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 !עמכם' ה, חניכים ובוגרים יקרים, הורים

  ..." יד אחים לכם שלוחה"
הן , חודש בו כל החניכים, סיימנו את פעילות חודש הארגון

ה ניקח את "לק פעיל ובענטלו ח',  והן מחבריא ב' מחבריא א
כל הכוחות הגדולים שהתגלו ונמשיך לפעול ביחד על פני 

  .השנה כולה
יתקדמו בני , לעומת כל הנחשלים, למרות כל המכשולים"

  !"עקיבא
אם יש הערות והארות נשמח , תודה לכל מי שעזר ותמך

 איתן"לשמוע כדי שנוכל להמשיך ולהתקדם וזאת על מנת ש
  ".יעמוד ביתנו

  
  

  ,שלום שבת
  הקומונרית יעל

  

 

  408גליון מס 
  2.12.2011  ב"תשעכסליו ' ז

   " יצאו" פרשת
  16:17: כניסת שבת
  17:15: יציאת שבת

  
  05:49 -"ותיקין"מניין כ
  15:30: דמפק

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

  

  מזל טוב

  רחל ומשה גליקל
  נכדלהולדת ה

  בן לטליה ויצחק גליק
  
  
  
  
  

  בני עקיבא

 

        טל ועמיחי היקריםטל ועמיחי היקריםטל ועמיחי היקריםטל ועמיחי היקריםלללל
רצינו להגיד תודה רצינו להגיד תודה רצינו להגיד תודה רצינו להגיד תודה , , , , בתום תקופת הדרכה נפלאהבתום תקופת הדרכה נפלאהבתום תקופת הדרכה נפלאהבתום תקופת הדרכה נפלאה

ההשקעה ההשקעה ההשקעה ההשקעה , , , , הרבצת התורההרבצת התורההרבצת התורההרבצת התורה, , , , על החינוךעל החינוךעל החינוךעל החינוך, , , , רבהרבהרבהרבה
לכל לכל לכל לכל     ♥♥♥♥----החשיבה וההתמסרות מכל ההחשיבה וההתמסרות מכל ההחשיבה וההתמסרות מכל ההחשיבה וההתמסרות מכל ה, , , , והמסירותוהמסירותוהמסירותוהמסירות

        ....החניכיםהחניכיםהחניכיםהחניכים
ועל כך ועל כך ועל כך ועל כך     את התוצאות להשקעתכם חוינו בביתאת התוצאות להשקעתכם חוינו בביתאת התוצאות להשקעתכם חוינו בביתאת התוצאות להשקעתכם חוינו בבית

        ....תבורכו משמייםתבורכו משמייםתבורכו משמייםתבורכו משמיים
עוד עוד עוד עוד     ,,,,בטוחנו כי הזרעים שנטעתם בלב החניכיםבטוחנו כי הזרעים שנטעתם בלב החניכיםבטוחנו כי הזרעים שנטעתם בלב החניכיםבטוחנו כי הזרעים שנטעתם בלב החניכים

        ....במעלותבמעלותבמעלותבמעלות    ההההניצנים ויעלו עתניצנים ויעלו עתניצנים ויעלו עתניצנים ויעלו עתפרחו כפרחו כפרחו כפרחו כ    ,,,,כשהיו נבטיםכשהיו נבטיםכשהיו נבטיםכשהיו נבטים
        

        רב תודותרב תודותרב תודותרב תודות
  הורי שבט מעלותהורי שבט מעלותהורי שבט מעלותהורי שבט מעלות    

 

  מזל טוב

  
  לתמר פורר לארוסיך עם רועי שביט

  
  לבלהה ומשה פורר
  לרונית ואבנר פורר

  לארוסי תמר
  

                                                                                                                      21:00בשעה  ש"ה במוצ"האירוסין בע
  בבית אבנר ורונית פורר

  !בואו בשמחה

  
  

 

  
 ,)124/(כסלו ' ח, החל מיום ראשון הקרוב

  . כדורסל לנשים פעילות של משחקי תחל
  ,באולם הכדורסל של ישיבת נחלים המשחקים יתקיימו

  .20:30 החל מהשעה, יום ראשון מידי
  )-:קצת כושר והרבה אושר  -לשחק בשביל הכיף : המטרה

  
  4256525-054 - שירלי : לפרטים

 

  ועדת ספורטועדת ספורטועדת ספורטועדת ספורט
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 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות של מועצת חבל מודיעין

  "בית דני"מזמינה אותך ללימודי בית מדרש לנשים ב

  5.12.11 ,כסלו 'בתאריך ט₪      25בעלות של 

                                                                         - שמואל הקטן "רב אהרון ה  10:00בשעה 
  "היחס הנכון לרשעים

                          "רמאות לעולם חוזרת"הרב הולנדר  11:00בשעה 

                                                         ,בואי בלב שמח
  052-2541770      חווה גרמה

  

  

  תרומת דם

, כן ירבו, מנות 38בתרומת הדם האחרונה נתרמו ' ברוך ה
  .יישר כח לתורמים

  .נקווה שבתרומה הבאה נגיע למספר רב יותר של תורמים
א בעניין משך זמן ההמתנה ''אגב נמסרה תלונה למד

  הממושך שהמתינו התורמים
  ,רפואה שלימה

  אריה גוטליב                                             

 

א והצלב האדום "בעקבות הסכם שנחתם בין מד
   א"במסגרתו התחייבה מד

              ש תחת סמל המגן דוד"פעול באזור יול לא
ובכך הסכימה רשמית שלא תפעל תחת שמה באזור 

   .ש"יו
כי אינם רוצים לתרום דם  החליטו ש"בוועד מתיישבי יו 

  .א"דרך מד
תורמי הדם תרמו ישירות בביילינסון בתיאום מראש למרות 

  .  אי הנוחות
  !אני קוראת לתושבי נחלים להצטרף ליוזמה

                                                                                 
 שוורץ דליה

  אחד  קולבבבב

  קפה מאפה והרצאה
 

  תקבעו תור לרופא ליום אחר
  ארוחת בוקר עם חברים לתאריך אחר
  ניקיון דחוף של חלונות לשעה אחרת

ובואו  תפנו את השעה ביום ראשון אחת לשלושה שבועות
  !!!שווה - בשמחה 

  , עדנה קנטי, כסלו 'ח, 4.12
                

  על אהבות וצרות אחרות  
  

  קפה ומאפה 10.45  -  בשעה 
  הרצאה -  11.00

 

חל היום הבינלאומי בו מציינים את המאבק באלימות  25/11/11ב
  .כלפי נשים

 600-וכ ,אלף נשים מוכות 200-ההערכה היא שבישראל כיום כ
  .אלף ילדים עדים לאלימות כלפי אמהותיהם

  אחת מהן נרצחה  –נשים  25 –השנה נרצחו על ידי בני זוגן 
  .בשבוע שעבר

  .נשים 20נרצחו  2010נת בש
  .נשים 15נרצחו  2009בשנת 

  
אלימות במשפחה ומחוצה לה היא אחת הבעיות הקשות שלנו 

  .כחברה
מרבית הנשים החיות . אלימות במשפחה איננה רק תופעה חברתית
מינית ונפשית מצד בן  ,במערכת יחסים המאופיינת באלימות פיזית

סובלות מבעיות בריאותיות ונפשיות הפוגעות באיכות חייהן , זוגן
, דיכאון, חרדה ,עייפות כרונית, כאבים כרוניים. ובתכלת חייהן
  .סיבוכים בהריון, הפרעות אכילה

  
גוברת ההכרה בחשיבות הגברת המודעות ,בעקבות ממצאים אלה

ת תשומת לב לסובבים לת תלתופעה זו בקרב האוכלוסייה המתבקש
  .ולהתריע בכל דרך אפשרית האות

  
אנו כצוות מרפאת נחלים קשובים לכם וערוכים לפניות הציבור 

  .בנושא זה
  

  בברכה 
  צוות מרפאת נחלים

  ר רם נצר"ד
  אחות -זמירה שטרן

9093398  
 

  .....חנוכה, חנוכה, חנוכה

ויאספו ממתקים  ,בבתיםע "בימים הקרובים יעברו חניכי בני

  .ח גהה"בי"עבור מסיבת חנוכה לילדים במחלקה הסגורה ב

  .לתרומות מכל הלבמצפים                       

  דבורה בנצקי                               
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  זמני תפילות מנחה וערבית במושב
  מנחה

  
 הערות הזמן המקום

  דקות אחרי כניסת שבת אחרונה 5 בית כנסת

 בשנת הלימודים 13:00 ישיבת נהרדעא

 בכיתות 13:30 ישיבת נחלים

  בבית המדרש למטה  13:45 
 בשנת הלימודים

  
  ערבית

  
 הערות הזמן המקום

כניסת שבת   דקות אחרי 40 נסתבית כ
 אחרונה

 

  19:30 בית כנסת

 בשנת הלימודים 19:45 ישיבת נחלים

 בשנת הלימודים 21:15 ישיבת נהרדעא

  עמיר ונורית גוטמן. בבית משפ  22:00  'בימי א

 ניצה וישראל בבית משפחת טייכמן 22:00 ' בימי ג

 וגילה בבית משפחת גוטמן חגי 22:00 ' בימי ד

  

  

 

  

        שעות תרומה לקהילה בספריהשעות תרומה לקהילה בספריהשעות תרומה לקהילה בספריהשעות תרומה לקהילה בספריה

        

סטודנטיות /אנחנו מחפשים סטודנטים 

  המעוניינים

בתמורה לקבלת מילגת , לעזור בספריה

  לימודים

  .מטעם המועצה

  052-8850780 –המעוניינים יפנו ליוכי 

 ay1445@013.net –או למיל 

 

  :ריהשינוי בשעות פתיחת הספ

  לאור בקשת מינויים רבים אנחנו חוזרים 

  לכן, לשעות  הפעילות שהיו בשנה שעברה

   04.12.2011, בכסלו' החל מיום ראשון ח     

  :שעות הפעילות בספריה הן             

        ימי ראשון וחמישיימי ראשון וחמישיימי ראשון וחמישיימי ראשון וחמישי

18.3018.3018.3018.30     - - - -    16.3016.3016.3016.30        

  ב"הינכם מוזמנים לחדש את המנוי לשנת תשע

        ₪ 60 )דמי הרשמה(דמי פקדון         

                                                                                        ************************************        

תחזירו תחזירו תחזירו תחזירו , , , , סיימתם לקרא את הספרסיימתם לקרא את הספרסיימתם לקרא את הספרסיימתם לקרא את הספר: : : : להזכירכםלהזכירכםלהזכירכםלהזכירכם

. . . . יש עוד אנשים שמחכים לספריש עוד אנשים שמחכים לספריש עוד אנשים שמחכים לספריש עוד אנשים שמחכים לספר.  .  .  .  אותו לספריהאותו לספריהאותו לספריהאותו לספריה
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  ...להיות הורים

התמודדות עם האתגרים והעבודה שההורות 
  ,מציבה בפנינו

  בוי רגעים שמחים בבית עם הילדיםרי
על כל זאת ועוד בסדנת הורים מרתקת 

  עם מנחת ההורים ומעשירה

  זיוה מאיר
  !!מומלץ בחום לכל הורה

  מתגבשת קבוצה מגוונת עם הורים לילדים 
  .בגילאים שונים

  , בימי שני, מפגשים 13
  6/2/12, ג שבט"מפגש ראשון בי

  052-8087980: לברור מחירים והרשמה
Moher40@gmail.com  

  

  בנחליםבחנות המפעל 
  :ניתן להשיג

  חצאיות
  חולצות
  שמלות 
  עליוניות

  !כיסויי ראש בעיצוב ייחודי: חדש
  ניתן לשלם בכרטיסי אשראי, מחירים נוחים

  
  052-3420983: בתיאום מראש

  נחלים, 48הירדן ' רח

  פזיתפזיתפזיתפזית, , , , אשמח לראותכןאשמח לראותכןאשמח לראותכןאשמח לראותכן

  2011הנחה על קולקציית קיץ  50%עד 
 

 !למהירי החלטה
  נופשון בים המלח

  

נותרו ארבעה חדרים לנופש בים 
  ).היאט לשעבר(  המלח במלון מרידיאן

שלושה  11-14/1212011הנופשון מתקיים בתאריכים 
  )ארבעה ימים(לילות 

  

  !חצי פנסיון
  לזוג ₪  2,500, ליחיד₪  1,250במחיר 

  .המחיר כולל הסעה ופינוקים שונים במלון  
  

  .פתוח לכל מי שמעונין, כל הקודם זוכה
     'לפרטים לפנות לצביה לבובי טל

077-7009247  ,052-8332326  
  

  

  

 

 

  דרושה
ת לפעם פעמיים בשבוע בשעות אחר מטפל

  .נוחה וחברותית, הצהריים לילדה בת שנה
  054-4349926 –כרמי : לפרטים

 

 


