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  406גליון מס 1
  18.11.2011  ב"תשע חשון  'כא

  " חיי שרה" פרשת
  16:21: כניסת שבת
  17:17: יציאת שבת

  
  05:37 -"ותיקין"מניין כ
  16:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

 תודה
  תודה לכל המנחמים הרבים

  עציון-שטרחו והגיעו לניר
  .ל"על מות אימי ז" שבעה"לנחמני בימי ה

  .ריגשתם אותי מאד בבואכם
  .שנתראה רק בשמחות

  חנה נורדן
 

  

  מזל טוב

  

  אסתר ודב קלייןל
  הלהולדת הנכד

  צלילגלעד ול תב
  
  
  
  

  ורדה רוזנטלל
  שניאור זלמןלהולדת הנכד 

  בן לאריאל ואביה

  
  
  
  

  פסיה אונגרל
  אסתר וצבי וקסלבאוםל

  נכדה/ להולדת הנינה 
  בת לאחיה ודניאל

  

  ’לצחי יעקובוביץ
  

  מזל טוב עם סיום קורס הקצינים
 

 

                                              ברכת רפואה שלמה
  ליצחק פלש

 

  מזל טוב

  
  מרים ואליעזר קינדל

  נעמי ויאיר כרמלל
  דסי ועקיבא כרמלל

  לנישואי אייל עם דנה
  
  

  
  כמות המשקעים בנחלים

  .באדיבות שלום נוי -  ב"חורף תשע
  

  מ"מ 58.6מתחילת העונה ירדו   

          שומע תפילה תן טל ומטר לברכה ..."
  "וברכנו בגשמי ברכה ..על פני האדמה
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  !עמכם' ה, יקרים ובוגרים הורים, חניכים

החניכים . בשבוע האחרון הייתה פעילות ענפה בסניף
, צובעים קירות, מעלים רעיונות יצירתיים, ה מגיעים"ב

מארגנים יישום , שותפים בחזרות להצגה ולריקודים
  ! נושא ובעיקר עושים שמח

אתם  -השבוע מחכה לנו שבוע עמוס ומלא בפעילויות
  .מוזמנים בשמחה לבוא ולבקר

  .בדיוק 16:00השבת זמן המפקד  הוא בשעה 
  

  ,שלום שבת
  הקומונרית יעל

  

  בני עקיבא

 "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"
בבית  21:00בימי שני בערב " צורבא מדרבנן"שיעור 

 י "המדרש מפי הרב קבלן נ
לאסוקי שמעתא אליבא " -לכות שבת מתחילים בה
  "דהלכתא
  052-3663144לפרטים 

  הציבור מוזמן 
  

  בית מדרש לנשים
 אגף החינוך והתרבות של מועצת חבל מודיעין

,                       "בית דני"מזמינה אותך ללימודי בית מדרש לנשים ב
בשעה ,  21.11.11 ,ןד חשוו"בתאריך כ.   ₪ 25בעלות של 

על דמותו של  ? מי כאן הילל"הרב אהרון כהן   -  10:00
                                                                           "הילל הזקן

על פרשת "ר צחי הרשקוביץ "הרב ד  - 11:00 הבשע
  "השבוע

                                     בואי בלב שמח 
  גרמה חווה

  קווילשששש""""פפפפ

  חוג היובל
  ון וחש ב"כ ,חיי שרהבמוצאי שבת פרשת 

  נפגשים בביתם של  )19.11.11( 
  20:00בשעה ויסבלום ' מש

   להרמת כוסית ולטיש חסידי
   .לאדם₪  30עלות  

 

 

 1947בנובמבר  30הזמנה לטקס זיכרון להרוגי 
  

, "נחלים"ליד הכניסה למושב , בוסיםבמקום בו הותקפו האוטו
  .מצוי כיום שלט זיכרון

ארגון חברי ההגנה פתח תקווה ביוזמתו ששישית זו השנה ה
של החבר רענן רשף החבר בדור ההמשך של הארגון מקיימים 

  .את טקס הזיכרון ליד שלט זה
שנים להקמת כפר סירקין נשלב את  75השנה לרגל קיום 

ב כפר סירקין שהיה המעוז הטקס עם ביקור וסיור במוש
  .המזרחי על הגנת פתח תקווה במלחמת השחרור

בשעה , 02.12.10, ב"בכסלו תשע 'ו, נפגשים ביום שישי
  .ליד תחנת הדלק במושב נחלים 09:00
יציאה לסיור מודרך ממגדל המים בכפר סירקין  10:00בשעה 

  )הגעה עצמית(
  .הציבור מוזמן                              

 

 

 

יזמות עסקית בתיירות "החלה הרשמה לקורס ב"
 .מיועד לתושבי המועצה "חקלאית

  
רביעי בשעה  בימי ויתקיים 30.11.11-הקורס יתחיל ב

  .מפגשים 12כ "סה.שעות לימוד 4למשך  17:30
  .ח למשתתף"ש 350עלות הקורס 

רכז ועדה , לפרטים והרשמה הלל גלבוע
  ."050-4628619 ,חקלאית
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  השבת אבידה    
  השבת אבידה

  נמצא עגיל משובץ ליד סוכנות הדואר
  050-5306874 –איתמר 

        מידע חשוב לניצולי שואהמידע חשוב לניצולי שואהמידע חשוב לניצולי שואהמידע חשוב לניצולי שואה
        

 2000זכאים לקבל , פיהללא כ ניצולי שואה שעבדו בגטו
יש להגיש בקשה עד ליום . אירו מקרן הגטאות הגרמנית

לאחר מועד זה לא ניתן יותר לפנות ! 31.12.2011
  .אירו 2000בבקשה לקבלת 

תרגום והנחיות איך למלא , טפסים באנגלית או בגרמנית
אביב לניצולי "את הטופס נכון ניתן למצוא באתר עמותת 

                                  .  www.avivshoa.co.il" השואה
  072-2424404תא קולי של העמותה 

  

  זוג צעיר מחפש יחידת דיור בדחיפות 
  052-6423830 –יפה 

  
  

  ,חודשים 9דרושה מטפלת חמה לתינוקת בת 
ימים בשבוע 3-4 .  

  054-6416954   ורד: לפרטים

                שעושה כרגע דוקטורט בביולוגיה (מורה פרטי -
 )אילן- בר' באונ

                                                      .לתלמידי תיכון ויסודי
   ,יקהטמתמ, מקצועות קודש אני מוכן ללמד

  .'ביולוגיה וכו, פיסיקה, ערבית, אנגלית
  054-5708670 מיכאל פרנקל

  

  
  דיור קטנה להשכרה בנחליםמחפשת יחידת 

  054-7805835ציפי 
  

 לפידאור בשיתוף שמחה לילד
  

הוקמה במטרה לסייע " שמחה לילד"עמותת 
לילדים החולים במחלות כרוניות וגנטיות 

ארוך תוך מתן דגש על ליווי אישי של  ובשיקום
ובניית , ז והשיקוםהילדים לאורך תהליך האשפו

פעילויות העמותה . סביבה חברתית לילדים
השונות נותנות מענה לקשת רחבה של צרכים של 

השנה בחנוכה . הילדים החולים ובני משפחותיהם
ותורמים לשמחה " לפידאור"הזה קונים את ערכת 

   !לילד וביחד מחליפים כאב בחיוך
 100עלות הערכה . כוסיות שמן 44הערכה כוללת 

  .ח"ש
כל ההכנסות קודש לטובת מימון פעילות ילדי 

   :העמותה לפרטים והזמנות
  8299450-050 :חנה  5709607-050 :יניר

 

 

 

 

 

 

 

  הזמנה
בשעה  25/11- ה, הורים וילדים מוזמנים ביום שישי הבא

  5-11לאימון כדורגל חינם לילדים בני , 14.00
הינו במסגרת בית , שיתקיים במגרש הדשא במזור, האירוע

המועצה האזורית  ספר לכדורגל המוקם במשותף על ידי
  .וקבוצת הפועל ראשון לציון מליגת העל חבל מודיעין

בהמשך הילדים יוזמנו להצטרף לבית ספר לכדורגל 
  .חוגים בכל שבוע שיקיים שני

כרטיס זוגי לאחד  כל המשתתפים יקבלו במתנה
  .ממשחקי הפועל ראשון לציון וצעיף אוהד הקבוצה

 כולם מוזמנים
 


