
 ד "בס
           

1

 

  414גליון מס 
  13.01.2012  ב"תשע טבת 'יח

   " שמות" תפרש
  16:38: כניסת שבת
  17:36: יציאת שבת

  
  06:07 -"ותיקין"מניין כ
  16:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , צקידבורה בנ, גילי זלצר, אביטל שפילמן

  מזל טוב

  

  חןלאירוסיך עם מתן בקר ל
  

  תמי ושחר בקר ל
  לארוסי מתן

  

 :ך לילדים"חוג תנ
  

  :זכו' בחידון על ספר מלכים ב
  

  .רוני ויקסלבאום - ) ך"כלת התנ(ן מקום ראשו
  .שמואל כהנא, גלעד ברמן, אוהד פורר : סגניה

  
, עמלם, ברצוננו לברך את כל משתתפי החידון על שקידתם

  !!!כה לחי  - והבקיאות המרשימה שגילו 
  :תודות

  .רונן פורר, הרב ניתאי ויזל: לשופטים
על מימון הפרסים ולועד המקומי , ישראל הימן -ר ועדת דת "ליו

  .לחידון ולמהלך השנה כולה
  

  דודי כהנאו מאיר ויקסלבאום 

  

  

  

  מזל טוב

  

  שטיין ישיל
  טובה ודב שטייןל

  
  בר המצוה שמחת  רגלל

  

  

  במזל טו

  יהודית ספירל
  

  הנכד דרורלנישואיי 
  בן לענת ויצחק

  
  

  לכל מי שבא להשתתף איתנו בעליה לתורה

  ישישל בננו 

לכל המארחים ולכל האופים ולכל מי שטרח בהכנת 
  הקידוש

  !תודה רבה וגדולה מעומק הלב
  .מי ייתן ונשיב לכולכם בשמחות

  
  משפחת שטיין

 

  שפחת תושבי נחליםמ
בשמחה את שנת השישים לעליה לקרקע  מציינת השנה

  !במושב
  

  ו בשבט"ה בט"אירוע הפתיחה יתקיים אי
בנווה יעקב , בדגש על החיים בגליל

  )בני עטרות( ובוילהלמה
  :אנו מבקשות מאד להביא סיפורים מאותם השנים אל

       054-4928537-ציפי גולניק 
  054-9805770-  ת כהןנורי

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ,בפורים :רועים גדולים נוספיםיבהמשך השנה מתוכננים א
  ...טיול בקיץ ועוד, אירוע מרכזי שבת חגיגית -יום העצמאות

  נשמח מאוד למתנדבים
  054-2300048איילת שלום 
 054-9805770נורית כהן 
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   בני עקיבא
 ,לדודי כהנא ומאיר ויקסלבאום היקרים

  תודה רבה
  ,ך שמתקיים מדי שבת"על חוג התנ

  ,ועל החידון המרתק שנערך בחנוכה
  ,מעריכים ומודים

 ילדי החוג והוריהם

  
כל מי שרוצה נשמח אם יבוא לחזק את התפילה בסניף בני 

  ......עקיבא בערבי שבת
דקות אחרי כניסת  5מתחילים .....ובמנחה של ערב שבת

  ...שבת
  .תודה

 

  

 הרצאה קפה ומאפה
  !!כדאי, כל מי שיש לו זמן מוזמן

  טבת 'כ, 15.1 יום ראשון
  10.45בשעה 

  בבית דני
  ,אורי כהן  המרצה, הרצאה מוזיקלית 

  המוזיקה היהודית  תתולדו

 

 בית מדרש לנשים
  אגף החינוך והתרבות של מועצת חבל מודיעין

  מזמינה אותך ליום לימודי בית מדרש
  ח"ש 25בעלות של " בית דני,ב

  
  16.1.12א טבת 'בתאריך כ

  
  מר משה הרשקוביץ 10:00 בשעה

  עיון בספר בראשית לאור דרכו של הרב"
  "צבי יהודה קוק

  הרב שבט ארי 11:00בשעה 
  "ל"גיוס בחורי ישיבות לצה"

   

  

  
 כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל"

  )א, ו, אבות( ..."העולם כדאי לו
בבית מדרש של  20:00בשעה ' כבר מספר חודשים מתקיים בימי א

  ,י הרב גרינוולד"הסניף שיעור תורה לבני נוער שמועבר ע
ה את נושא "השיעורים בנושאים משתנים ובזמן הקרוב נגמור בעז

 ינים להרחיב את מספרילקראת הנושא הבא אנחנו מעונ. האמונה
  !ב כולכם מוזמנים"י-'ים אז כיתות חהמשתתפ

  )בשיעור מוגש כיבוד קל(
  הראל - 054-5205392לפרטים 

 

  
   !עמכם' ה, יקרים והורים בוגרים, חניכים

 ה"הל בעקבות כשבועיים בעוד ה"בע יוצאים איתן שבט
 שלישי יום עד ההרשמה -לב שימו. עציון בגוש יליל למסע

  !הקרוב
 נוטעים אנחנו השנה, לנטיעות ההרשמה החלה בנוסף

 - הנטיעות על הנחה קיבלנו גם ולכן, חדיד בתל - שלנו במועצה
   כיף יהיה!!! נרשמים כולם. ₪ 59

  .לבן -ובכחול בזמן מגיעים כולם, 16:00 בשעה מפקד השבת
  

 יכול שבת בערבי ב"לחב פעולה עבירלה ומעוניין שיכול מי
  !נשמח אנחנו. אלי לפנות

  
              שבת שלום        
 יעל הקומונרית                                     

  אמירת תהילים בכל שבת 
  אצל משפחת הימוביץ

  16:00בשעה   34ברחוב דן                 
  בואי בלב שמח

  חווה גרמה
  

 

  
תודה , בטבת' יישר כוח לכל המארגנים והמשתתפים בטקס י

  .ה משבט להבה'מיוחדת לחבר

 

  בלוחוג הי
  )תיקון בתאריך ובמיקום(

 ,ב"עתש טבת' כו ,"וארא"במוצאי שבת פרשת 
  משפחת נפגשים בבית 21.1.12

  שרה ויהושע גרינפלד 
  תתקיים הרצאה 20:00בשעה  

  "החיים בצל הקולנוע" 
 לאדם ₪ 30 – עלות

  קווילשששש""""פפפפ

  כמות המשקעים בנחלים
  .באדיבות שלום נוי -  ב"חורף תשע

מ                                                         "מ 17.1השבוע ירדו 
  מ"מ 238.7מתחילת העונה ירדו   כ "סה

  
וברכנו .. שומע תפילה תן טל ומטר לברכה  על פני האדמה..."

  "בגשמי ברכה
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  מחפשים משפחתון או מטפלת החל
  , עבור יעל בתנו 15.04.12-מ

 .חודש 11שתהיה אז בת 
  ויקי ואבי, 054-4694065
  

  

  להעביר שיעורי עזר   סטודנטית מעוניינת
 ת ובמתמטיקהבעברי

  .לגילאי יסודי וחטיבה
  0525182244 -  מוריה

  

 14-16מחפשת עזרה בשעות 
  לטיפול בילדים

  054-9805770נורית 
  
  

  :השבת אבידה
  ,בומרנג צהוב   אבד לי

  ,אשמח לקבלו –אם מישהו מצא 
  052-7470202: דרור הופמן

  

  ,לפני כשבועיים נילקח מבית משפחת שלום
 .הוחזר וטרם, ה הכליםוהמפתח למקו

ואי  לשימוש כלל הציבורמוזכר כי מפתח זה מיועד 
  .גורם לעוגמת נפש, החזרתו מיד עם גמר השימוש

  ,למקומו הקבועמתבקש להחזירו , מי שהמפתח ברשותו
  .ין בויכל המעונ לשימוש, דלת הכניסה לבית תלוי ליד

 
  

 אמהות יקרות/ יולדות 
  יםמדריכת הנקה מוסמכת בנחל

  מקבלת בביתי או בביתך במחירים סבירים
  תמיכה עד להצלחה

  חזרה לעבודהאו גם גמילה  –בכל תחום שתרצי 
  אשמח לעזור

  אליענה
077-4460250  

  
  

  
  , אל המסיעים את הילדים למעון ברחוב חרמון

  הצעה בטיחותית
לכל כיוון שהוא ומכל , אני ממליץ בחום לכל הנוהג אל המעון

. כיוון שהוא להמשיך אחר הורדת הילדים לכיוון אליו חונה הרכב
מטרים לנסיעתכם  100ימום סתוסיפו מק, בדרך זו תרוויחו זמן

  .ו סיכון מיותר ברוורסים ובסיבוביםכסחות
  !אנא תשומת ליבכם

  צביקה ארזי
  )השנים האחרונות 45-נהג ב, בין היתר(

  

ושה מבשלת לחצי משרה לגן ילדים במושב רינתיה דר 
   –לפרטים 

  050-7726221גילת  
  

  
  

אל ציבור המתפללים בבית הכנסת וחברי עמותת 
ניתן לקבל אישור ניהול תקין אותו ביקשנו , ס"ביהכנ

  י נוהלי החוק"וקבלנו כאישור לפעילות עפ
  .ר העמותה"יו, אצל צביקה ארזי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


