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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:

גליון מס 455
ט' כסליו תשע"ג 23.11.2012
פרשת "ויצא"
כניסת שבת16:19 :
יציאת שבת17:16 :
מניין כ"ותיקין"05:42 -
מפקד16:00:

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

לכל חיילינו המגוייסים
ולכל חיילי צבא הגנה לישראל:
מזל טוב
לנורית ועמיר גוטמן
להולדת הנכד
בן לרחל וצבי יהודה

"יברכך ה' וישמרך
יאר ה' פניו אליך ויחונך
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

למירה ופינחס רוטשילד
לשולה ואליעזר גוטמן
להולדת הנין
***

שובו במהרה
חברי ותושבי נחלים

לאסתי ואבי גלון
להולדת הנכדה
בת לתמי ואוריה
מס' הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון
)תחנת הדלק( בשבתות בחרום:

054-2589624
)למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(

מזל טוב
לצחי לנישואיך עם אביגייל

לריקי ואלחנן יעקובוביץ
לרגל נישואי צחי

"אל נא רפא נא לה"
ברכת החלמה מהירה
לח' מרים שפילמן
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פ"שקוויל
חוג היובל

מוצ"ש פרשת "וישלח"
י"ז בכסלו )(1.12.2012

בבית משפחת שינובר

בשעה 20:30
הרצאה מפי אחד השחקנים בסרט
"למלא את החלל"
עלות השתתפות  ₪ 30לאדם

זמני תפילות מנחה וערבית )מלבד התפילות
המתקיימות בביהכנ"ס בזמן השקיעה:
מנחה:
 – 13:00נהרדעא
 – 13:40יב"ע
ערבית:
 – 19:30ביהכנ"ס
 – 19:56יב"ע
 – 21:15נהרדעא
 – 22:40ביהכנ"ס
 – 22:00בימי ג' בבית טייכמן
בימי ד' בבית חגי גוטמן

בני עקיבא
הורים חניכים ובוגרים ה' עמכם☺
זהו הסתיים לו חודש ארגון ..מקווה שכולם נהנו
והתרשמו!
שמחתי לראות את כל האנשים שבאו לראות את
התערוכות וההופעות☺
לי אישית היה מאוד כיף לראות את כל העשייה
הזאת בסניף החודש ובעז"ה שהסניף שלנו ימשיך
לפעול גם בהמשך השנה!
פה זה גם הזדמנות להודות שוב לכל מי שעזר
שהתעניין שהציע לא הייתי מצליחה בלעדיכם
ההורים הבוגרים התותחים המדריכים והחניכים!
בעקבות המצב אנו מנסים לחשוב על דברים שנוכל
לעשות כדי לתרום למדינה במצב זה אם זה לחיילים
או לתושבי הדרום אם יש לכם רעיונות אני אשמח
לשמוע!
השבת מפקד ב16:00
ושוב אני יזכיר ויבקש מהורים \בוגרים שיכולים
לבוא להתפלל איתנו מנחה לאחר המפקד
הנוכחות שלכם עוזרת לקיים תפילה יותר שקטה
טובה ורצינית
תודה ושבת שלום
טל הקומנרית ☺

שיעור לנוער
ביום ראשון בשעה  20:00בבית המדרש לנוער
)שבסניף בני עקיבא( נמשיך בעזרת ה' בהלכות תשובה
לרמב"ם כל הבנים בכיתות ח'-י"ב מוזמנים.

שעות פתיחת מקווה נשים – שעון חורף
כל ימות השבוע )כולל מוצ"ש(
בין השעות 20:30 – 19:30
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 70 -60לנחלים

ההרשמה לטיול נפתחת!!
כפי שפורסם בשבועות האחרונים  ,במסגרת חגיגות ה 60-
 70לנחלים יתקיים טיול שורשים בעקבות מורשתו של
מושב נחלים בגליל.הטיול יתקיים בחג החנוכה בתאריך
כ"ה בכסלו תשע"ג )  ( 9.12.2012יום ראשון.
הטיול מיועד לכל תושבי נחלים ומותאם לכולם
מבוגרים ,נוער ומשפחות.
בתוכנית:
 – 07:30התכנסות  +יציאה
סיור מרתק במושבה מנחמיה
ובגשר הישנה
טיול בעמק הנעלם ונחל קורן
)קיבוץ הגושרים (
התכנסות  +הדלקת נרות חנוכה
ארוחת ערב חמה
מופע מיוחד
כולם מגיעים!!!  -הדרכה מקצועית ,סיפורים מרתקים,
אטרקציות ועוד...

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות מזמין אותך
כל יום שני ב"בית דני" בעלות ₪ 30
***

י"ב כסלו 26.11.12
 - 10:00הגב' רחלי לוינגר "עולמם של חכמים"
 11:15הגב' שרה אליאש
"לצאת מהעיגול"
י"ט כסלו3.12.12 ,
 - 10:00מר משה הרשקוביץ
"עיון בספר בראשית לאור דרכו
של הרב צבי יהודה קוק"
 - 11:15הרב אהרון כהן
"מלחמות ישראל-מבט אמיתי על
שורש המאבק בין ישראל לישמעאל"
כ"ו כסלו 10.12.12
חופשת חנוכה
בואי בלב שמח,
חווה גרמה
כתובתנו באינטרנטwww.midrasha.022.co.il :

מחירון:
מבוגר  65 -ש"ח
ילד  40 -ש"ח ) גיל  3עד ( 18
מחיר מקסימום למשפחה גרעינית  290ש"ח )זוג הורים
 4 +ילדים ילד חמישי ומעלה חינם (

למעוניינים :יש אפשרות הגעה ברכב פרטי
יש להביא לטיול:
כובע
נעלי הליכה
שתיה
אוכל למהלך היום )ארוחת ערב חמה כלולה במחיר
הטיול(
ההרשמה תסתיים בתאריך כ' כסלו תשע"ג )4.12.2012
למניינם (
המחיר מסובסד ותלוי במספר מינימום של משתתפים
אנא מהרו להירשם בהקדם
את התשלום לטיול יש להעביר בעת ההרשמה.
לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות ל:
איילת שלום – 054-2300048
נורית כהן – 054-9498275
צפניה לייב – 052-5361696
שי ויסבלום – 052-9280560
אסף אלרום – 054-9777267

עמותת בית הכנסת " -אלה פקודי המשכן"

4

בית קפה במתחם בארות יצחק דרוש/ה עובד/ת
גלית – 052-2433220
לפרטים:

נו? מתי את מגיעה?
זה הזמן לתכנית החורף שלנו..
הצטרפו היום לאימון ניסיון
אימוני כושר קבוצתיים/אישיים ,קבוצות ריצה ,קבוצות
הליכה אימוני כושר לילדים מגיל ) 10במסגרת חוג(
אימונים פונקציונאליים ,העובדים עם משקל הגוף,
הפעלת קבוצות שרירים גדולות יחד
שריפת קלוריות ,יציבה נכונה ,ומודעות לחיים
ספורטיביים ובריאים.

נמצאו אופניים " 14או " 16מוחבאים בין השיחים ליד
אחת התחנות
מי שאיבד אותם או שנגנבו לו יוכל לקבלם אצל משפחת
רבינוביץ
טלפון 9324397

מבוקשים מתנדבים
תלמידי בית הספר הטכנולוגי ישמחו למתנדבים
מקרב קהילת נחלים לעזרה בשעורי בית ,שעורי עזר
ותמיכה רגשית.
לפרטים:
משה בוקובזה – 050-8588988
ענת ספיר – 050-5646811

מרב גלבוע 050-8436949

ביום שלישי 27.11
מפגש יוצרות צבעוני !
במחלבת נחלים – דורון מן הטבע 18:00-22:30

רועי גולן שירותי גינון גנן מקצועי ואמין
מתמחה בכל סוגי הגינות תיכנון/
עיצוב/גיזום/תחזוקת גינות וטיפולים שוטפים
טל 053-6066196

"סטודיו מנדרינה" רינה אפלבוים -יוצרת תכשיטים
ויודאיקה צבעונית מזכוכית עבודת יד
"צבעים" אורנה עמר -פרטי ביגוד אקססוריז ועיצוב
הבית
בית הקפה יהיה פעיל.
מחכות לכן ..
לפרטים רינה 050-7406484
אורנה 050-4442371
חפשו אותנו בדף הפייסבוק
"סטודיו מנדרינה"

