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

גליון מס 410
כ' כסליו תשע"ב 16.12.2011
פרשת "וישב"
כניסת שבת16:19 :
יציאת שבת17:18 :
מניין כ"ותיקין"05:59 -
מפקד16:00 :

חג אורים שמח!
ועדת תרבות

מזל טוב
לגאולה ואיתמר ראבד
ליהודית ויהודה ארזי
להולדת הנכד/נין
בן לרמי ועדי

לאסתר הולנדר
להולדת הנינים
נכדים לרחל ומשה גליק

בין הסופגניות להדלקת נרות מוצאים זמן גם לבלות:
בנר שני של חנוכה ,יום חמישי ,כ"ו כסלו,22.12.11 ,
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
ההצגה מיועדת לגילאי 3-10
מחיר –  ₪ 10לכרטיס
ועדת תרבות

מזל טוב
לרות ואליעזר הורביץ
לאירוסי הנכדה אוריה עם רפאל
בת לרמי ועדי

מזל טוב
ליגל
לחוה ויורם גרמה

לרגל שמחת בר המצוה

טקסדי' בטבת  -יום הקדיש הכללי
בס"
טקס לציון יום הקדיש הכללי יתקיים אי"ה ביום רביעי ערב
י' בטבת(4/1/2012) ,
ניתן לשלוח חומרים וליצור קשר בנושא
עם שי ויסבלום – 057-8189236

בני עקיבא
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ועדת בטחון
אנו מודים לכם על הסבלנות ומצטערים על חוסר הנוחות
בסגירת שער ביה"ס בשעות אחה"צ.
בתחילת שבוע הבא השער יפתח מחדש כרגיל ,עד לקבלת
החלטה אחרת ,על מנת לנסות ולפתור את בעיית התנועה
המסכנת את הציבור.

תזכורת ....תזכורת ....תזכורת....
הורי שבט מעלות שלום!
ברצוננו לשמר נוכחות ופעילות זו באותה אווירה והנאה.
לצורך כך אנו זקוקים לשיתוף הפעולה שלכם ולכן אתם מוזמנים
למפגש הורים שיתקיים בעז"ה ביום שלישי כ"ד כסלו התשע"ב
)נר ראשון של חנוכה( בשעה  20:00בבית המדרש בסניף בני
עקיבא.
אנו רואים מפגש זה כפתיח לשיתוף פעולה ועל כן נוכחותכם
חשובה לנו.
נא אשרו השתתפותכם עד יום א' ,כ"ב כסלו18.12.11 ,
במיילrotems95@gmail.com :
מחכים לכם -אלעד , 054-9433949-רוני,054-5299693-
רותם054-6999249-

חוג תנ"ך ילדים
החידון על ספר מלכים בי יתקיים ,אי"ה ,ביום רביעי ב' טבת
)מוצאי 'זאת חנוכה'( ,בשעה  18:30בביהמ"ד.
כל מי שטרם נרשם ומעוניין להשתתף מתבקש לשלוח מייל:
 ,Dudi.Kahana@gmail.comמאיר ודודי.
הראשון לנחלים
בתחילת השנה הוכנו מעילים לספר התורה "הראשון לנחלים".
במעילים רקומה הקדשה לתורם הספר וכן רקומים השמות של
החברים המייסדים של המושב.
באתר האינטרנט של המושב mynechalim.co.il :בכרטיסיה –
"אודות המושב" מובאים תמונות המעילים וכן משולבת בכתבה
סקירה על תולדות המושב.
בברכה,
בית הכנסת והמערכת של הספר )שבהכנה( תולדות נחלים

לכבוד חג האורות ,דרושים חברים שרוצים להדליק יחד את
אור החברות והקהילתיות ברוח התורה ,התרבות והכייף
במושב נחלים.
כל המעוניינים להקים יחד איתנו את חוג "אור"
מוזמנים להדלקת נר שלישי של חנוכה
יום חמישי) ,כ"ו כסלו (22.12.11 ,בשעה  ,20:30בבית
משפחת גליק ,רח' דן .29
תשלום כיסוי הוצאות –  ₪ 15לזוג.
בואו בשלום!
אילה ורועי זמיר ,אפרת וניתאי ויזל
לפרטים – 054-3053455

מזמינה אותך ללימודי בית מדרש לנשים
ב"בית דני" בעלות של ₪ 25
בתאריך כג כסלו  ,19.12.11בשעה  -10:00הרב אהרון כהן
"שמואל הקטן-היחס לרשעים".
בשעה  -11:00הרב ד"ר צחי הרשקוביץ "על פרשת השבוע"
בואי בלב שמח,
חווה גרמה

פ"שקוויל
חוג היובל
במוצאי שבת פרשת "וישב" ,כ"א כסלו תשס"ב,
 ,17/12/11נפגשים בביתם של חנה ושמעון לבקוביץ
בשעה  ,20:00להרצאתה של סיגל שוורץ-
בנושא" :אורות וצללים" )המרצה עיוורת(
כרטיס – ₪ 30

קפה מאפה והרצאה
זוכרים? מוזמנים!
כמובן שבאים!
יום ראשון  ,25.12כ"ט כסלו ,בשעה  ,10.45בבית דני

מהליה סואץ ,מתוק האור וטוב לעיניים

דרושה דירה במיידי! בת  2 – 1.5חדרים ,קומת קרקע,
נא לפנות -
לאישה מבוגרת.
9328443

קייטנת חנוכה מטריפה בנחלים
היכן? סטודיו קשקוש בלבוש  /פנטסטי
בשול ואפיה ,יצירות באומנות – מדי יום
לפרטים נוספים – מאיה ותמי אוריאלי 054-7241841
Maya.funt@gmail.com
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