
 ד "בס
           

1

 

  411גליון מס 
  25.12.2011  ב"תשעכסליו  'כח

   " מקץ" פרשת
  16:22: כניסת שבת
  17:21: יציאת שבת

  
  06:03 -"ותיקין"מניין כ
  16:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן
  מזכירות ועד מקומי

בימים אלו אנו אוספים חומר עדכני עבור ספר הטלפונים 
  !החדש שיצא בקרוב מאד

  :יש להעביר אלי בטלפון או במייל את הפרטים הבאים
טלפון , טלפון בית, כתובת עדכנית, משפחה + שם 
שמות הילדים ומספרי הניידים , מייל, .פקס, נייד

  .שלהם
  ).בספר הטלפונים כפי שהעברתם אלי כך ירשם(

 vmnhadas@zahav.com –מייל שלי 
  !בשעות הבוקר בלבד 9336036 –במשרד ' טל
  

  , בברכת חנוכה שמח ומאיר
  הדס                                     

  מזל טוב 

  
  לרות ואליעזר הורביץ

  לאירוסי הנכדה אודיה עם רפאל
  דלדבי וגלעבת 

  )תיקון טעות משבוע שעבר(
  
  

  

  ב"חנוכה תשע
  ):בימים רגילים(שחרית 

  06:10 –כותיקין  08:00-ג, 06:45- ב, 06:00 –א 
  :בראש חודש טבת

  06:10 –כותיקין  08:00 - ג, 06:30 -ב, 05:45 -א
  נ בערב שבת"דקות לאחר זמן הד 5דהיינו (בזמן הרגיל : מנחה

  :ערבית
  )בימים שבהם מדליקים נר חנוכה( 16:55

  

  

  

 !חג אורים שמח

 
 

 

 
 

 בית מדרש לנשים
  !ימו לימודי בית המדרשיבחג החנוכה לא יתק
  2.1.12טבת  'ז- הלימודים יתחדשו ב

  
  ,בברכת חג אורים

  חווה גרמה                                                        
 

  תפילת ילדים 
  .לא תתקיים תפילת ילדים" מקץ"פרשת  -שבת חנוכה   השבת

            בשבת בבוקר תפילת הילדים מתקיימת -להזכירכם 
  'ומיועדת לילדי הגנים וכיתות א 10:10בשעה 

   
  חג חנוכה שמח                                  
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  בני עקיבא

 

 !עמכם' ה -הורים ובוגרים יקרים , חניכים
השבוע יצא שבט איתן לסמנריון ברמות שפירא בו ילמדו על 

  . חשיבותם כשבט הבוגר בסניף
וכמו כן יצאו המדריכים לסמינריון הדרכה בכפר סבא בו יעברו 

ילמדו על עצמם ומתוך כך , קיד שאליו נכנסוהכשרה לקראת התפ
  .ישפיעו על החניכים בצורה הטובה ביותר

לא תתקיים פעילות סניפית , עקב חסרונם של המדריכים בשבת
  .בשבת

, ספה, ארון -אנו רוצים לשדרג את חדר מדריכים ולכן אם יש לכם
ניתן , שכבר אינם בשימוש נשמח לקבלם לשימוש הסניף, מגירות
  .יתי קשר במידת הצורךליצור א

  !שבת שלום וחנוכה שמח
  ☺יעל הקומונרית 

 

 "התחדשות"
  ,דרושים מתנדבים להפעלת חנות יד שניה 

  ,ות/תופרים, ות/ות מגהצים/ריםמוכ
  8147שלוחה  9722888 03מירית חצרוני 

  
  

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

  )4/1/2012( ,בטבת' י
                                    ניתן לשלוח חומרים וליצור קשר בנושא

  057-8189236 –עם שי ויסבלום 
  

  , צ"אחהמחפשים מטפלת לנוגה לי לפעמיים בשבוע 
  . 20:00 – 15:30בין השעות  

  054-4349926 –כרמי 

 ך ילדים"חוג תנ
טבת ' ביום רביעי ב, ה"אי, החידון על ספר מלכים בי יתקיים 
  .ד"בביהמ 18:30  בשעה, )'זאת חנוכה'מוצאי (

: כל מי שטרם נרשם ומעוניין להשתתף מתבקש לשלוח מייל
Dudi.Kahana@gmail.com ,מאיר ודודי.  

  

 -בטיחות ילדים-מגיליון ארגון בטרם   מידע
 לקראת חג חנוכה

 
  

 .חג הנרות והשמן, חג האור
קבוצת הסיכון העיקרית להיפגע בחג החנוכה הם ילדים בגיל הרך 

 .אש \ אשר נפגעים מכוויות
 ם דרך מגעפעוטות סקרנים וחוקרים את עולמ

 .הבנה לסכנות  אין להם יכולת, ומאידך.
 .ולכן גדל הסיכון להיפגע מנרות והחנוכיות

כוויה היא כמעט תמיד חמורה ומסוכנת בגלל העור  , פעוטות  אצל
 .הדק שלהם וגודלם הפיזי הקטן

 :ולכן ישנם כמה כללים שכדאי לשים לב אליהם
  

 .בעזרת מבוגר  מדליקים נרות 9מתחת לגיל 
 .יש לאסוף שיער ארוך  זמן הדלקת הנרותב

 .יש להניח את החנוכיה במרכז השולחן ולא על מפה
 .להרחיק החנוכיה מוילונות או רהיטים שעלולים להתלקח

 .לא להשאיר נרות דולקים ללא השגחה
 .את הגפרורים יש לפנות למקום בטוח אחרי השימוש
 .וחקיםסופגניות ולביבות לטגן על הכיריים הפנימיים והמר

מחשש  -3להרחיק מטבעות וסביבונים קטנים מילדים מתחת לגיל 
 .לבליעה

  
 חג אורים שמח

 שירותי בריאות כללית
 צוות מרפאת נחלים

 ר רם נצר"ד
 אחות -זמירה שטרן

 

  קפה מאפה והרצאה

                                          !מוזמנים  ? זוכרים
                                                                                            !כמובן שבאים

                                                                     בבית דני, 10.45בשעה  ,ט כסלו"כ, 25.12  יום ראשון
  מתוק האור וטוב לעיניים, מהליה סואץ

 

 ...להכניס מעט אור לחייהם של ניצולי השואה
קיבלה בשלושת " אביב לניצולי השואה"עמותת 

פניות מניצולי  4300 -השבועות האחרונים למעלה מ
 .שואה ליעוץ לגבי זכויותיהם

שנים ממושב נחלים בהענקת  4העמותה פועלת מזה 
והצליחה , יעוץ חנם לניצולי שואה ובני משפחותיהם

בתקופה זו לסייע לניצולי שואה להשיג קצבאות 
  .ח"מיליון ש 85 -למעלה מ והטבות בסך של

ה הצלחנו להכניס מעט אור לחייהם של ניצולים "ב
 . רבים

האם גם אתם רוצים להיות השותפים שלנו ולהדליק נר 
 ? בחייו של ניצול שואה

לכבוד חנוכה ולקראת סוף השנה הלועזית העמותה 
). 46סעיף (המוכרת לצורכי מס  - תשמח עם כל תרומה

         ,ב לניצולי השואהניתן להעביר לעמותת אבי
  .נחלים 201.ד.ת
  

  .תזכו למצוות

 

  בני עקיבא

  :להשכרה
  במצב טוב, חדרים על עמודים 4

  9324965 –לפרטים 

  השבת אבידה
  

  .נמצאה כיפה לבנה עם פס סגול, ליד בית הכנסת
  054-8009313: לפרטים לפנות לטל
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