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vmnhadas@smile.net.il

גליון מס 432
יא' סיון תשע"ב 01.06.2012
פרשת "נשא"
כניסת שבת19:23 :
יציאת שבת20:24 :
מניין כ"ותיקין"5:00 -
מפקד18:45 :

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

מס' הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון
)תחנת הדלק(

בשבתות בחרום054-2589624 :

מזל טוב

)למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(

לדליה שוורץ
להולדת הנכדה צרויה
בת למיכל ושלמה
מזל טוב

למרים ויהודה צור
לנישואי הנכד אורי
בן לנאוה ויהודה
ולרגל בת המצוה של הנכדה אדוה
בת לגיתית ומוטי

מזל טוב

למינה ודוד רוטשילד
לאירוסי הנכד אסף
בן לחגית ויובל שמואל
.

קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

שמחים להזמינכם לעליה לתורה
לרגל נישואי
בית המדרש "נווה יעקב" – נחלים
***********************************
הודעה חשובה ללומדים ולשאר המעוניינים!
כפי המסורת שבידינו נקיים גם השנה יום סיור ושבת גיבוש.
השנה בחרנו לקיים את הנ"ל בתאריכים
בתמוז ,עש"ק ומחרתו פר' קורח  22-23ליוני,
המקום -רמת רחל – ירושלים.
המחיר לזוג – ) ₪ 1200ניתן לשלם ב  3תשלומים(
פרטים נוספים יעודכנו בהמשך.
ניתן להרשם אצל :חנן נורדן  -טל9328659 .
דוד רוטשילד – טל9080152 .

ב' וג'

מתן וחן

בננו מתן יעלה לתורה
בעז"ה השבת ,פרשת "נשא"
במניין השני.
לאחר התפילה קידוש בבית דני.
נשמח בבואכם,
משפחת בקר
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במלאות שנה לפטירתה של
בתי ,אמנו וסבתנו היקרה
רבקה לנדאו ז"ל
נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה
ביום ג' ,ט"ו סיון ,5.6.12 ,בשעה ,17:30
בבית העלמין בנחלים.
המשפחה

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמינה אותך ליום לימודי בית מדרש
ב"בית דני" בעלות של  30ש"ח
בתאריך י"ד סיון 4.6.12
בשעה  10:00הגברת עדינה פרידגוט
בשעה  11:00הרב שבט ארי
בואי בלב שמח

ועדת בטחון
עדכון נוהל הפעלת מערכת פתיחת שער נחלים
צפון בשבת
כדי לשפר את רמת הביטחון במושב ולמנוע חילול
שבת ע"י אנשים מחוץ למושב ,מופעלת המערכת
בשבתות וחגים בלבד ולא יוצב שומר בשער!
עיקרי הפעלת המערכת:
 עם כניסת השבת ייסגר השער ויישאר סגור כולועד ליציאת השבת.
 בשעת חרום יוכלו התושבים באמצעות מס'הטלפון שנמסר לועדת ביטחון והוזן במערכת
לחייג למס'  ,054-2589624 :והמערכת תזהה
את המספר המתקשר ,תוודא שהוא רשאי לפתוח
והשער ייפתח.
מי שלא יזוהה ע"י המערכת לא יוכל לצאת
מהשער .על השער ייתלו  2שלטים עם מספרי
טלפון לחיוג במקרה של שיכחת המספר.
אנו חוזרים ומדגישים שהמערכת תזהה רק את
אלו שמסרו את מספריהם ושהוקלדו למערכת.
 במקרה של אירוע חרום וקריאה לכוחות כיבויומד"א ,יפתחו הנ"ל את השער באמצעות הקוד
שניתן להם ושנמצא ברשותם.
אנו מקווים שהדבר ישפר את ביטחוננו וגם ימנע
חילול שבת.
שער נחלים דרום ושער ביה"ס ישארו סגורים
כל השבת כרגיל.
לשאלות ולפרטים נוספים :אבי וולמן – 050-8779760

קפה מאפה והרצאה
יום ראשון ,3.6 ,י"ג סיוון
בשעה  ,10:45בבית דני
מרצה צביקה הג'ינג'י
שוטרים מספרים על שוטרים וגנבים
בואו בשמחה

נחלים חוגגת
כל מי שמזהה את האנשים בתמונה )גם חלקם( או
את האירוע מוזמן לשלוח את התשובה למייל
האתרmynehalim@gmail.com :
או להדס vmnhadas@smile.net.il

פתרון החידה משבוע שעבר:
הנחת אבן פינה לבית בני עקיבא
פוירשטיין
משתתפים :הרב שילה ,הרב גורן,
שמשון פוירשטיין ,שלמה דויטש,
חיים נטעי

ע"ש מוטי
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לחיותה ושלומי ליבוביץ ,הרבה תודות על תרומת משחקים,
למשחקיה ע"ש אברהם אינהורן.
תזכו למצוות ותבורכו משמים.
אהובה אינהורן

בני עקיבא
חניכים ,הורים ובוגרים יקרים ,ה' עמכם!
במהלך חג השבועות השתתפו כל חניכי הסניף בשיעורי תורה,
כל הכבוד לכל החניכים שבאו ללמוד וכמובן תודה למעבירי
השיעורים.
גם השבוע יעברו חניכי הסניף בבתים במסגרת ההתרמה
לפרויקטים החברתיים של בני עקיבא ,אנו מתנצלים על חוסר
הנעימות ,אם ישנם חניכים העוברים בבתים מספר פעמים,
אנו מנסים לטפל בבעיה.
השבת מפקד בשעה  ,18:45כולם מגיעים בזמן ובכחול –לבן.
השבת מגיעה לבדוק אצלנו קומונרית לשבת הבאה -הילה,
נקווה שתהנה ☺
שבת שלום ,יעל ה קומונרית

הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' שואל ממך
כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע
לכת עם אלוקיך"
דרוש מקפיא למסירה לשם איחסון
חמגשיות למשפחות חולים מי שיש לו נא
להתקשר למספר שלמטה.
הכתובת אימייל שפורסמה שבוע שעבר
היתה שגויה ,אז משפחה שרוצה
להצטרף לאיסוף חמגשיות ולקבל עוד
פרטים מוזמנת ליצור איתנו
קשרharel_123@walla.com :
-0545205392הראל.

צהרון בנחלים מטעם המועצה לילדי
בי"ס כיתות א-ג
מינימום חמישה עשר ילדים.
הצהרון יתקיים בימי ראשון עד חמישי עם
סיום הלימודים עד השעה . 16:15
בצהרון מתקיים חוג וכן ניתנת ארוחת צהרים

מפקד הציונות הדתית של המפדל וסיעתה
בכנסת

חמה כל יום.
בחופשות חוה"מ סוכות איסרו חג חנוכה שבוע
לפני חג הפסח ל"ג בעומר

יתקיים הצהרון בין השעות:
"הבית היהודי מפדל החדשה"...
יצא לדרך.
סיום המפקד -יום ראשון ,ג' מנחם אב ,תשע"ב
).(22/7/2012
בחירות מקדימות -ליו"ר המפלגה-
יום שלישי ,י"ז אלול תשע"ב( 4/9/2012) ,
בחירות מקדימות לח"כים ,צירי הועידה ומועצות
הסניפים – יום שלישי ,כ"ד באלול תשע"ב.(11/9/2012) ,
טפסים ניתן להשיג – באתר האינטרנט של ההתפקדות
www.mifkazd.org.il
במזכירות אצל הדס או אצל אלי בנצקי.

16:00 – 08:00
הצהרון מוכר ע"י התמ"ת
עלות הצהרון  ₪ 900הנחה לילד שני
ההרשמה במועצה אפשר לפנות
לרחלי לייב לפרטים טל'
052-8456649
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רועי קרונפלד רכז מגמת מוזיקה בישיבת נחלים
)גר בנחלים( מנגן באירועים שונים  -בר ובת
מצוה ,אירוסין ,ברית מילה ועוד.

עובדת משק בית חרוצה וישרה
מעוניינת לעבוד בימי שלישי בשבוע.
לפרטים נחמה פוירשטיין – 9325591
חביבה – 9318257

טלפון להזמנות 054-3973940 :

השבת אבידה
במהלך החג נמצא מפתח ברחוב שניר ליד מכון
שיר ,למי שאבד מוזמן לפנות לטלפון052- -
6052103

דואר
חלוקת דואר ומכתבים רשומים
בימים:
שני – 09:00 – 08:00
שלישי – 18:00 – 17:00
חמישי – 09:00 – 08:00
שישי – 13:00 – 12:00

נמצאו משקפי שמש של נשים בדשא שבין
המכולת למגרש בעלת המשקפיים מוזמנת
להתקשר אליי 054-5205392-
למסעדת "אלינקה" שבגני תקוה
דרושות מלצריות חרוצות ורציניות אחרי צבא,
שעות גמישות
לפרטים :אלה טל' 052-8798067

זוג נכים ,מצפים ללידת תאומות בע"ה בעוד
כחודש.
דרוש כל מה שתינוק זקוק כפול שניים .עגלה,
מיטות ,צעצועים בגדים ועוד.
לפרטים גילי 054-4676568
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