בס"ד

1

vmnhadas@smile.net.il
מערכת:

גליון מס 430
כו אייר תשע"ב 18.05.2012
פרשת "בחוקותי "
כניסת שבת19:15 :
יציאת שבת20:14:
מניין כ"ותיקין"5.05 -
מפקד18:45 :

אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן ,ניצה טייכמן,

ערבית בנעימה חגיגית
ברוב עם20:00 :
יום ירושלים ,יום ראשון כ"ח באייר
שחרית 08:00 ,06:45 ,05:45 :
בברכת שנראה בטוב ירושלים הגבאים

יום חרות ירושלים תשע"ב

ליל יום ירושלים ,מוצאי שבת "בחוקותי"
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מזל טוב
למינדי ואיציק יוגב
לסבא דן ווגל
לנישואי עודד ודנה
.

מזל טוב
לעומר צור בהגיעך למצוות
ליפה ואשי צור
למרים ויהודה צור
לרגל שמחתכם

בשבח והודיה לה' יתברך
בננו

מזל טוב

לחן וזאבי גרינפלד
להולדת הבן
לשרה ויהושע גרינפלד להולדת הנכד

יוסף חיים נ"י
הגיע למצוות
יעלה לתורה אי"ה השבת פרשת
"בחוקותי"
במניין הראשון
לאחר התפילה קידושא רבא
בואו בשמחה
נורית ועמיר גוטמן

בשעה טובה עודד

ודנה נישאו

מכרינו וידידנו מוזמנים להרמת כוסית
בשבת אחרי המנין השני
בשעה  11:00בביתנו.
בואו בשמחה,
משפחת יוגב
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קול מנחם
תנחומים
ליהודית פרקש
ולרעות פרקש
במות הבעל והאב
פנחס פרקש
*********
לצביקה וקסלבאום
במות האחות

ועד מקומי
מדרכות וכבישים – אחרי "כנר על המדרכה",
בע"ה יחלו בימים הקרובים בביצוע עבודות
המדרכות והכבישים.
נעשה מאמץ רב כדי לא לגעת בצמחיה
הציבורית הקיימת ואף "להגמיש" את
המדרכה לצורך כך.
צמחיה פרטית תוסר במידה ותפריע לביצוע
העבודות .המעוניינים להעתיק את הצמחייה
מתבקשים לעשות זאת בהקדם!
כל צמח שיוסר יעשה אחר מחשבה!
כמו כן ,התושבים מתבקשים שלא להתעמת
עם העובדים והקבלן .בכל בקשה או בעיה
בנושא יש לפנות לעמוס אופיר
בטלפון 050-3870506 -

ועדת בטחון
למי שעדיין לא יודע!
כל אלו שנאלצים מסיבות פיקוח נפש לצאת
בשבת מהמושב ,ניתן לפתוח את שער צפון באופן
עצמאי בחיוג של טלפון אחד ,ללא תיווך של ועדת
בטחון.
מי שעדיין לא העביר את המספר למזכירות הועד
המקומי נא לעשות זאת בהקדם לצורך עדכון
המערכת.
בעת הצורך )ושלא נזדקק (...מחייגים למספר
הטלפון שתקבלו והשער ייפתח.
המספרים הרשומים על השער הינם לחרום בלבד
לאורחים וכו' ונפתחים על ידינו.
לצערנו בשבת האחרונה היו  5מקרים של פיקוח
נפש אמנם ,אבל כל הפונים יכלו לפתוח לבד ללא
עזרתנו משום שכבר היו רשומים במערכת.

לכל מארגני הפעילויות והשיעורים

בחג השבועות:
נא העבירו את רשימת הפעילויות המתוכננות ליעקב
מנדלבאום ע"מ שנוכל להוציא דף מרוכז לקראת החג.

בית מדרש לנשים

אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמינה אותך ליום לימודי בית מדרש
ב"בית דני" בעלות של  30ש"ח
בתאריך כ"ט אייר 21.5.12
בשעה  10:00ד"ר תמר מאיר
"דמותה של עורפה בראי המדרש"
בשעה  11:15הרב שבט ארי
"ירושלים הבירה ,הדתית ,הלאומית
והאוניברסאלית"
בואי בלב שמח
חווה גרמה
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קול התודות
לאנשים טובים באמצע הדרך!!
ניצה וישראל טייכמן
ציפי גולניק
מאיר היימן
רותי ומיכאל אשר
מלי ויחיאל וינרב
ימימה סלע
מרים אבנשטיין
דינה שלמה ובן מולק
שהסיעו אותי במשך  4.5שנים לבריכה בנופך
ועשו זאת במאור פנים ומכל הלב,
רציתי לאמר לכם תודה רבה מכל הלב!
אז איפה רואים עוד אנשים כאלה???
בתודה,
דרורה רטנר

למשפ .פסל ,הרבה תודות על תרומת ספרים
רבים,
למשחקיה ע"ש אברהם אינהורן.
תזכו למצוות ותבורכו משמים.
אינהורן אהובה

פשקוויל
חוג היובל
במוצ"ש הקרוב "בחוקותיי"
 19.5.12כז'אייר תשעב ,בשעה 21:00
אצל משפחת צויבל
"בין ציון לציונות יחסו של בן-גוריון
לירושלים בתש"ח"
מפי משה חרמץ.
עלות  30ש"ח

מועדון זמר עברי בחבל מודיעין
מארח את אילנה כץ
במיטב שירי ארץ -ישראל,
האירוע יתקיים במושב מזור  -בבית התרבות,
במוצ"ש  , 19.5.12שעה ,20.30
שתייה חמה כל הערב.
מחיר כניסה מסובסד 30 :ש"ח לכרטיס.
לפרטים והזמנות:
גוגי 052-4574692 052-4574692 -
03-9722808 03-9722808
שלמה0503-520092 0503-520092 :
נא אשרו הגעתכם

לשכת מנכ"ל המועצה
טל' 03-9722805 :פקס03-9722816 :
הגשת מועמדות לועדת ביקורת לישוב
על פי החוק החדש צו המועצות האזוריות ,המועצה תמנה
ועדת ביקורת מקרב תושבי הישוב שאינם חברי ועד מקומי
ושאינם מקורבי משפחה של מי מחברי הועד המקומי.
חברי ביקורת תמנה  3 – 5חברים.
המעוניין/ת להגיש מועמדות לועדת ביקורת ,ישלח פרטיו
האישיים )שם מלא ,כתובת וטלפון( ,בליווי רקע אישי
מקצועי )קורות חיים( .מועמדות יש לשלוח ,ללשכת מנכ"ל
המועצה ,מר יוסי אלימלך,
פקס03-9722816 :
למייל.pnina@modiin-region.muni.il :

ערב נשים לחודשי חודשים
בואי אחותי היקרה
לערב עם דברי תורה
בליווי גיטרה,
עם הילה
"ההכנה לקראת התורה"
בתאריך ג' סיוון  24.5.12בשעה 21:00
"בבוסתן של סבתא" אצל
משפחת הרשקוביץ תמר ומשה
בעלות של  10 -ש"ח
בואי בלב שמח!

