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

מועצה מקומית
חבל מודיעין
אגף תורני

ועד מקומי
נחלים

60

במסגרת חגיגות ה-

עמותת ביהכנ"ס
מושב נחלים

גליון מס 418
ט"ז שבט תשע"ב 09.02.2012
פרשת "יתרו"
כניסת שבת17:03 :
יציאת שבת:
מניין כ"ותיקין"05:57 -
מפקד16:30 :

מ.א .חבל מודיעין
המח' לתרבות תורנית

ועד מקומי
נחלים

עמותת בית הכנסת
מושב נחלים

הודעה חשובה
למושב נחלים

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

הסעודה השלישית החגיגית וסעודת הסיום
נדחים לשבת פרשת "תצווה"
בברכה,
הוועדה המארגנת

בתוכנית:
* קבלת שבת וערבית
* ארוחת ערב שבת מלאה עם המקהלה )בתשלום של ₪ 100
לאדם(.
* טיש ערב שבת )הקהל מוזמן(
שבת – * שחרית )מניין מאוחד ב(08:00-
* קידושא רבא
* מוסף
ניתן להרשם לארוחה אצל הדס במזכירות הועד המקומי – כל
הקודם זוכה!
משפחות המעוניינות לארח את חברי המקהלה ללינה )בלבד!(
מתבקשים להרשם גם כן ,אצל הדס.

ועד מקומי וכל תושבי נחלים
מבקשים להודות
לציפי גולניק ,ליחיאל וינרב ,לנורית כהן ולכל
העוסקים במלאכה...

יישר כח גדול!!!
על הארגון והביצוע בפתיחת חגיגות שנת שבעים
לנחלים ו 60-שנה לעלייה לקרקע במושב הקיים.
הערב היה מכובד מאוד ,מהנה ביותר ברוחניות
ובגשמיות כאחד!!

מזל טוב
לאופיר אדלר
ליהודית ואריאל אדלר
להניה מלצר
לתלמה וצלי אדלר
לרגל שמחת בר המצוה

מאד התרגשנו
לקבל חיבוק אוהב
מקהילת נחלים המקסימה

תודה !!!
אריאל ויהודית,
אופיר
וכל משפחת אדלר
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אנו מודים מאוד לכל החברים הרבים שבאו
לנחמנו ,ולכל מי שסייע לנו בזמן קשה זה
בדרכים שונות.
"יודע אני ששכרכם מרובה ,שלא נצטערתם
ובאתם אלא לכבוד תורה ולשם מצווה"
)מתוך דברי רבי עקיבא למנחמיו ,מסכת שמחות,
פרק ח' הלכה י"ג(

מי ייתן ונפגש רק בשמחות.
משפחת פלש

ספורט
ועדת מקומי
ועד

קול מנחם
למרים ,אבנר ,יואב ושלומית
וכל בני המשפחה

אתכם באבלכם
עם פטירת הבעל ,האב והסבא

יצחק פלש

ז"ל

בנחמת ציון תנוחמו

בימים אלו נשלח אליכם בדואר הפנימי בקשה לתשלום
המיסים לשנת  .2012אנו מבקשים להכנס ולשלם המיסים
בזמן בכדי למנוע אי נעימויות של חיוב ריבית והצמדה עפ"י
חוק!
ניתן לשלם או במזומן או ב 6-שיקים לפקודת ועד מקומי
נחלים ,לפי התאריכים הרשומים על גביי החוזר.
בברכה,
הדס סניאור ,מזכירת ועד מקומי

לידידה ,שרה ,רענן ומשה
וכל בני המשפחה
אתכם באבלכם
עם פטירת האב והסבא

אברהם תימור

ועדת ספורט

ז"ל

בנחמת ציון תנוחמו
החל מיום רביעי הבא ,8.2 ,יחזור בע"ה חוג הזומבה
לפעילות סדירה.
להזכירכן ,החוג מתקיים בבית דני ,ב 2-קבוצות:
נערות  -בימי רביעי ,בשעות .19:45-20:30
נשים  -בימי שני ,בשעות .21:15-22:00
בימי רביעי ,בשעות .20:45-21:30
לפרטים ,ניתן לפנות למוריה,
.052-5448424

להילה פורר
אתך באבלך
עם פטירת האב
בנחמת ציון תנוחמי
יושבת שבעה במושב עין צורים

שיעור לנוער

סיימנו

נושא ,זה הזמן להצטרף!
אז בנים כיתות ח'-י"ב יום ראשון בשמונה בסניף כולם
מוזמנים!
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בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של מ.א.חבל מודיעין
מזמינה אותך ליום לימודי בית מדרש
ב,בית דני" בעלות של  25ש"ח

בני עקיבא
חניכים ,הורים ובוגרים ,ה' עמכם!
טו' בשבט הגיע ,טו' בשבט חלף .השבוע יצאנו לנטיעות
כמעט בהרכב מלא של כל הסניף ,ביחד עם כל מחוז שרון-
שומרון של בני עקיבא ,ממש בקרבתנו ,בתל חדיד והיה
ממש מקסים! תחילה הלכנו במסלול ממצפה מודיעין לתל
חדיד ,שם נטענו שתילים לזכר חללי חיל התחזוקה וראינו
הצגה אשר העשירה את ידיעותינו על האזור .בסוף היה טקס
מרגש בו עלה אחד מחניכי הסניף לבמה ובסיומו הופעה של
אודי דוידי שרקדנו ושרנו בה.
כל הכבוד לכל החניכים ,שלמרות תהפוכות מזג האויר,
השתתפו בנטיעות.
השבת מפקד ב 16:30-כולם באים בזמן ובכחול לבן.
בשבוע הקרוב ביום שלישי יהיה ערב סרט בסניף בחסות
שבט איתן -כולם מגיעים!!!

בתאריך ,כ' בשבט13.2.12 ,
בשעה  – 10:00מר משה הרשקוביץ "עיון בספר בראשית
לאור דרכו של הרב צבי יהודה קוק"
בשעה  - 11:00הרב שבט ארי "גיוס בחורי ישיבה לצה"ל"
בואי בלב שמח,
חווה גרמה
אמירת תהילים בכל שבת
אצל משפחת הימוביץ
ברחוב דן  34בשעה 16:00

פ"שקוויל

תושבי נחלים היקרים,
השנה שבט איתן מארגן את שוק הפורים של בנ"ע.
במשך השבועות הקרובים ,נציגי שבט איתן יגיעו אל בתיכם.
אם תוכלו ,נשמח אם תתנו לנו חפצים שיעזרו לנו להפוך
את השוק לחוויה בלתי נשכחת,
בכך שתתנו לנו אפילו את הדברים הקטנים כגון צעצועים,
חפצי נוי ,ספרים וכדומה.
בתודה מראש,
שבט איתן נחלים

חוג היובל
במוצאי שבת פרשת "משפטים" ,כה' בשבט,
 18.2.12נפגשים בבית משפחת
טובה ומשה קליין
בשעה  20:00תתקיים הרצאה בנושא
"גיור"
עלות –  ₪ 30לאדם

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשע"ב  -באדיבות שלום נוי
השבוע ירדו מ"מ 65.7
סה"כ מתחילת העונה ירדו  443.3מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני
האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

מועצה אזורית חבל מודיעין –
אגף חינוך – מח' גני ילדים מודיעה:
בשעה טובה ומוצלחת החלה ההרשמה
)טרום טרום – חובה(

לגני הילדים!

ניתן לבוא ולהרשם במזכירות הועד המקומי אצל הדס בכל
יום בין השעות .12:00 – 08:00
נא להגיע עם תעודות זהות של שני ההורים ואמצעי תשלום!

לציבור ההורים!
נפתח הרישום למעון חרמון.
הורים המעוניינים להרשם מוזמנים
להגיע למעון בימים ב' ,ד',ה'  ,נא להביא
צילום ת.ז וצ'ק עבור דמי רישום.
לפרטים 050-2652177 :
לימור מנהלת המעון
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להשכרה
דירה על עמודים 4 ,חדרים ,דוד שמש  +מזגן,
מרפסות גדולות.
במיידי – 052-3457535

תרומת משרד
עמותת "אביב לניצולי השואה" הפועלת
מזה ארבע וחצי שנים מביתי הפרטי בנחלים ומסייעת
לאלפי ניצולי שואה למצות את זכויותיהם ללא תמורה
מצידם מחפשת משרד.
גודל 2 :חדרים ,עדיף מרוהט .ניתן לשלם תמורה סמלית.
לעמותה סעיף .46
תודה,
אביבה סילברמן 054-4688320

ישירות מהחקלאי
מיץ רימונים  100%טבעי ,ללא חומרים
משמרים.
 ₪ 25לליטר בשיווק ישיר עד הבית.
להזמנות 052-5808503
או במייל – rtmgil@gmail.com

תרגום מאמרים מאנגלית לעברית
עריכה לשונית של עבודות
והקלדת עבודות במהירות
במחירים נוחים.
לפרטים052-8978510 :
או ) 08-9151947רחלי(
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