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

גליון מס 404
ז' חשון תשע"ב 04.11.2011
פרשת "לך לך"
כניסת שבת16:30 :
יציאת שבת17:25 :
מניין כ"ותיקין"05:25 -
מפקד16:15 :

מזל טוב
להילה ויסבלום לאירוסייך עם עידו

כל מי שיש לו זמן מוזמן

לנאוה ואהרון ויסבלום
לציפי ויצחק רפפורט

יום ראשון  13.11ט"ז חשוון

לאירוסי הילה

12:15 – 10:45
)ההרצאה מתחילה בשעה (11:00
ההרצאה מתקיימת בבית דני

המרצה :עמירם אטיאס

מזל טוב
לג'ולי ושמוליק באור
להולדת הבן

הנושא :שעשועי פנטומימה

לברוריה בורנפרוינד
לאסתר ואיציק באור
להולדת הנכד  /הנין

ועדת ביטחון
מזל טוב
לאורי גוטמן
לגילה וחגי גוטמן
לשולה ואליעזר גוטמן
לרגל שמחת בר המצוה

בימים אלה ,סודרה בעיית פתיחת שער תחנת
הדלק )נחלים צפון( .במוצ"ש והחל מהשבוע
ניתן יהיה לצאת מיד אחרי צאת השבת ע"י
חיוג לטלפון של השער שנמסר לכם לפתיחת
השער בשבת בחירום.
כרבע שעה לאחר צאת השבת יפתח השער
באופן קבוע עד לחצות.
תודה לועד המקומי שאישר לנו את התקציב
לכך!
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ערב לנשים לכבודה של רחל אימנו

קול מנחם

לימוד ,ברכות ,ניגונים......

תנחומים

הינך מוזמנת לערב רוחני

לחנה נורדן

ביום א' ,אור ל י' מרחשוון ,בשעה 20:30
בביתה של הילה לופוליאנסקי
הר"מים

בבנין

♥ בואי בלב שמח ♥

בית מדרש לנשים

משתתפים בצערך
במות אמך
בנחמת ציון תנוחמי

בני עקיבא

אגף החינוך והתרבות של מועצת חבל מודיעין

חניכים ,הורים ובוגרים יקרים ,ה' עמכם!
השבוע ב"ה פתחנו את חודש ארגון בנושא

מזמינה אותך ליום לימודי אמונה והשקפה

'קדש חייך'.

ביום שני י' חשוון 7,11,11
בעלות של  25ש"ח
 10:00הרב שבט ארי "התועלת במדינת ישראל
חילונית"
 11:00הרב ד"ר צחי הרשקוביץ "אברהם אבינו
בין צדיק למנהיג"

שבט הכנה נכנס לסניף -איזו התרגשות!
ברוכים הבאים☺
בנוסף ,כל השבטים הגיעו לנקות את הקירות
ולעשות מורל! ובע"ה שבוע הבא נתחיל
בצביעת הקירות ובחזרות להצגה.
בהצלחה רבה למדריכים החדשים:
שבט הכנה -אביה ,אורי ויסכה
שבט ניצנים -רוני ,רותם ואלעד
שבט מעפילים -הראל ,הדר וגדי
סומכים עליכם;(

ברוכה הבאה ,חווה

קונצרט נחלים יתקיים השנה בעז"ה בתקופת
חנוכה .לקבלת זמני חזרות ועידכונים
אוטומטיים )ושל הרגע האחרון( ,אנא שילחו
בקשה לדוא"ל:
iyossi@gmail.com

אנו פותחים רשימת תפוצה של הורי החניכים
בסניף ,אבקשכם לשלוח את כתובת המייל
שלכם בצירוף שם לכתובת הבאה:
snif.nechalim@gmail.com
השבת מפקד ב .16:15 -כולם מגיעים בזמן,
בכחול לבן
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חוג מחול -ג'אז-מודרני בבית דני
לימוד עולם המחול תוך שימת דגש על פיתוח קואורדינציה ויצירתיות,
עבודת טכניקה וגמישות ,מוסיקליות והרבה הנאה!.
-16:10
יום
ג'אז
כיתות א' -ג
15:25
ב'
מודרני
מודרני

כיתות ד'
ומעלה

יום
ד'

-20:30
19:45

זומבה
זומבה הוא שיעור אירובי סוחף המשלב צעדי ריקוד של מוסיקה לטינית בפעילות גופנית כדי ליצור אימון דינמי,
כייפי וקל לביצוע! בשעה אחת של ריקוד הזומבה ניתן לשרוף בין  500ל 800 -קלוריות!.
אין צורך בניסיון ריקוד קודם.
שיעור זומבה לנשים -יום ד' בשעה  21:30 -20:30בבית דני
לפרטים והרשמה -מוריה הורוביץ052-5448424 -
שיעור ניסיון -חינם

מעוניין לעבודה בחור לפני צבא או לפני לימודים
ל 4-6 -חודשים לפחות בשכר הוגן.
לפנות למיכאל אשר – 052-4684228

קפה ומאפה  -והרצאה תכנית שנתית תשע"ב

סטודנטים המגישים בקשה למילגה שנה שנייה
ממועצת חבל מודיעין  ,המעוניינים לתרום לקהילה
ע"י מתן שיעורי עזר מתבקשים לפנות לחוה גרמה.
טל 9338633

מחפש מחסן קטן  /מכולה להשכרה במושב ,נא
ליצור קשר :רועי052-3439740 ,

בכל יום ראשון בין השעות ) 12:15 – 10:45ההרצאה מתחילה בשעה (11:00
 , 4.12ח' כסלו - ,עדנה קנטי – על אהבות וצרות אחרות
 ,25.12כ"ט כסלו – מהליה סואץ – מתוק האור וטוב לעיניים
 ,15.1כ' טבת – אורי כהן – תולדות המוזיקה היהודית –
הרצאה מוזיקלית
 ,5.2י"ב שבט – ד"ר יהודית פלינט – שיבוט והנדסה גנטית
 ,26.2ג' אדר – רזיה בן גוריון – הסיפור הפחות ידוע של
משפחת בן גוריון
 ,18.3כ"ד אדר – ינקלביץ יהודית – ממסך הברזל
 ,15.4כ"ג ניסן – מירי נחמן – סבתות זה לא הכל
 ,6.5י"ד אייר – שמחה ליבוביץ – מנהיגות במקורות ישראל
 ,3.6י"ג סיוון  -צביקה הג'ינג'י – על שוטרים וגנבים
 ,24.6ד' תמוז  -ד"ר זאב גולניק – התשקורת הכלכלית
 ,15.7כ"ה תמוז – איילת קצופ – מסתורי המוח האנושי

יתכנו שינויים בנושאי ההרצאות והמרצים – רשמו ביומן ובואו בשמחה
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