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vmnhadas@smile.net.il

גליון מס 479
טז סיוון תשע"ג 25.5.2013
פרשת "בהעלותך"
כניסת שבת19.14 :
יציאת שבת20.13 :
מניין כ"ותיקין"05.02 :
מפקד18.45 :

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

054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

מזל טוב
תודה לכל המסדרות והאופות,
ותודה לכל מי שעזר בעדינו.
תודה לכל המארחות ונותני הדירות,

לשחר כרמל לנישואיך עם מיטל
לדסי ועקיבא כרמל
לאליעזר ומרים קינד
ליאיר ונעמי כרמל
לנישואי שחר למיטל

ותודה לכל מי ששמח בשמחתנו.
שנתראה רק בשמחות,
ויהי נעם ה' עלינו.
איתמר אריק וחיה רבינוביץ
) נו  ,לזה אין חרוז (

מזל טוב
לענבל ודורון מחפוד)אצל פאוסט(
להולדת הבן
****
לדרורה רטנר
להולדת הנינה שיר
נכדה ליהונתן ומירה רטנר

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

אגף החינוך

מ.א .חבל מודיעין

מזל טוב
לאיתמר רבינוביץ
בהגיעך למצוות
לחיה ואריק רבינוביץ
לרגל שמחת בר המצווה

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
ב"בית דני"
בעלות של  30ש"ח
בתאריך :י"ח סיוון27.5.13 ,
בשעה  10:00הרב עדיאל לוי
"הנזיר קדוש או חוטא?"
בשעה  11:15הרב אהרון כהן
בואי בלב שמח,
חווה גרמה

משפחת עובדיה אליענה ודורון מזמינה את
ציבור נחלים לקידוש לכב' הולדת בתם תמר,
לאחר המניין השני ,בשבת פרשת "שלח"
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לימוד מסכת אבות
לנוער לגילאי  14-18יתקיים אי"ה בחודשים הקרובים בשבת בשעה  17:00-18:00בסניף בנ"ע,
הבנות ילמדו בבית המדרש לנוער והבנים בבית כנסת .לימוד זה הוא כמנהג ישראל מזה כ 1000-שנה
ללמוד מסכת אבות בשבתות הקיץ לנצל את השבת הארוכה ללימוד מידות טובות ,מוסר ,דרך ארץ,
חכמה וזירוז לקיום מצוות ולימוד תורה .בשבת שעברה הבנות והבנים התחילו ללמוד אך אנו מצפים
לחבורות לימוד ולא לחברותא.
"משה קיבל תורה מסיני ומסרה "...נו ,אז גם אתם מצטרפים למסורת???
*לפי רמת ההיענות נשתדל לדאוג לכיבוד

נוער נחלים!
שבת פתיחת קיץ!!-בע"ה נצא לשבת נוער מטורפת
באכסניית שלומי בתאריכים 28-29/6/13
כ'-כ"א בתמוז.
מחיר ₪ 230:לאדם  ,כל אח נוסף .₪ 200
התשלום יתבצע ביום שישי ביציאה לשבת ,אבל
ע"מ שנוכל להערך מבחינת כמות חדרים אנחנו
חייבים לדעת כמה שיותר מהר מי מתכוון להגיע,
ניתן להירשם אצלנו...
שימו לב! הרשמה הינה התחייבות )אנחנו מזמינים
חדרים מראש ומתחייבים מול האכסניה(-מי שיבטל
יאלץ לשלם גם אם לא יוכל לצאת לשבת...
כמובן שביום שישי נצא על הבוקר לטייל ולכייף
לפני שנגיע לאכסניה!
חבר'ה שיהיה ברור-
אין שיחרורים כ ו ל ם באים
אז יאללה להירשם!!
משוגעים עליכם,
מיתר ואבישי

השיעור היומי בעיון )הרב נגר(
מתחילים בלימוד מסכת קידושין !
הלימוד הינו על סדר הדף בתוספת פרשנים
עיקריים על הסוגיא.
הזמן :כל בוקר לפני המניין הראשון ).(5.25
הצטרף לחבורת הלומדים והרחב ידיעותיך !!
מומלץ !!!

בימים אלה אנו עובדים על שיפוץ ורענון הספרייה.
לקראת הפתיחה ,אנו מבקשים מכל מי שיש בידו
)ובביתו( ספרים ,להחזירם בהקדם.
ליוכי – ,052-8850750
או לאורינא – 054-4202461
או לגילי – 054-4676568
על מועד הפתיחה תבוא הודעה בנפרד
צפו להפתעות
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שבת כולל בנחלים
פר' "חוקת" ו-ז בתמוז14-15/6/13 ,
המחיר לשבת  ₪ 1,150לזוג
צ'קים לתאריכים:
 – 14.6.13ע"ס  ₪ 500לפקודת "תור פלוס"
 – 14.6.13ע"ס  ₪ 150לפקודת "כולל"
 – 14.7.13ע"ס  ₪ 500לפקודת "תור פלוס"
ההרשמה עד לתאריך  ,6.6.2013לאחר תאריך זה לא תהיה הרשמה.
הערות:
אוטובוס יעמוד לרשותנו ע"י המועצה האזורית )מס' מקומות מוגבל(
1.
יציאה משוערת ביום שישי בשעה  08:00מהרחבה ליד ביהכנ"ס
2.
תוכנית ליום שישי:
.3
א .סיור לימודי בהדרכת מדרשת הגולן תל סאקי – גבורה יהודית.
ב .אום אל קנאטיר – בית כנסת עתיק – מורשת עם ישראל
ג .סיור טבע
אם יש מתנדבים שמוכנים להדריך בזמן הנסיעה עד הגולן בנקודות מסוימות יש לתאם זאת מול
.4
דוד רוטשילד או חנן נורדן.
יש להצטייד בארוחת צהריים ,נעלי הליכה ,כובע ומים.
5.
תוכנית השבת תימסר ביום הטיול ובהגעה למלון.
.6

"...אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד .כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו.
רצונו לומר כי ירושלים אמנם תיבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה"
]ספר הכוזרי לריה"ל ,סוף מאמר חמישי[

 80קילומטר ברגל לירושלים – מישיבת נחלים:
ישיבת נחלים במסע עלייה לירושלים בעקבות לוחמי תש"ח!
בערב יום ירושלים ,בחום הכבד של שעות הצהרים ,הגיעו לבירה כשלוש מאות וחמישים נערים מזיעים ,מתלמידי
ישיבת נחלים .מתוכם ,כמאה נערים וראש הישיבה ,הרב שמואל לורנץ ,שהלכו ברגליהם  80קילומטר)!!!( ממושב נחלים ,הם
הלכו שלושה ימים רצופים ,בדרך מפותלת ומאתגרת עד לכותל המערבי .שאר התלמידים התחילו את דרכם בלטרון והלכו
ארבעים קילומטר ,דרך אשתאול והר איתן ,בשני ימי הליכה עד לכותל המערבי" .מסע עליה לירושלים" הוא מסורת בישיבת
נחלים ,מסורת שאינה חובה ולמרות זאת רובם המוחלט של התלמידים )למעט הבוגרים שבימים אלו עושים מבחני מתכונות
ובגרויות( משתתפים במסע בשמחה ובגאווה.
ראש עיריית ירושלים ,מר ניר ברקת ,שהתפעל מהיוזמה ,הגיע לברך את תלמידי ישיבת נחלים ,הוא סיפר על עברו הקרבי
כקצין בצנחנים ,על הייחודיות של ירושלים ,והביע את הערכתו לתלמידים שעברו מסע כה ייחודי.
המסע הסתיים בתפילת ערבית חגיגית – של יום ירושלים ,ליד הכותל המערבי.
במסדר הסיום ,בקרבת הכותל המערבי ,סיכם הרב שמואל לורנץ" :עברנו אתגר מאוד משמעותי .החבר'ה הוכיחו איכויות
מיוחדות של כח רצון וחיבור לערכים .מדהים לראות קבוצת ילדים גדולה אפילו בגילאי כיתה ז-ח שעומדים בעומס כה גדול.
אך המסע הוא לא רק אתגר אלא במיוחד חיבור ערכי חוויתי לירושלים – שנרגיש ממש ברגליים את הקשר לירושלים".
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בני עקיבא

הורים בוגרים וחניכים יקרים ה' עמכם

עברנו את חג השבועות חג מלא בלימוד תורה!
היה כיף לראות את כל המושב יושב ולומד ,שמחתי להיות פה ולהרגיש שייכת למושב
המדהים הזה!
כל מי שמעוניין לדעת את תאריכי המחנות וההכנות הם כבר מפורסמים באתר בני עקיבא!
ושוב תודה רבה לכל התורמים לפרויקטים של בני עקיבא!
עוד מעט ותתחיל ההרשמה ליום פתיחת קיץ בסופרלנד שיתקיים בתאריך  1.7כ"ג תמוז
בזמן האחרון אנו מנסים לעשות פעולות לחבריא ב בסניף בערב שבת\בצהרי שבת)סעודה
שלישית(
אך לצערי אני לא מוצאת אנשים שמסכימים לבוא ולהעביר שיחה\פעולה וכ"ו
אשמח מי שיכול ומעוניין להעביר פעולות\שיחות לחב"ב שיפנה אליי ונוכל להכניס אותו
לרשימת המעבירים.
לימוד מדריכים 18:30
מפקד 18:45
)מצטערת על השעה המאוחרת אך כניסת שבת מתארכת ואיתה גם המפקד(
שבת שלום
תודה רבה מראש!
טל 052-3662859

קייטנת הטיולים יוצאת לדרך...
מחפשת עובדים לחנות המפעל של מודן
בקיץ :חודשים יולי אוגוסט .משרה מלאה -
לא ניתן לעבוד רק כמה ימים בשבוע!
 .1אחראי משמרת בוקר/ערב  -ימים א -ה
 9:00-15:00יום ו לסרוגין 13:30 -9:00
במסגרת התפקיד מכירה ,ארגון החנות,
מלאי ותפעול עובדים.
 .2אחראי ירידים בחברות :חודש עבודה
שבכל יום מקימים יריד מכירות בחברות
ברחבי הארץ .ימים א-ה בחודש יולי.
העבודה דורשת אחריות מירבית .יכולת
נהיגה על רכב גדול)רישיון רגיל( ,יכולת
ארגון ,יחסי אנוש וייצוגיות
 .4מוכרים לחנות מעל גיל  - 18לעבודה
יום יומית במשמרות.
 .5מטפלת לתינוק בביתי בנחלים ימים
א-ה בין 10:00-15:00
לפרטים הדר 0523-988503

גם השנה תיערך אי"ה קייטנת טיולים.
הקייטנה מיועדת לעולים לכיתה ו' ומעלה,
ותיערך במהלך חודש יולי ,עשרה ימי טיול
לאורך החודש.
פרטים בקרוב...
בברכה
דני וחבצלת רודמן
050-2380333
chavb@walla.com
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נערה בת  15מחפשת עבודה לימי חופשת הקיץ לשעות
הבוקר ו  /או אחר הצהריים,
כל הצעה תתקבל בברכה.
לפרטים ,אביה רייפן טל' 052-8785780

מחפשים מטפלת לחודשים יולי אוגוסט,
לתינוק בן  10חודשים.
ימי א' -ד' ,בשעות הבוקר ואחה"צ.
מתאים גם לשמיניסטיות.
לפרטים ,הילה נקי .052-6325755

מחפשת עזרה בביתי 4-6 ,שעות בבוקר )יום אחד בשבוע(
יכול להתאים גם לסטודנט/ית.
פסיה 9323202 -

למכירה
הליכון חשמלי חדש york
לפנות ללאה – 050-5295463

להשכרה
יחידת דיור מסודרת  2.5חדרים 2 ,חדרי אמבטיה ,כניסה
נפרדת וחניה ,ארונות קיר ומזגנים בכל חדר.
כניסה ב1.8.13-
יוסי – .052-2512715

למכירה,
יונדאי  H1דיזל אוטומטי,
 10מקומות שנת 2004
מיד ראשונה – פרטית.
יעקב היימוביץ "תמיר" – 054-4202349

להשכרה לטווח ארוך
בית וחצר גדולים מאד 5.חדרי שינה,
מרפסות מקורות וחנייה.
טל050-8800338.

מתופף על ההגה במקצועיות?
רוקדת כששומעת שיר מקפיץ ?
הגיע הזמן להכנס לקצב!
בית הספר לתופים ״LASTER״ בנחלים מזמין אותך לשיעור
תופים חינם!
מקלות במתנה לנרשמים!!
שיעור זוגי  /פרטי
לכל הגילאים 054-7843467

גיבורי כח עושי דברו – מכון אגרוף
תאילנדי
חדש !!!
פתחנו קבוצת מבוגרים
כושר גופני ,הגנה עצמית והרבה כיף
אל תפספסו ההרשמה בעיצומה
לפרטים :יעקב
054-5457587

זוג צעיר דתי מחפש יחידת דיור
החל מהקיץ
ענבר – 054-3974983

לכבוד הקיץ שהגיע...
בגדים קלים ונוחים ,מתאימים במיוחד לקיץ שלנו...
מכירת בגדי נשים וילדות של
" - "free spiritסטודיו לעיצוב בגדים
בביתה של שלומית הופמן,
שניר  37נחלים
 ,30.05.13כ"א סיון ,יום ה'
בין השעות 20:00-23:00
מוזמנות....
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קייטנת הגנים יוצאת לדרך !!!

הורים יקרים !
כמידי שנה תתקיים גם השנה קייטנה בגנים בין התאריכים:
כג' בתמוז  -כא' מנחם אב )כולל( )(1/7-28/7
הקייטנה תתקיים בימים א-ה בין השעות . 7.30-13.30
הקייטנה תנוהל ע"י גננות והסייעות תהיינה נערות בוגרות כתה י'.
עלות הקייטנה  ₪ 700לילד .
ילד שני במשפחה זכאי להנחה של . 10%
ניתן לחלק ל  3תשלומים 10/7, 10/6, 10/5
** את השיקים יש לרשום לפקודת "ועד גן יובלים" **
הרישום יעשה בעת התשלום ,ניתן לשלם ולהירשם אצל איילת שלום או בגנים
אצל הגננות ,עד לתאריך ח' תמוז ,(16/6),לאחר תאריך זה עלות הקייטנה
תהיה .₪ 750
בברכת קיץ בטוח ומהנה

