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  409גליון מס 
  9.12.2011  ב"תשעכסליו  'יג

   " שלחיו" פרשת
  16:17: כניסת שבת
  17:16: יציאת שבת

  
  05:55 -"ותיקין"מניין כ
  16:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , צקידבורה בנ, גילי זלצר, אביטל שפילמן

  

  מזל טוב

  רחל ומשה גליקל
  הנכדלהולדת ה
  
  
  
  
  
  

 

בין הסופגניות להדלקת נרות מוצאים זמן גם 
  :לבלות

, 22.12.11, יום חמישי, בנר שני של חנוכה
  :מגיעה לבית דני הצגת הילדים המצחיקה

  צביקה הבלש
צביקה הוא בלש שפותר תעלומות בדרך מקורית 
ויוצאת דופן יחד עם עוזרו ינשוף כישוף וכמובן 

  בעזרת הילדים
אנחנו מזמינים אתכם לארוחת בוקר והצגה 

  סוחפת
  3-10ההצגה מיועדת לגילאי 

  לכרטיס₪  10 –מחיר 
  ועדת תרבות

 

 
יתברך' בשבח והודיה לה  

)ת"פ, לבית אלטמן( מלכיאל  ומיכל  

 נישאו בשעה טובה ומוצלחת
ה"בע, מלכיאל יעלה לתורה  

 במניין ראשון " וישלח"בשבת פרשת 
)7:00בשעה (  

"בית דני"קידוש ב  -לאחר התפילה    
 אנו מזמינים את הציבור להשתתף בשמחתנו

  משפחת ליבוביץ
 

  מזל טוב

  
  למלכיאל ליבוביץ לנישואיך עם מיכל

  
  לציונה ואברהם ליבוביץ

  לנישואי מלכיאל עם מיכל
  
  
  
  
  
  

 הקדיש הכללייום  - בטבת ' טקס י
        ה ביום רביעי ערב"טקס לציון יום הקדיש הכללי יתקיים אי

  )4/1/2012( ,בטבת' י
במסגרת הטקס נרצה לשלב קטעי עדות מצולמים של אנשי 

  .נחלים
                                    ניתן לשלוח חומרים וליצור קשר בנושא

  057-8189236 –עם שי ויסבלום 
  

 בלוחוג הי
 ,ב"א כסלו תשס"כ ,"וישב"במוצאי שבת פרשת 

נפגשים בביתם של חנה ושמעון לבקוביץ , 17/12/11
   -להרצאתה של סיגל שוורץ, 20:00בשעה 

  "אורות וצללים" :בנושא
 ₪ 30 –כרטיס 

  קווילשששש""""פפפפ

 

  ועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבות
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   בני עקיבא

  !תחיתליעל הקומונרית התו
  מייגע ומלא חוויות ,לאחר חודש ארגון ארוך

  .תודהאנחנו רוצים להגיד 
  ,תודה על שתמיד היית שם בשבילנו

לא משנה באיזה ( קיבלה התייחסות ,גדולה או קטנה, וכל בעיה
  .)שעה של היום

  .תודה על הרעיונות השופעים ונתינת העצות החכמות
ה חודש פשוט הצחוקים והכיף שבזכותם הי ,תודה על הפרגון

  .מעולה
  .ההכלה והאחריות ,אנחנו מאד מעריכים את יכולת הארגון

  
אנחנו בטוחים שזה רק התחלה לשנה נפלאה שתצמיח את הסניף 

  .ותביא אותו למקומות חדשים

  
  ,מעריכים ותמיד פה בשבילך,אוהבים

  :ב"צוות הדרכה תשע
 

  
  !הורי שבט מעלות שלום

  

 
  

  
  .זה מכבר סיימנו את פעילות חודש הארגון

זכינו מקום ראשון (מהנה ומוצלחת,הפעילות הייתה אינטנסיבית
  ).בחדר ובנקיון ועוד
הייתה נוכחות מלאה של החניכים ועבודה ,במהלך החודש

  .פוריה
  .ברצוננו לשמר נוכחות ופעילות זו באותה אווירה והנאה

ם ולכן אתם מוזמנים לצורך כך אנו זקוקים לשיתוף הפעולה שלכ
ב "ד כסלו התשע"ה ביום שלישי כ"למפגש הורים שיתקיים בעז

  .בבית המדרש בסניף בני עקיבא 20:00בשעה 
אנו רואים במפגש זה כפתיח לשיתוף פעולה ועל כן נוכחותכם 

  .חשובה לנו
  

 rotems95@gmail.com: נא אשרו השתתפותכם במייל

  - מחכים לכם
  0549433949-אלעד
  0545299693-רוני
   0546999249-רותם

 

  אלמוג
  הדר גרמה
  אורי גרטנר
  הדר בטיטו

  גדי 
  הראל

  אריאל 
  נעם גרטנר

 .רונן

  יסכה
  אביה 
  .שאורי 
  עדי
  איתי

  .שנועם 
  אלעד 
  רוני
 רותם

  תנחומים
  

  לבנימין בן אליעזר
  ביךאעם פטירת 
  

  םבנחמת ציון תנוח

  מנחם  קול

 

  
להיכנס , אנו מזכירים ומבקשים מכל החייבים

למזכירות ולשלם חובם ובכך למנוע מאיתנו אי 
ד שנבחר מטעם "נעימויות בכך שנעביר חובכם לעו

  .הועד המקומי לגביית חובות
  
  
' תושבים הגרים ברח – דן' כביש ומדרכות ברח. 1

שבים מהמושב תו 200דן התארגנו והחתימו מעל 
על עצומה הקוראת למועצה לפעול לאלתר לסלילות 

דן ' דן בטענה שרח' הכביש והקמת מדרכות ברח
הוא הרחוב הסואן ביותר במושב ומהווה סכנה 

ראש . להולכי הרגל במיוחד ולרכב העובר בו
המועצה נפגש עם נציגי הרחוב והבטיח לפעול 

לו הועד המקומי מברך על היוזמה שעוזרת . בנושא
להפעיל לחץ ציבורי על המועצה לקידום נושא 

נושא שהועד עוסק בו . הכבישים והמדרכות במושב
  .בשנים האחרונות אך עדיין לא הביאו לכלל ביצוע

הועד יזמן שוב את ראש המועצה לפגישה בנושא זה 
מ לקדם את הקמת המדרכות וסלילת הכבישים "ע

  .בנחלים
החקלאות  משרד – סיור נציגי משרד החקלאות. 2

מנהל . הקציב תקציב מיוחד עבור תשתיות במושבים
המחוז שאולקר וצוותו ביקרו במושב עם מהנדס 

. לבדיקת מצב התשתיות, המועצה ונציגי הועד
מיקום המושב : הקריטריונים לקבלת תקציב הם

  . מצב סוציואקונומי ומצב התשתיות, בארץ
אנו מקווים , יעביר את המלצותיו למשרד הצוות 

 .מושבנו יכלל בתקציב מיוחד זהש

  ועד מקומי
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 בית מדרש לנשים

  חבל מודיעין אגף החינוך והתרבות של מועצת

  מזמינה אותך ללימודי בית מדרש לנשים 

  "בית דני"ב

  ח"ש25בעלות של 

  12.12.11ז כסלו 'בתאריך ט

ר פעיון בס"מר משה הרשקוביץ  10:00בשעה 
  "בראשית לאור דרכו של הרב צבי יהודה קוק

                                  הרב שבט ארי 11:00בשעה 
  "לוהית-הגבורה הא אימוץ"

,                                                        בואי בלב שמח
  חווה גרמה

 !עזרו לניצולי שואה בלחיצה פשוטה אחת

 
החלוקה לפי הצבעת  –מיליון שקל לעמותות  2בנק לאומי מחלק 

  .הגולשים
לניצולי  "אביב"תצביעו פעם ביום עבור עמותת  אנא

המסייעת לניצולי שואה לשפר את מצבם הכלכלי על " השואה
 .ידי מיצוי זכויות מקסימלי

  
  20.12.2011- כל יום עד ל? מתי
  www.avivshoa.co.il/leumiבלינק ? היכן

  
  .נם מהעמותהיובזכותכם יקבלו עוד אלפי ניצולי שואה סיוע ח

  !ופרסמו בפייסבוק, כמה שיותר אנשיםאנא ספרו ל
  
 

 ד"עו, אביבה סילברמן

 אביב לניצולי השואהל עמותת "מנכ

  
 

  טנת חנוכה מטריפה בנחליםקיי
  פנטסטי/ סטודיו קשקוש בלבוש ? היכן

  מדי יום –יצירות באומנות , בשול ואפיה
  054-7241841מאיה ותמי אוריאלי  –לפרטים נוספים 

Maya.funt@gmail.com  
  
  

  . נמצא מפתח בודד על אדן אחד החלונות של בית הכנסת
 050-7056147  : המאבד מתבקש לפנות ליוסי

, קומת קרקע, חדרים 2 – 1.5בת ! דרושה דירה במיידי
 - נא לפנות                                          .לאישה מבוגרת

9328443  
  

 !תזכורת לבעלי הכלבים

                                          11:00 – 9:00שבת בין , אנא מכם
אהובה , תודה .כנסתולא ברחבת בית ה  הכלבים בבית

  אינהורן

 

  
 הציבור בנחלים מוזמן להתוועדות חסידית לקראת

"השנה לחסידות ראש"  

ט כסלו"חג הגאולה                                                   י  

ד "ר הזקן בעל התניא מייסד חסידות חב"היום בו השתחרר אדמו  

 ממאסרו בכלא

 וניתן האות מלמעלה על פרסום תורת החסידות

 בתכנית:
קטעי וידיאו מיוחדים על פועלו של הרבי מליובאוויטש*   
צפון - ד לדרמסלה"אתו של הרב אורי ציפורי שליח חבהרצ* 

:הודו בנושא  
 

מבט פנימי לחיים של משמעות-החסידות  
כמו הנזיר , ספורים מרתקים על קרוב לבבות בקצה העולם

ועוד, הבודהיסטי שחזר לחיק היהדות  
ניגונים חסידיים*   
 

        ) 15.12(ט כסלו "ה ביום חמישי י"ההתוועדות תתקיים אי
   19:30שעה ב  

בחצר בית משפחת משה ותמר בבוסתן של סבתא  -לגברים
 הרשקוביץ

בבית משפחת משה ותמר הרשקוביץ -לנשים  
 ההתוועדות מיועדת לכל הגילאים

 כיבוד כיד המלך
 שי לכל משתתף

 
ועלינו להעיר לבבנו ... ט כסלו החג אשר פדה בשלום נפשנו"י"

"' רתו  יתשיאיר נפשנו באור פנימיות תו...ביום הזה  

  )ע"ב נ"ר הרש"מכתב אדמו(
  

 

 

 

 

 

 


