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  477 גליון מס
   3.5.2013  ג"תשע אייר ' כג

    "בהר בחוקותי"פרשת 
  19:04: כניסת שבת
  20:02: יציאת שבת

  
   -"ותיקין"ין כמני

    17:00מפקד  

  
  054054054054-2589624258962425896242589624: טלפון לשער נחלים צפון בחרום

         

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

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

  

  מזל טוב

  שרית רוסיך עםילא מעוז נגלרל
  

  יונת ועמי נגלרל
  מעוזלאירוסי 
  
  
  

  בנינו

  איתמר  
 בר מצווה

בסיוון ' ב      " במדבר"עליה לתורה בשבת פרשת 
  במנין הראשון

  ".קידושא רבא"לאחר התפילה 
  

  הציבור מוזמן

  

  
  
  
  

 בית מדרש לנשים
  אגף החינוך והתרבות של

  עיןימועצת חבל מוד
  מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש

  "בית דני"ב
  ח"ש 30בעלות של 
  

 6.5.13ו אייר 'כ:בתאריך
  הרב שבט ארי 10:00בשעה 

  "כעיר המחוברת יחדו-ירושלים"
  הרב עדיאל לוי 11:15בשעה 

  }סיווןב{בתת לחם משנה בשישי "
  "שבועות בסוד תאומים

  ,בואי בלב שמח     

  חווה גרמה      

  

  

  מזל טוב

להולדת הנין                         לצפורה ובנצי דל  
 נכד לורדית ומולי גנץ

  
  ליהודית ויהודה ארזי
  לגאולה ואיתמר ראבד

  נין/להולדת החימש
  נכד לעפרה ודוד לחיאני

 
  

  פיןשבת כולל במלון חיס
  

, בתמוז' ז -'ו                    ,"חוקת"שבת פרשת  –תאריך 
14-15.6.13  

החדרים מוגבל וההרשמה קודם למשתתפי הכולל ' מס
  .קים'רק עם קבלת הצ

  

        לפקודת תור פלוסלפקודת תור פלוסלפקודת תור פלוסלפקודת תור פלוס₪ ₪ ₪ ₪     500500500500    ––––    14.6.1314.6.1314.6.1314.6.13    ––––ק ראשון ק ראשון ק ראשון ק ראשון ''''צצצצ
        לפקודת תור פלוסלפקודת תור פלוסלפקודת תור פלוסלפקודת תור פלוס₪ ₪ ₪ ₪     500500500500    ––––    14.7.1314.7.1314.7.1314.7.13    ––––ק שני ק שני ק שני ק שני ''''צצצצ
        ....דת הכוללדת הכוללדת הכוללדת הכולללפקולפקולפקולפקו₪ ₪ ₪ ₪     150150150150    ––––    14.6.1314.6.1314.6.1314.6.13    ––––ק שלישי ק שלישי ק שלישי ק שלישי ''''צצצצ

  .יימסרו לקראת השבתפרטים נוספים 
  

          050-7441175 –דוד רוטשילד 
  050-7689216 –חנן נורדן          

 

 

 
 

  משרד החינוך      
  אגף החינוך     תורנית האגף לתרבות

 מודיעין חבל. א.מ
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  כירופרקטור , ר מיכאל שוורץ"ד
 80משרד להשכרה קבועה בגודל / מחפש קליניקה 

  ר"מ 90 –
  050-6333061 –ים לפרט

  

 לימוד מסכת אבות

ה בחודשים הקרובים בשבת בשעה "יתקיים אי 14-18לנוער לגילאי 
הבנות ילמדו בבית המדרש לנוער והבנים , ע"בסניף בנ 17:00-18:00

שנה ללמוד  1000-לימוד זה הוא כמנהג ישראל מזה כ. בבית כנסת
מסכת אבות בשבתות הקיץ לנצל את השבת הארוכה ללימוד מידות 

. חכמה וזירוז לקיום מצוות ולימוד תורה, דרך ארץ, סרמו, טובות
את הלימוד והוא יהיה " ינחו"חשבנו שכל שבת נער ונערה אחרים 

דיבור בין הלומדים על  בצורה של לימוד משותף בחבורה ויהיה
אז המעונינים להעביר השבת את פרק . המשניות איך לממשן בחיים

    .0545205392-מוזמנים להתקשר להראל' א

אז גם , נו                   ..." משה קיבל תורה מסיני ומסרה"         
    ???אתם מצטרפים למסורת

    לפי רמת ההיענות נשתדל לדאוג לכיבוד*   

 

  
  ☺☺☺☺! עמכם' ה יקרים ובוגרים חניכים הורים
  תנועה שבת חגגנו שעברה בשבת

  ! הארגון על המדריכים לכל הכבוד כל
  .פעולה השיתוף על החניכים ולכל

  פעילות שנות 84 עקיבא בני עם לחגוג כיף ממש היה 
 הגדולה מהתנועה חלק ולהיות לפעול להמשיך שנזכה ה"בעז 

  !הזאת הוהאדיר
  

  הבאה לחגיגה עברנו וכבר
  !בעומר ג"ל

  !המדורה לאור חוגגים כולכם את לראות כיף מאוד היה
  

 שדה בסניף אירוח שבת תתקיים" נשא" פרשת בשבת ה"בעז
  )לשבת אליהם ניסע אנחנו(אליהו

 מיועדת השבת. המדריכים אצל בקרוב יתחילו לשבת ההרשמות
  ) ט-ד( החניכים לכל

  !כיף יהיה! השבת את תשריינו
  

  .עקיבא בני לתנועת ההתרמות יתחילו ה"בעז מהשבוע
  ..כמו החברה למען התנדבותיות תוכניות מספר מפעילה עקיבא בני

  .מיוחד חינוך לילדי עקיבא בני בסניפי שבטים- יובל שבטי
, תוכנית שמטרתה להצמיח מנהיגות ערכית- השחר תוכנית

  . קהילתית מתוך הקהילה האתיופית
 התנדבויות שמקיימים עקיבא בני בוגרי של גרעינים -נחשון גרעיני

 הפועל גרעין- איילה גרעין עקיבא בני של ובפרויקטים בקהילה
 מנהיגות לפיתוח תוכניות-יונתן גרעין בסיכון נערות להעצמת
 פועלות עקיבא בני הגדולות התוכניות רק ואלו ובפריפריה בשכונה

 למשפחות סבסוד, מזון ח"גמ( רבים דברים בעוד הקהילה למען
 הבאים בימים) ו"וכ רווחה מעודניות, קליטה מרכזי,יכולת מעוטות

    ₪ 10 של בסך התרמות פנקסי עם עקיבא בני חניכי יעברו
 פעיליות להמשכת הדרושים הכספים את לגייס שנצליח ה"בעז

   עקיבא בני של החסד
  !שלום ושבת מראש רבה תודה             

  טל
  
  

  
  

 

אפשר  )בשעות הבוקר(שעות בשבוע  4-5- וזרת למחפשת ע  
  9323202 - להשאיר הודעה 

  

  –גיבורי כח עושי דברו        
 מכון אגרוף תאילנדי    

  !!!חדש     
  פתחנו קבוצת מבוגרים        

  והרבה כיף        הגנה עצמית , כושר גופני             
  אל תפספסו ההרשמה בעיצומה            

  054-5457587יעקב : לפרטים            

  

  השבת אבידה
 מצאנו צרור מפתחות ליד הספריה

  לופוליאנסקי' אפשר לקבלם אצל משפ
  פ סימנים"ע

  

  
  להשכרה

 להשכרה בנחלים
  ממוזגת, חדרים 3דירת 

  1/6/13 - כניסה החל מ
  לפרטים להתקשר לדרורה                 

  052-5520200או  9328686

  

  

 

 
 

, יה בבית משפחת וולמן ביום שניימכירת בגדים יד שנ  
  )הכנסות לצדקה(, 22:00 – 17:00בין השעות , 6.5.13

 050-8779764  
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