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גליון מס 451
י' חשון תשע"ג 26.10.12
***
שבת פרשת "לך לך"
כניסת שבת16:38 :
יציאת שבת17:32 :
ותיקין05:23 :

vmnhadas@smile.net.il

מפקד 16:00 :

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

מזל טוב
מזל טוב
לנועם באור לנישואיך עם אורית
לאסתר ויצחק באור
לברוריה בורנפרוינד
לנישואי נועם עם אורית

לאוראל פורר
לטובה ושמעון פורר
לרגל שמחת בר המצוה

"אל נא רפא נא לה"

מזל טוב
לחן ויניב גלעד
)דיירים של דובי קליין(
להולדת הבן

ברכת החלמה מהירה
לאריק חן

"אל נא רפא נא לה"
מזל טוב

לדרורה רטנר
לנישואי הנכדה חגית עם נתנאל
בת ליהונתן ומירה

ברכת החלמה מהירה
לעמיקם שורק
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פ"שקוויל

קול מנחם

חוג דור
בע"ה ייערך מפגש
ביום חמישי ט"ז חשון1.11.12 ,
בשעה 20:00 -
בבית משפחת נתנאל ואורית סלע
עלות  30ש"ח לאדם
נשמח לראותכם.

תנחומים

למיכה פסל
עם פטירת אמך
בנחמת ציון תנוחמי

בית מדרש לנוער:
ממשיכים כל יום ראשון בשעה שמונה בשיעור לבני
כיתות ח'-י"ב עם הרב גרינוולד ,השיעור בהלכות
תשובה לרמב"ם והפרקים הבאים עוסקים חוץ
מבתשובה בבחירה חופשית  ,השגחה ,עולם הבא שכר
ועונש ועוד ...השיעור יתקיים בעזרת ה' בסניף בני
עקיבא במטרה להוסיף לימוד ומשמעות לחודש אירגון.
בואו בשמחה!

בית מדרש לנשים
אנו מודיעים בשמחה על חידוש הפעילות
של בית המדרש לנשים  ,החל מיום שני
י'ג חשון  29.10.12בבית "דני"
במושב נחלים בעלות  30ש"ח
 10:00הרב שבט ארי
 10:45הפסקת וכיבוד קל
 11:15הרב אהרון כהן
 12:15סיום
בואי בלב שמח

קפה מאפה והרצאה
יום א'  ,4.11.2012יט' חשון10:45 ,
בבית דני
המרצה :חגית שורק
"ניבים יוצאים מהכלים"
בואו בשמחה

אזכרה

לשושנה ורדי ע"ה
במלאת  10שנים לפטירתה
נעלה לקברה
ביום שישי יז' מרחשוון )(2.11
בשעה 10:00
משפחת שוורץ
משפחת ורדי

כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו

ביום ראשון ,י"ב בחשוון ,28.10.12 ,תתקיים
התרמת דם להצלת חיי גל רובינשטיין בן 26
מכפר טרומן הפצוע אנוש )הוא זקוק בדחיפות
לתרומת מנות דם מכל סוג ( ומילוי מאגרי מד"א,
במועדון מושב רינתיה ובמועדון כפר טרומן בין
השעות .20:00 – 17:00
נא להצטייד בתעודת מזהה!
כל היענות תתקבל בברכה
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קול בטחון

הצטרפו לעמותה בחריש ) העיר החדשה(

בשבוע האחרון אירעו שני ניסיונות של גניבת רכב
בשעות היום .באחד המקרים נגנב רכב ובמקרה השני
ערנות של פועל שעבד בסמוך מנעה את הגניבה
למרות שהרכב היה שניות לפני גניבה .נא לוודא
שהמכוניות נעולות ואמצעי ההגנה מופעלים גם
בשעות היום.
ביום חמישי הבא ,1.11.12 ,יערך תרגיל צה"לי
ומשטרתי גדול ברחבי המושב .תנועה גדולה של
רכבי בטחון והצלה יסתובבו במושב ויתרגלו
תרחישים שונים.
התרגיל יכלול גם סגירת כבישים!
נא לגלות סבלנות והבנה!

מס' הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון
הדלק( בשבתות בחרום:

054-2589624
)למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(

להשכרה  -דירה במושב נחלים
שלושה וחצי חדרים ,וכן
מטבח ,שירותים-מקלחת-אמבטיה
מזגן רגיל  +מרכזי
חניה מקורה
כניסה נפרדת ,חצר גדולה ,שתי מרפסות
פינוי מיידי
כ 65-מ"ר  +מרפסות
050-5442667

 4חדרים – ₪ 629,000
מנהלי הפרוייקט:
חברת מינהל מגורי ישראל
הקבלן :אורתם מליבו בע"מ
שיווק :איזק נדל"ן – 03-9303494
050-5326929 ,050-8667853

דרושה עבור אמא חד הורית אמבטיה לתינוק,
מיטה נפתחת או מיטה וחצי .
לפנות ל054-4928537 -

)תחנת

להשכרה
בית חדש בהרחבה
יפה – 050-9328857

שעות פתיחת מקווה נשים – שעון חורף
כל ימות השבוע )כולל מוצ"ש(
בין השעות 20:30 – 19:30

להשכרה
יחידת דיור ,חדר וחצי  +פרגולה
קומפקטית ומרווחת  +ריהוט חלקי
יפה – 050-9328857

ביתר פתח תקוה מחלקת הנוער בכדור-רגל
ביתר פתח תקוה  -צו פיוס
מחפשים ילדים שרוצים לשחק במסגרת ליגה בגילאים 11 :עד  ,15המשחקים נערכים במגרש סירקין
צמוד לבסיס הצבאי .הקבוצה לא משחקת בשבת!
לפרטים :אשר מנהל מחלקת הנוער ,טל' 054-2604225
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הורים יקרים
שלום וברכה!
"קפה תרבות"

אנו שמחים לפתוח את אירועי קפה תרבות-תשע"ג.
מטרת מפגשים אלו להעשיר את ההורים בנושאי חינוך והורות ולקרב את ההורים לנעשה בבית הספר.
אנו עושים את המיטב לבחור הרצאות איכותיות המדברות לכולנו.

מפגש ראשון יתקיים אי"ה ביום שלישי י"ד בחשוון30.10.2012 ,
בשעה  20:15באולם בית-הכנסת בביה"ס.
בתכנית:
◊

מופע של מקהלת ביה"ס

◊

הרצאת אורח בנושא" :סמכות הורית" בהנחייתה של הרבנית זיוה מאיר ממושב גמזו.
יועצת ומרצה בכירה בחינוך ילדים.
ההרצאה תעסוק בנושא חינוך מתוך סמכות ורגישות  -עקרונות בחינוך ,סמכות מכבדת ויצירת אמון הדדי.

יוגש כיבוד קל.
מוזמנים גם הורים שאין להם ילדים בבית הספר

בואו בשמחה ובזמן.

ועדת היגוי קרן קרב

ועד הורים בית ספרי

עדיאל אסולין
מנהל בי"ס

