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  417גליון מס 
  03.02.2012ב  "שבט תשע' י

  "שירה"שבת "  בשלח" שתפר
  16:57: כניסת שבת
  17:54: יציאת שבת

  
  05:57 -"ותיקין"מניין כ
  16:30: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

  

 

  

  

  

  
   

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 יתברך' בשבח והודיה לה

  בננו היקר

  י"נ אופיר
 הגיע למצוות

  "בשלח"יעלה לתורה בשבת שירה פרשת 
 במניין הראשון

  לאחר התפילה קידושא רבא
  נשמח בהשתתפותכם

  

  אל ויהודית אדלרארי

  צלי ותלמה אדלר

  הני מלצר

  
  
  

  ס"עמותת ביהכנ              ועד מקומי                       משרד החינוךמועצה איזורית                                               
  נחלים       מושב נחלים                      האגף לתרבות תורנית                                      חבל מודיעין 

  למושב נחלים 60606060-במסגרת חגיגות ה

, ב"באייר תשע' ו, "יםאחרי מות קדוש"בשבת פרשת , בניצוחו של רפי ביטון "קולות מן השמיים"נארח את מקהלת 
28.4.12.  

  
  :בתוכנית

  קבלת שבת וערבית* 
  ). לאדם₪   100בתשלום של (ארוחת ערב שבת מלאה עם המקהלה * 
  )הקהל מוזמן(טיש ערב שבת * 

    – שבת
  )08:00-מניין מאוחד ב(  שחרית* 
  קידושא רבא* 
  מוסף * 

משפחות המעוניינות לארח את חברי ! כל הקודם זוכה – )מראש בתשלום( ניתן להרשם לארוחה אצל הדס במזכירות הועד המקומי
 .אצל הדס, מתבקשים להרשם גם כן!) בלבד(המקהלה ללינה 

 

  

 

  !!!שימו לב
  ו בשבט במושב נחלים"ארועי ט

  ...שנה לנחלים 60וארועי 
   –רשמו ביומנים 

  ם בקול הנחליםפרטי
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  לילדיםלילדים  ו בשבט ו בשבט ""טט

  ו בשבט לילדים"פעילות ט
  ) 9.2 (  ,ז בשבט"תתקיים ביום חמישי ט

  .נפגשים ליד בית דני ,16:30בשעה 
  )...יעותלנט(נא להצטייד בכף חפירה 

  
  מחכים לכולם

  !!כדאי לבוא
 

  

  שנה לנחלים 60
אנו שמחים להזמין את כל תושבי 

ותיקים מבוגרים ונוער , נחלים
   אירועילפתיחת 

  .שנה לנחלים 60
ו "ערב ט      ,אירוע הפתיחה יתקיים ביום שלישי

!) יקנא לדי(   20.00בשעה , 7.2.12 ,בשבט
  .בבית דני

  
  ??מה בתכנית

  כיבוד קל •

  ברכות מפי הרב גרינוולד •
מופע של תיאטרון                       •

        "פלייבק באר שבע"
  

עדיין מחכים לסיפורים מהווי המושב בעבר ובהווה (
  )המתאימים להמחזה

  
את הערב ינחה יחיאל וינרב במסע שורשים 

פקות על התר, משולב בנוסטלגיה ,למושב נחלים
  .אקטואליה והרבה אהבה בהווה, העבר

  
מכרטיס (ח לאדם             "ש 20עלות המופע 

  )חמישי למשפחה הכניסה חינם
  
  

  
  
  

        אנשי נחלים יקריםאנשי נחלים יקריםאנשי נחלים יקריםאנשי נחלים יקרים
        : : : : עדין לא הגיע אלינו חומרעדין לא הגיע אלינו חומרעדין לא הגיע אלינו חומרעדין לא הגיע אלינו חומר

        ....מהווי נחליםמהווי נחליםמהווי נחליםמהווי נחלים    ''''תמונות וכדתמונות וכדתמונות וכדתמונות וכד, , , , סיפוריםסיפוריםסיפוריםסיפורים
אנו זקוקים לכך להצלחת ערב הפתיחה ולהצלחת אנו זקוקים לכך להצלחת ערב הפתיחה ולהצלחת אנו זקוקים לכך להצלחת ערב הפתיחה ולהצלחת אנו זקוקים לכך להצלחת ערב הפתיחה ולהצלחת 

        ....האירועים במהלך השנההאירועים במהלך השנההאירועים במהלך השנההאירועים במהלך השנה
        !!!!!!!!ייייידידידידייייממממבבבבבבקשה שלחו לנו בבקשה שלחו לנו בבקשה שלחו לנו בבקשה שלחו לנו 

        ,,,,תודהתודהתודהתודה                                                                                                                                                                                                    
        ציפי גולניק ונורית כהןציפי גולניק ונורית כהןציפי גולניק ונורית כהןציפי גולניק ונורית כהן                                                                                                                                            

  מרפאת מושב נחלים –ח כללית "קופ
  
  
  

 2012חיסונים מומלצים למבוגרים לשנת 
  

  שנים 10כל  -- דפטריה - טטנוס 
  49 - 12לבנות ונשים מגיל  -סרטן צואר הרחם

  כל שנה מגיל חצי שנה -שפעת
  שתי מנות ברווח חצי שנה -דלקת כבד סוג איי
מראשון לשני    ברווח של חודש  שלוש מנות -דלקת כבד סוג בי

  חודשים משני לשלישי 5ו
 65לכל האוכלוסיה ומתחת לגיל  65מעל גיל  -דלקת ראות

  .יות כגון לחץ דם וסכרתלחולים במחלות כרונ
  
  הנכם מוזמנים למרפאה -עדיין ניתן להתחסן נגד שפעת
  

  ניתן לפנות לאחות זמירה -לייעוץ
  

  בברכה זמירה שטרן
  שרותי בריאות כללית

  03-9093398 מרפאת נחלים

  

  

  

  

 

60 
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בימים אלו נשלח אליכם בדואר הפנימי בקשה לתשלום 
סים יאנו מבקשים להכנס ולשלם המ. 2012המיסים לשנת  

י "בזמן בכדי למנוע אי נעימויות של חיוב ריבית והצמדה עפ
  !חוק

שיקים לפקודת ועד מקומי  6- יתן לשלם או במזומן או בנ
  .לפי התאריכים הרשומים על גביי החוזר, נחלים

  ,בברכה
  מזכירת ועד מקומי, הדס סניאור

 

 קפה מאפה והרצאה
  

  מוזמניםכולם 
   ,שבטבב "י, 5.2יום ראשון 

  10.45בבית דני בשעה 
      ר יהודית פלינט"ד: מרצה

  שיבוט והנדסה גנטית   –בנושא 

 
  

   
  
  
     בית הכנסת מי      עמותתועד מקו          חבל מודיעין .א.מ

                                                                        מושב נחלים נחלים                לתרבות תורנית      'המח
  

  הזמנה
  

אנו מזמינים את תושבי נחלים  ה"בשמחה והודיה להקב
  לרגל לסעודת מצווה

  

  "רותבכו"ו " חולין"סיום מסכתות  
  

המתקיים בכל יום לאחר , "הדף היומי"במסגרת שיעור 
  .המניין הראשון

ה כסעודה שלישית "סעודת המצווה תתקיים בעז
  חגיגית

ח "י ,פרשת קבלת התורה, "יתרו"בשבת קודש פרשת 
  )11.2.2012(ב "בשבט תשע

  
  :סדר היום

  
  תפילת מנחה מוקדמת  - 16:15

  )נהתתקיים תפילת מנחה בזמ(             
  סעודה שלישית וסעודת מצווה  -  16:30

  .חגיגית             
    ,יום על ידי מגיד השיעורס             
   הרב חיים דוד" מרא דאתרא"ה             
  .א"גרינוולד שליט             
   ברכות             

  ברכת המזון ותפילת ערבית - 18:00
  ר אליעזר גוטמןמ: ַמנחה

  
  בשמחתה של תורה  בואו לשמוח

  המשתלבת בשמחתו של מושב נחלים 
  .שנה לייסוד המושב 60לרגל 

  
  ,בברכה

  הוועדה המארגנת
  

 
 

  
סיימנו                                                            שיעור לנוער

  !זה הזמן להצטרף, נושא
ב יום ראשון בשמונה בסניף כולם "י-'אז בנים כיתות ח 

  !מוזמנים
  

 

  
   –מועצה אזורית חבל מודיעין 

  :גני ילדים מודיעה' מח –אגף חינוך 
  

! בשעה טובה ומוצלחת החלה ההרשמה        לגני הילדים
  )חובה –טרום טרום (

  
ניתן לבוא ולהרשם במזכירות הועד המקומי אצל הדס בכל 

  .12:00 – 08:00יום בין השעות 
  !נא להגיע עם תעודות זהות של שני ההורים ואמצעי תשלום

 

  
ה חוג הזומבה "יחזור בע, 8.2, החל מיום רביעי הבא

 .לפעילות סדירה
  :קבוצות 2-ב, החוג מתקיים בבית דני, להזכירכן

   .19:45-20:30בשעות , בימי רביעי -  נערות
  .21:15-22:00בשעות , בימי שני   - נשים

  .20:45-21:30שעות ב, בימי רביעי           
   

  ,ניתן לפנות למוריה, לפרטים
052-5448424.  

 

 

  ועדת ספורט

  ועד מקומי
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   בני עקיבא

  
 בית מדרש לנשים

  חבל מודיעין.א.מאגף החינוך והתרבות של 
  מזמינה אותך ליום לימודי בית מדרש

  ח"ש 25בעלות של " בית דני,ב
  

  6.2.12, ג בשבט"י, בתאריך
  

  "גודלה של נטיעה"לאה ויזל           ' הגב – 10:00בשעה 
מחלוקת בין רבי "הרב אהרון כהן      -  11:00בשעה 

  "אליעזר לרבי יהושע
  
  

  בואי בלב שמח
  חווה גרמה

   

  
 

  ! עמכם' ה, יקרים ובוגרים הורים, חניכים
  

 נדחה, חמישי ביום השבוע להתקיים היה שאמור ה"הל מסע
 כמה לעוד נדחה המסע. הצפוי הסוער האוויר מזג עקב בשנית

  .האביב תקופתל -חודשים
 חניכים 92 ,לנטיעות הקרוב רביעי ביום, בשבט' בטו נצא ה"בעז

  ! ומדריכים
 שם, חדיד לתל נגיע שבסופו, מודיעין ממצפה קצר במסלול נתחיל

! דוידי אודי של הופעה ותתקיים, השתילים של נטיעות יתקיימו
  ☺ ☺ כיף יהיה

  .לבן ובכחול, בזמן באים כולם, 16:30-ב מפקד השבת
 20:30 בשעה שבת בערב חסידית התוועדות תהיה ב"לחב בתהש
  !מגיעים כולם, קל וכיבוד שירה עם, רוזנטל יאיר עם

  
  ,שלום שבת

  הקומונרית יעל
  

  כמות המשקעים בנחלים
  ות שלום נויבאדיב - ב  "חורף תשע

מ                                                               "מ 31.7השבוע ירדו 
  מ"מ 377.6   ירדומתחילת העונה כ "סה

  

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

 

  
  אזכרה

  שנים לפטירתה של 8במלאות 

  ,ל"ז רבקה כרמליקירתנו 
  , נתייחד עם זכרה ביום שני

  )6.2.12(, שבטג ב"י
  .בבית העלמין בנחלים 16:15בשעה 

  
  המשפחה

 

  ,היקרים נחלים ביתוש
  .ע"בנ של הפורים שוק את מארגן איתן שבט השנה
  .בתיכם אל יגיעו  איתן שבט נציגי, הקרובים השבועות במשך

 להפוך לנו שיעזרו חפצים לנו תתנו אם נשמח, תוכלו אם  
  ,נשכחת בלתי לחוויה השוק את

, צעצועים כגון הקטנים הדברים את אפילו לנו שתתנו בכך
  .וכדומה ריםספ, נוי חפצי

  
  ,מראש בתודה

  נחלים איתן טשב                        
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 להשכרה
  דירת שלושה חדרים כחדשה

  במצב מצוין
  שלושה מזגנים

  8/2/2012  -כניסה ב 
  052-4604615: 'טל

  

  

 "מטוב הארץ"–בשבט  ו"השנה בט
  מארזי פירות מארץ ישראל 

  מחקלאות יהודית
  מתאים מאוד גם למתנות

  .שירות עד הבית
  

  ידידיה שטיין- הסוכן שלכם בנחלים
  

050-904-33-88  
  כשרות למהדרין

  

 משרה 1/4דרושה פקידת קבלה ל 
  צ והערב"אחה - פעמיים בשבוע 
  .יום שישי בוקר -פעם בשבועיים 

  .בסטודיו של רונית במושב מזור
  ים נוספיםלפרט

  052-4371781 רונית פרל 
03-9323582  

  
  

לגן ילדים במושב רינתיה דרושה מטפלת 
  .מבשלת לחצי משרה+ למשרה מלאה 
  050-7726221 –גילת 

  

  קוסמטיקה רפואית –מירב היופי 
  

   :הטיפולים המוצעים
  

, )הצערת עור(ינג 'טיפולי אנטיאג, טיפולי פנים
הסרת  מניקור רפואי/ פדיקור, הבהרת פיגמנטציה

ל 'ג, איפור מקצועי, טיפולי יופי, עיצוב גבות, שיער
ן טבעית מתפצלת או חלשה ללא חומרים לציפור

  ..מקשרים
  כל זאת אצל

        

,                      ,                      ,                      ,                      מירב וייצמןמירב וייצמןמירב וייצמןמירב וייצמן

  )GIGI ACADEMYבוגרת (
  ,מושב מזור, 4הגפן ' רח

9086899  ,052-3448183  
  

 

  תרגום מאמרים מאנגלית לעברית
  עריכה לשונית של עבודות

  עבודות במהירות והקלדת 
  .במחירים נוחים

                            052-8978510: לפרטים
  )רחלי(  08-9151947  או

  

 

 

 

 

 
 

 


