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  419גליון מס 
  17.02.2012ב  "שבט תשע 'כד

  "  שפטיםמ" פרשת
  17:09: כניסת שבת
  18:05: יציאת שבת

  
  05:45 -"ותיקין"מניין כ
  16:45: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

  

 

  
  
  

  
   

  
  

  

  מזל טוב

  ניקחשירה ויאיר בול
  בן אמיתיה להולדת

  
  

  לאסתר ויעקב כוכבא 
  למשה כוכבא

  איתן הנין/נכדלהולדת ה
  שירה ויוסיבן ל

 
 

  
  
  

 

  מזל טוב

  

  עינתלאירוסיך עם  לשחר דויטש
  

  ללאה ויעקב דויטש
  לארוסי שחר

  

  
  שלמי תודה למספרי סיפורים של נחלים

  
הקרבות וחלקו של : ח"נווה יעקב תש -מאיר הימן

  .בהצלת חברי הכפר. ל"החבר אברהם תימור וקסלר ז
  

  ."האקדח המעשן"סיפור התן או  - ונגראפסיה 
  

  ".צדק חברתי לילדי הגן" -שטייןנחמה פויר
  

                      "רופא כפרי"ר רייכמן "ד -דרורה רטנר
  .או הכל בגלל מסמר קטן

  
או תעלת  "אשת חייל מי ימצא" -ורדה רוזנטל סובלמן

  .בלאומליך
  

  :מספרי הסיפורים שלא זכינו לשמעם
  

  הגליל צללים ואורות - שלום נוי
  

רב אאו סיפור המ 73או  60נחלים בת  - עדינה פרידגוט
  .והריגת המחבל

  
קשיי  ,יתה של אם צעירהימזוית רא -מירה רוטשילד

  .תחבורה וחברה או איך מגיעים לים התיכון
  

סיפורי ילדות של בני  -ד וצביקה ארזי"גאולה ראב
  .ישביםיראשוני המת

  
  .בנות על אביהן -  אתי חן ,שולה גוטמן

  
רוע רובת כאטראומת ילדות במחסן התע -עמי נגלר

  .מכונן למדען
  

             - דבורה בנצקי אביטל שפילמן ונורית גוטמן
שתוכו אינו כברו וצבעו אינו מעיד על  - קול הנחלים

  .איכותו
  

  ט"עוד ינוגן ויסופר ויומחז בארועי היובל הבעל
  
  
  

ציפי גולניק ויחיאל וינרב                               ,נורית כהן
 .ות שתרמו להצלחת הערב בגלוי ובסתר/ורבים
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 בית מדרש לנשים
  

  אגף החינוך והתרבות של מועצת
  ן מזמינה אותך ללימודייחבל מודיע

  "בית דני"בית מדרש לנשים ב

  20.02.2012בתאריך כז שבט 
  .ח"ש 30   לות שלבע

  
  מר רועי זמיר 10:00בשעה 

  "קדושה וטבע במשנת הרב קוק"
  הרב אהרון כהן 11:00בשעה 

  "יהושע מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי"
  

  בואי בלב שמח
  חווה גרמה

  
  
  

 

  
  ,"נחלים-בית"לכל 

 
  , אברהם תימוראברהם תימוראברהם תימוראברהם תימורסבא  -הצאצאים של אבא , אנו

  , ותחבר המושב ושותף בבניי
  באבלנו הכבד  מודים על השתתפותכם 

  .עם לכתו מאתנו -
לבנות ולעשות למען פיתוח , ביחד, שנמשיך

  .הארץ כולה והעם היושב בה, הישוב
    ,קולר ושטרית, ישי-בן, משפחות תימור

  .ה הרחבההמשפח וכל     
  

  

  לפטירתו של יקירנו 30במלאת 

  ל"ז יצחק פלש
  נעלה לקברו לאזכרה וגילוי מצבה

  )22/2/2012(ב "תשע שבטט ב"ביום רביעי כ

  בבית העלמין, 16:30בשעה 

  דברי תורה ודברים לזכרו

  18:00בבית הכנסת בשעה 

  המשפחה
 

הרבה הרבה תודות על תרומת , לרחל ומשה גליק* 
  .ש אברהם אינהורן"למשחקיה ע ,מבות יטבתהיב 2

על תרומת , הרבה הרבה תודות, מורדי' למשפ* 
ש אברהם "ח מוצרי תינוקות ע"לגמ עריסה 
  .אינהורן

                                              .זכו למצוות ותבורכו משמיםת
  אהובה אינהורן                                             

  תודה קול

  
  אזכרה

  
  של ושנים לפטירת 20במלאות 

  סבינו/ אבינו  יקירנו

  ,ל"ז יצחק בנצקי 
  , "תרומה"ש פרשת "במוצ ונתייחד עם זכר

  ,)25.2.12(, באדר' ב
  דברי תורה ודברים לזכרו

  .דני במושב נחליםבבית , 20:00בשעה 
  

  מוקירי זכרו מוזמנים 
  המשפחה
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  בני עקיבא

  
  !יקרים ובוגרים הורים, חניכים
 בזמן באים כולם, 16:45 בשעה מפקד השבת
  .לבן ובכחול

 קיבלנו - בסניף התחדשנו האחרונים בשבועיים
 סניפית בפעולה מהם נהנו וכבר חדשים כסאות
 דלתות הותקנו ובנוסף בשבט' טו לכבוד בשבת
 תודה לומר זדמנותהה זו. הכנסת לבית חדשות
  .חינוך ולוועדת המקומי לוועד

  
  

  

  
  !לציבור ההורים

  .נפתח הרישום למעון חרמון
הורים המעוניינים להרשם מוזמנים 

נא להביא  ' ,ה',ד', בימים ב להגיע למעון
  .ק עבור דמי רישום'ז וצ.צילום ת

  050-2652177   :לפרטים 
  לימור מנהלת המעון

  

  

 קפה מאפה והרצאה מעניינת מאוד
   לכל מי שיש לו זמן  

  
  ,אדרב 'ג, 26.2 יום ראשון

   10.45בבית דני בשעה 
  רזיה בן גוריון: המרצה

  הסיפור הפחות ידוע של משפחת בן גוריון

 

  
   –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 
  !הות של שני ההורים ואמצעי תשלוםנא להגיע עם תעודות ז

 

  ,היקרים נחלים תושבי
  .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 כךב
  .וכדומה ספרים, נוי חפצי

  
  ,מראש בתודה

  נחלים איתן טשב                        

 

  קווילשששש""""פפפפ

  בלוחוג הי
 ,בשבט' כה ,"משפטים"במוצאי שבת פרשת 

  משפחת נפגשים בבית 18.2.12
  טובה ומשה קליין

   תתקיים הרצאה 20:00בשעה  
  "גיור"  בנושא
 לאדם ₪ 30 – עלות
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  מטפלת בשעות הצהריים

בשבוע  סטודנטית פעמיים עד שלוש/מחפשת אישה
  13:30-16:30בין השעות 

  054-4688320אביבה 

 

 

 ! להשכרה מיידית
עם , ר"מ 81, שלושה חדרים גדולים, דירה חדשה

כוללת דוד  .פתוחה לחצר גדולה, ר"מ 40מרפסת גן 
  .שמש ואפשרות למזגנים

  054-8098438: טלפון
  

  
  ות/דרושים
 ניבג ומחליפות לצהרונים סייעות דרושות
  .הילדים

  :מקום עבודה
  המועצה האזורית חבל מודיעין במושבי

  :עבודה שעות
-8:00) חופשות( ארוכים וימים 13:45-17:15

16:00  
  :דרישות התפקיד

  אחריות ומוסר עבודה גבוהה
  יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות

  גישה ואהבה גדולה לילדים
 -הרך  בילדים במסגרות לגיל בטיפול ניסיון

  רוןית
  חובה – רכב

 6שלוחה  03-9722808טלפון : פרטים נוספים
  רותי או במייל –
 

       73100שוהם  10מודיעים ' רח
  ) 6(שלוחה  03-9722808' טל       

  03-9728912' פקס
  :ל "דוא

 region.muni.il-rutih@modiin  

  דרושה מוכרת לחצי משרה לפרטים 
        052-8579409  

  

 

 
 

  השבת אבידה
  .נמצא שפיץ פלאייר* 
  י סימנים אצל "המאבד יוכל לקבלו עפ   
  050-5533430 – עמיר גוטמן   
  
  . כחול חדש נשכח במגרש ביום ראשון- כדורגל אדום* 
  .אשמח לקבלו חזרה   
  9362275אוריאל סילברמן    
  

  נשכח על שולחן  12סריג לבן של גולף בגודל * 
  .הפינג פונג שלנו   
  9362275משפחת סילברמן    
  

 להשכרה
  , כניסה מיידית, חדרים 3דירה בת 

  חווה גרמה 052-2541770
  
 

 

 אסוף את בני באופן קבועו שי/מחפשת מישהי
נחלים וישמור עליו למשך כחצי  )חרמון(ממעון 

  דקות 45שעה ועד 
  או לפחות , )פרט לשישי(על בסיס יומי 

  .ימים בשבוע 3למשך 
  054-3987777סמדר  - לפרטים 
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