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גליון מס 415
כה' טבת תשע"ב 20.01.2012
פרשת "וארא"
כניסת שבת16:44 :
יציאת שבת17:42 :

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

 60שנה לנחלים
אנו שמחים להזמין את כל תושבי
נחלים ,ותיקים מבוגרים ונוער
לפתיחת אירועי
 60שנה לנחלים.
ערב ט"ו
אירוע הפתיחה יתקיים ביום שלישי
בשבט ,7.2.12 ,בשעה ) 20.00נא לדייק!(
בבית דני.
מה בתכנית??
• כיבוד קל
• ברכות מפי הרב גרינוולד
• מופע של תיאטרון
"פלייבק באר שבע"

מניין כ"ותיקין"06:05 -
מפקד16:00 :

מזל טוב
למיטל יעקובוביץ לאירוסיך עם שגיב

לריקי ואלחנן יעקובוביץ
לארוסי מיטל
האירוסין בע"ה במוצ"ש החל
בבית דני בואו בשמחה!

מהשעה 21:00

מזל טוב
למרים ויהודה צור
לאירוסי הנכד רועי עם מיכל
בן ליהודה ונאוה

)עדיין מחכים לסיפורים מהווי המושב בעבר ובהווה המתאימים
להמחזה(

את הערב ינחה יחיאל וינרב במסע שורשים
למושב נחלים ,משולב בנוסטלגיה ,התרפקות על
העבר ,אקטואליה והרבה אהבה בהווה.
עלות המופע  20ש"ח לאדם
חמישי למשפחה הכניסה חינם(

)מכרטיס

מזל טוב
לחנה ודוד נורדן
להולדת הנכד
בן לבת-חן ועמית

60
יישר כוח לשי ויסבלום על ארגון הטקס
של י' בטבת
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בני עקיבא
חניכים ,הורים ובוגרים יקרים!
שימו לב -ההרשמה לנטיעות נסגרת ביום רביעי הקרוב,
א' שבט ,בשעה  20:00בדיוק .בע"ה נטייל באזור המועצה
וניטע עצים בתל חדיד -כולם נרשמים ויוצאים!!!
אנחנו רוצים לשדרג את חדר מדריכים ,לכן נשמח לקבל
ארון\ שידה\ ספה\ מגרות ,שלא בשימוש .רק תפנו אלינו
ואנחנו כבר נדאג להובלה ☺
השבת מפקד בשעה  16:00בדיוק ,כולם מגיעים בזמן
ובכחול -לבן.
פעולת חב"ב חוזרת!!! כולם באים בערב שבת,
בשעה  20:15לסניף.
שבת שלום,
יעל הקומונרית

"בשבט לילדים
טו
פעילות טו" בשבט לילדים
תתקיים ביום חמישי טז" שבט ) ( 9.2
בשעה ,16:30
מחכים לכולם
כדאי לבוא!!
פרטים נוספים בהמשך ...

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של מועצת חבל מודיעין
מזמינה אותך ליום לימודי בית מדרש
ב,בית דני" בעלות של  25ש"ח
בתאריך כ"ח טבת 23.1.12

קול מנחם

בשעה  10:00הרב אהרון כהן
"לא בשמים היא" -יסוד התושב"ע"...
בשעה  11:00הרב צחי הרשקוביץ
על פרשת השבוע

תנחומים

לגל דובר
עם פטירת אביך
)יושב שבעה ברח' משה הס  7תל אביב(

אמירת תהילים בכל שבת
אצל משפחת הימוביץ
ברחוב דן  34בשעה 16:00
בואי בלב שמח
חווה גרמה

בנחמת ציון תנוחם

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשע"ב  -באדיבות שלום נוי.
השבוע ירדו  69.6מ"מ
סה"כ מתחילת העונה ירדו  308.5מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני
האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

פ"שקוויל
חוג היובל
במוצאי שבת פרשת "וארא" ,כו' טבת תשע"ב,
 ,21.1.12נפגשים בבית משפחת
שרה ויהושע גרינפלד
בשעה  20:00תתקיים הרצאה
"החיים בצל הקולנוע"
עלות –  ₪ 30לאדם
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דירת שני חדרים להשכרה מה ,1.3.12-מתאים לזוג צעיר.
לפרטים –  ,93330078יוסי –  ,052-2939046הניה – 052-
3334869

לפני כשבועיים נילקח מבית משפחת שלום,
המפתח למקווה הכלים ,וטרם הוחזר.
מוזכר כי מפתח זה מיועד לשימוש כלל הציבור ואי החזרתו מיד
עם גמר השימוש ,גורם לעוגמת נפש.
מי שהמפתח ברשותו ,מתבקש להחזירו למקומו הקבוע,
תלוי ליד דלת הכניסה לבית,
לשימוש כל המעוניין בו.
השבת אבידה
נמצא צעיף )של( של אישה ,שחור ברח' ירדן
צפון ליד משפ' צור .המעוניינת לקבלו תפנה לדבורה בנצקי 052-
6551030

מכירת מעילי פליז לנשים של "תחיה"
מעוצבים בקו נקי ואלגנטי ,ותכשיטי כסף
בעיצוב האומנית לאה דיטור
תתקיים אי"ה ביום ראשון כז' טבת )(22/1
בבית משפחת ורד ויקסלבאום
רח' ירדן  9בנחלים.
בין השעות 20:00-22:00
לפרטים03-9336957 :
מחירים מיוחדים ומבצעים ,הכמות מוגבלת!
חייבים לבוא ,כי אין דברים כאלה.
לתמונות -חפשו בגוגל "תחיה -אופנה שכיף ללבוש"

רוצה לגלות מחדש את כוחם של שניים?
"והם חיו באושר עד עצם היום הזה"....
את מוזמנת לסדנה חווייתית להעשרת הזוגיות.
מה שלא סיפרו לך על:
זוגיות ואהבה
סודות הדיבור וההאזנה
"המקום שלי" בזוגיות
להתמודד עם כעס בלי לריב
שחיקה והתחדשות
אינטימיות
 15מפגשים מרתקים בהנחיית מתמחות מ"מדרשת אמונה".
ערב הכרות יתקיים ביום ראשון הקרוב,
כ"ז טבת תשע"ב ,22/1/2012 ,בשעה ,20:00
במרכז הקהילתי מתנ"ס עמישב בחדר "קטנטנים".
)רח' קהילת שיקגו  ,1פתח תקווה(.
עלות הסדנא₪ 250 :
מספר המשתתפות מוגבל.
נשמח לראותך!
לפרטים נוספים :
חגית מלמד 052-5364441
ורדה גרשנזון 054-9091174

