לכל אלו שהשתתפו בהלווית אחי ובשבעה 
.שניחמוני בדרכים אחרות לאלוו  

 
 עמוס אופיר

יעל פרידמן  ,בעוד כשבועיים מגיעה אלינו קומונרית חדשה
  .ה"מכפר הרוא

 אך אנו זקוקים למשפחות מארחות ,יעל תתגורר בנחלים
ור קשר עם איילת ינים מתבקשים ליציהמעונ, לארוחות שבת

  שלום
 050-7501120 או נורית גוטמן 054-2300048 

  

  

  בני עקיבא 
  
  

 ,מדריכים ובוגרים יקרים, חניכים, הורים
  .עמכם' ה

  
יש צורך במיליון , כדי להגשים חלום אחד ישן"

  ..."חולמים שלא עוצמים את עיניהם
  

אך אני , לומר  יש הרבה שניתן, שנה בסיומה של
  .תודה -יתי לומר לכם בשיא הפשטות חושבת שהכי אמ

  .ללא גבולות  תודה על האירוח החם
  .תודה על כל השבתות בהם תמיד אירחתם בשמחה

תודה על המילים הטובות ועל העידוד והתמיכה לאורך 
  .כל השנה

החינוכי העוטף את  מעגלתודה על הזכות להיות חלק מ
  .ילדיכם

  .תודה שפתחתם בפני את ביתכם וליבכם
  .לבטא את הערכתי כלפיכם י מספיק מילים בכדיאין בפ

   
הגשים את לשנזכה כולנו לחלום גדול ורחוק ו

  .חלומותינו
  !תודה רבה

  ,בהערכה ואהבה רבה
  .א"אוריאלה קומונרית התשע

 

  חוג היובל
יתקיים חוג בית אצל " עקב"ש פרשת "במוצ

  .משפחת טובה ומיכאל פסל
  לאדם₪  30 –עלות  המרצה זהבה קור 

 

 
  –ƒ¡ΩΩפפפפ" " " " שששש

        

!להזכירכם  
   אין עירוב, 40בגלל הקמת הגשר בכביש 

 .וה עד לסיום העבודותולפתח תק

  בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא
 

  

במלאות שלושים יום לפטירת אמנו וסבתנו 
 היקרה

ה"עאיזק ) אילונקה(רחל   
 נקיים אזכרה וגילוי מצבה

  17:30בשעה  24.8.11, ביום רביעי
 בבית העלמין במושב נחלים

 
 משפחת איזק
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   בחופש הזה

  )?(קראנו , הזענו, נרטבנו, בילינו, רצנו, שיחקנו
  וכעת הגיע הזמן

  

  
  

   29.8.2011ט באב "כ בתאריך
  

  :בתוכנית
  

  17:00ל  16:00בין השעות 
  

מכל (' ו ב' שירותי בריאות כללית מזמינה את כל הילדים  העולים לכיתות א –מרפאת נחלים 
ההדרכה תלווה במצגת פיזיותרפיסטית   שתינתן על יד להשתתף בהדרכה על יציבה נכונה) הקופות

כל ילד שהוריו יבקשו  באופן פרטני ודיסקרטיתבדוק הפיזוטרפיסטית   ומיד לאחר ההדרכה  סרטון/
.ותתן עצות בהתאם  

  
ח שבועי בנוסף תחלק מתנה לכל ילד לוו, והרכבהעל חשיבות ארוחת הבוקר  תסבירזמירה האחות 

 להכנת מערכת שבועית של ארוחת הבוקר מגנטי 

  
  20:00ל  17:00בין השעות 

  

  אוכל ועוד הפתעות /מתנפחים / יצירות
  
 
    20:30ובשעה 

  מבוגרים ומבוגרים יותר, נוער, ילדים –כולם מוזמנים 
  

  לערב שכולו שירה ושמחה
  

   "שרים עם צליל"
 !אז תאהבו לשיר גם עם צליל? ון בידאוהבים לשיר עם מקרופ? אהבתם את בובי זמר
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 ב"נער בשנת הלימודים תשעעבודה בסיוע ל
דרוש סייע לנער בעל קשיים מוטוריים לשנת 

  .ב בישיבת נחלים"הלימודים תשע
  054-4250539: לפרטים שלומית

  

מחפש בחור צעיר שיכול לקחת אותי בשבתות  
! דבותלא בהתנ(עם כסא הגלגלים לבית הכנסת 

9324965 –) רק בתשלום  

  

,להשכרה  
  –מזגן לפרטים + דוד + חדרים  3דירה 

9324965  
 

מטפלת מנוסה וחמה עם המלצות מעוניינת לטפל 
052-5351458  :בתינוקות ובילדים לפרטים  

  

  
 מזגנים אלחנן

.קנייה התקנה ושירות  
054-8076630 -  כל סוגי המזגנים  

 

 ...דרושה סבתא
ם בנחלים דרושה מתנדבת חמה לגני הילדי

  .שעות שבועיות 4ל  אחראית עם גישה לילדים,
            לאיילת שלום   לפנות  ינת מתבקשתיהמעונ

054-2300048  
 

" יש "מאפה מדרושים מתנדבים לאסוף מוצרי 
   ולהעביר לעזר מציון בפתח תקווה  בבארות יצחק 
בדרך ". יש"או בשעת הסגירה של /בימי ראשון ו

   23.00כלל בסביבות 
או למיכל  לפרטים נוספים אפשר להתקשר אלי 

   .בעזר מציון בפתח תקווה
 --   

  ניצה טייכמן
  חינוך וסיוע באמצעות בעלי חיים

0543455920  
  

 –לגן במושב רינתיה דרושה מטפלת רצינית 
050-7726221תנאים טובים   

  

                            לחברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל מודיעין 
 ,ת לצהרונים/עה סיי/דרוש

                        .  וכל ישובי הסביבה ת "שוהם לוד פ,מאזור מודיעין 
                               .גני הילדים בישוב חבל מודיעין: מקום העבודה 

                                                             . 1.9.11: תאריך תחילת עבודה 
                                                                          חלקית: שרההיקף המ

חופשות (ובימים ארוכים  13:45-17:15: שעות העבודה
                                                    . 8:00-16:00) במערכת החינוך

רגישות , אחריות, תקשורת בין אישית טובה:דרישות 
                                                                                                                             .ואהבה לילדים

                                      .יתרון- ניסיון או רקע בתחום טיפול בגיל הרך 
מנהלת  ותי חכיםר :לפרטים נוספים ניתן לפנות ל 

                                                                                   הצהרונים
 03-9728912פקס  6שלוחה  03-9722808טלפון 

region.muni.il-rutih@modiin  

  

.                       טבעילעמותה דרושות פאות נכריות משיער 
. לחולות סרטן ששיערן נושר חינםהפיאות ניתנות 

ספר , י אלי בן זיקרי"העמותה הוקמה ומופעלת ע
הוא מפעיל . שבעצמו חולה סרטן, במקצועו

המחלקה (בהתנדבות מספרות במרכז דוידוף 
ובבית החולים ) ח בילינסון"האונקולוגית של בי

שם הוא מתאים לנשים חולות סרטן פיאות , קפלן
, כמו כן. אותן הן בוחרות מתוך המלאי שיש ברשותו

הוא מספר שם בנות עם שיער ארוך המוכנות לתרום 
השיער (את שיערן לייצור פאות עבור הנשים החולות 

הפאות ). מ"ס 30ך הנתרם צריך להיות לפחות באור
.                                                                                                               שנתרמות עוברות חידוש לפני שהן נמסרות לחולות

או ) משיער טבעי בלבד(מי שתוכל לתרום פאות 
  ! תזכה במצווה גדולה –שיער 

ami@minnotech.com                                 
  . 054-4936001: או לטלפון

  עמי מינצר, בברכה

לפני מספר ימים נסע הרב גנץ  – השבת אבידה
בטרמפ ובטעות כובע קסקט ירוק נתפס 

מי שמחפש את הכובע יוכל לקבלו . בתרמילו
 9325033 - אצל דבורה בנצקי 


