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

גליון מס 403
ל' תשרי תשע"ב 28.10.2011
פרשת נח
כניסת השבת16:36 :
יציאת השבת17:31 :
מניין כ"ותיקין"05:19 -
מפקד 16:15 :

קול ששון וקול שמחה
ועדת בטחון

מזל טוב
להלה כהן
לשושנה ומרדכי מרקוביץ
לתמי ואהרון מרקוביץ
להולדת הנין /נכד מתן
בן לאורי וליטל

בערב חג הסוכות הופעלה לראשונה מערכת הודעות מהירה
באמצעות מסרונים לתושבי המושב בעקבות התראת אמת על
פורץ שהוברח מבית בנחלים.
הדבר נעשה כדי להגביר את הערנות ואמנם הדבר הוכיח את
עצמו והפורץ נמלט מבלי להיכנס לאף בית אחר .נכון שלא
נתפס אבל לפחות ברח בתקווה שייקח לתשומת ליבו שבנחלים
יש ערנות.
נבקשכם בפעם הבאה בעת קבלת ההתראה לא להציף אותנו
בשאלות ובעצות ע"מ שנוכל לבצע את המשימה בלי הפרעות
מיותרות.
תודה!

מזל טוב
לעילי
לנורית ויונתן שפירו

לרגל שמחת בר המצוה

בשבח והודיה לה' יתברך

למלכה הקר שלנו היקרה,
במלאת לך  ,60אנו מבקשים לאחל לך מעל
דפי גיליון זה ,יום הולדת שמח ,שתזכי לעוד
 60שנים )לפחות( בבריאות ונחת מוקפת
בהרבה חברים אוהבים ותומכים!
חברי ותושבי נחלים
מאיה והדס

בננו

אורי גוטמן
הגיע למצוות
יעלה לתורה בשבת פרשת "נח"
במניין הראשון
לאחר התפילה קידוש
נשמח בהשתתפותכם

משפחת גוטמן

מזל טוב
לערן קליין לאירוסיך עם ורד
לרבקה ויוסי קליין
לאירוסי ערן
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בני עקיבא

קול תודה

חניכים ,הורים ובוגרים יקרים ,ה' עמכם!
השבת אנו פותחים בשמחה והתרגשות את חודש ארגון
שיעסוק השנה בנושא:
"קדש חייך"
כל שבט יקבל תת -נושא משלו אותו הוא יפתח במהלך
החודש ,ובע"ה נבין יותר לעומק את המושג "קדש חייך",
במיוחד על הרקע האירועים בתקופה האחרונה.
לו"ז השבת:
• פעולת חב"ב עם כרמי יוגב בשעה ,20:30

לכל מי שבא להשתתף איתנו בעליה לתורה של בכורנו

עילי
לכל המארחים ולכל האופים

תודה רבה וגדולה
מעומק הלב!
מי ייתן ונשיב לכולם בשמחות
נורית ויונתן שפירו

כולם באים!!!
•
•
•

סעודת מדריכים בצהרים.
מפקד בשעה  .16:15כולם מגיעים בזמן
ובכחול -לבן.
לאחר צאת השבת בשעה  18:30יתקיים
מפקד אש ,בו נציג את הנושאים של כל
שבט -תהיו מוכנים להתחיל עם המורלים ☺

ברכת ישוב טוב
* להני מלצר
)אמא של תלמה אדלר ,במשק אדלר(

בנוסף השבוע ב"ה נכנסו מדריכים חדשים לסניף ואנחנו
מאחלים להם המון בהצלחה!!!
שבת שלום,
יעל הקומונרית

* לאשר מימון
)בבית שעיה(

* לעפרת ודוד אורן
)בבית רובינרויט(

* לחוה ואבישי קולקר
)בבית שטינמץ(

* לחדוה ועודד גולן
)בבית חוה ליבוביץ(

* לאופירה ולירן טסה

בחירות לגבאים
תקופת כהונת ועד הגבאים מסתיימת לאחר החגים.
הועד המקומי מינה ועדת בחירות שבה חברים :אלי בנצקי,
ישראל היימן וישראל טייכמן.
תושבים שרואים עצמם מתאימים או תושבים המעוניינים
להמליץ על חבריהם ,מוזמנים לפנות לחברי ועדת הבחירות.
על מועד הבחירות תבוא הודעה בנפרד.

)בבית ורדה סובלמן רוזנטל(

במלאת  3שנים לפטירת בעלי ואבינו היקר

אברהם רטנר

ז"ל

נקיים אזכרה ביום שישי ,ז' בחשוון )(4/11/11
בשעה  11:00בבית העלמין בנחלים.
משפחות רטנר ווייס
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כי מציון תצא תורה

"אַ ְלפֵי

בשעה טובה יצא לאור הספר
אסופת חידושים ומאמרים מקוריים:
• פרשת השבוע
• חגים וזמנים לששון
• קול ששון וקול שמחה
• עיונים בהלכה
• אבני יסוד במשפט העברי
• הגות

מלגות לסטודנטים
מנַשֶּׁ ה" -
ְ

כ 310-עמ' ,גודל  ,A4נייר כרומו ,כריכה קשה.
הזמנות יתקבלו בברכה
מנשה שוב 054-7411521

מלגות ללימודים במוסדות להשכלה
גבוהה לתושבי המועצה לשנה"ל
תשע"ב
את טפסי הבקשה למלגה ניתן להוריד מאתר
המועצה באינטרנט
 www.modiin-region.muni.ilובאגף
החינוך במועצה טל'
03-9722811
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות אגף
החינוך לשמחה ,
טל' 03 – 9722811
דוא"לsimha@modiin-region.muni.il :
שמעון סוסן
נתן ריגלר
מנהל אגף החינוך ראש המועצה

אחרי החגים...
מתארגנת קבוצה של שומרי משקל במושב כל המעוניין
יש לפנות לנורית כהן
 ,054-9805770או לנעמה גרטנר – 050-8750741

מועד אחרון להגשת הטפסים עד
31.12.11

מחפשים מטפלת  /בייביסיטר לילד בן 4
בין השעות  20:00 – 17:00בימים א'-ה'
לפרטים – ליאת דובר – ) 052-3132263אפשרות ל-
 2בחורות שמעוניינות לחלק ביניהן את הימים(.

לחם יבש ועלי ירקות לבעלי חיים
יש לכם לחם יבש  /חלות /לחמניות יבשות או עלי ירקות
לא ראויים למאכל כגון  :חסה ,פטרוזיליה ,כרוב ,גזר ?
נשמח אם תעבירו עבור בעלי חיים למשפ' אלוני .ניתן
להניח בכניסה לבית.
פרטים  . 03-9333292 :תודה רבה

אני מחפשת עבור משפחה במצוקה מכונת כביסה במצב
טוב .ציפי – 0544-928537

נקלעתם לשבת בבי"ח בילינסון?
קהילת נווה -גן תשמח לארח אתכם לארוחת שבת
לפרטים :אמיתי 054-2227002 -

דרושה מטפלת לגן במושב רינתיה ,תנאים טובים
– גילת – 050-7726221

השבת אבידה
נמצאה קופסת פסלטיק המחולקת לתאים מכילה בתוכה
ברגים וכו'...
ניתן לקבלה אצל גולניק ציפי – 054-928537
***
נמצא סרט לשיער ורוד ומתוק השייך לילדה קטנה
נורית 050-7501120
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חוג תנ"ך )גן-חובה  -כיתה ג''(
סיימנו חזרה על ספר מלכים ב'.
החידון השנתי )קיץ תשע"א( יתקיים ,אי"ה ,בחנוכה )פרטים
יפורסמו(.
ילדים המעוניינים להשתתף בחידון ירשמו בפניה במייל לכתובת:
Dudi.Kahana@gmail.com
בשבת הקרובה אנו פותחים סבב חדש של לימוד נביאים
ראשונים בלימוד ספר יהושוע.
ילדים בגיל המתאים האוהבים ללמוד תנ"ך -מוזמנים !!
הזמן 3/4 :שעה טרם מנחה של שבת.
המקום :הספריה.
נא לא )!( לשלוח ילדים מתחת לגיל גן-חובה !!!
מאיר וקסלבאום ודודי כהנא

ביום שישי האחרון ,אסרו חג ,השתתפו ילדי נחלים
משבט נבטים )עם חיזוק קל(..
בטורניר כדורגל ארצי שאורגן ע"י מערכת עיתון הילדים
"אותיות".
לילדים שנטלו חלק בטורניר  -יישר כח גדול! על הרוח
הספורטיבית ועל האוירה הטובה שגילו לאורך כל המשחקים.

בשבילנו ,אתם תמיד במקום הראשון !!!
בסוף הטורניר ,חילקנו לכל ילד מדליה אישית ,בשם
המדריכים.
בהזדמנות זאת ,נבקש להודות לוועד המקומי על ההסעות
שארגן להסעת הילדים מנחלים לירושלים ובחזרה.
ושוב ברכות ,לכל הילדים:
עידו אשל
עידן הקר
שאול חרמץ
רביד כהן
נדב נגלר
אוראל פורר
אורי פורר
תומר סמקאי
איתמר רבינוביץ'
יהודה רטנר
בנימין שפירו
הכיף היה כולו שלנו ,צוות המדריכים:
עדי כהן ,איתי ורד ונועם שלום

בית מדרש לנשים  -פעילות חודש חשוון
הלימודים יתקיימו אי"ה החל מיום שני הקרוב ג' חשוון ), (31.10.11ב"בית דני"-מושב נחלים,
)עלות ליום לימודים 25ש"ח(
ג' חשוון 31.10.11 -
בשעה  10:00מר משה הרשקוביץ "עיון בספר בראשית לאור דרכו של הרב צבי יהודה קוק"
בשעה  11:00הרב ד"ר צחי הרשקוביץ "אברהם אבינו -בין צדיק למנהיג"
י' חשוון 7.11.11 -
בשעה  10:00הרב שבט ארי "התועלת במדינת ישראלית חילונית"
בשעה " 11:00הרב ד"ר צחי הרשקוביץ "אברהם אבינו  -בין צדיק למנהיג"
י'ז חשוון 14.11.11 -
בשעה  10:00מר משה הרשקוביץ "עיון בספר בראשית לאור דרכו של הרב צבי יהודה קוק"
בשעה  11:11הרב אהרון כהן "שמואל הקטן -היחס הנכון לרשעים,
לבירורים נוספים :חווה גרמה 052-2541770

