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מערכת :אביטל שפילמן אריאל אדלר גילי זלצר
דבורה בנצקי נורית גוטמן

גליון מס 313
י' כסלו תש"ע 27.11.2009
פרשת "ויצא"
כניסת השבת16:18 :
יציאת השבת 17:15
מניין כ"ותיקין" – 05:47
מפקד 15:45 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול שמחה
מזל טוב
לאורי ושרה דון יחיא
להולדת הבת שירה

למרים וחיים אבנשטיין
להולדת הנינה
בת לחני וצבי

לפנינה ומשה קבלן
להולדת הנכד
בן לרוני ונתנאל
לאברהם תימור
לשרי ומשה תימור
להולדת הנינה  /נכדה
בת לרעות ודוד פישר

לדליה שוורץ
להולדת הנכדה אלישבע – שושנה
בת לחגית ונעם שבתאי

מזל טוב
לצלי ותלמה אדלר
לרגל בר המצוה של הנכד דביר
בן למשה וליאת

ועד מקומי
הועד המקומי מברך את ועדת דת שנבחרה:
חברי הועדה:
ישראל היימן – יו"ר ועדת דת
דבורה בנצקי
אודי רטי
פרדי פליישר
גלעד פסל
שמוליק באור
אבנר פלש
תפקידיהם:
מקווה נשים – דבורה בנצקי ,פרדי פליישר ,אודי רטי,
שמוליק באור
עירוב – אבנר פלש
מקוה כלים – גלעד פסל
תרבות תורנית – גלעד פסל ,אודי רטי ,שמוליק באור
הועד המקומי מאחל להם הצלחה בתפקידם!

קול תודה
ברכה זו ממוענת
לכל אלה שנתנו יד לעזור לנו לשבוע
ובעיקר להשתתף במלוא הכנות והאהבה
באושר שבהולדת שרון
תודה תודה תודה
לכל החברים והאנשים הנפלאים שטרחו בעבורנו.
נשיב לכם בשמחות!
מאתנו
חן ,חני ,איתי ,עלי ,מיכאל ,עומר
ושרון שקד

בס"ד
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בקול אחד
פניה להורים/סבים/סבתות
אחרי שראיתי את חבריי הנכדים הירוקים כותבים ,בא
לי גם...
אני רוצה לבקש מאבא ואמא שלי ומסבא וסבתא שלי:
כשאתם לוקחים אותי באוטו ,הכי כיף זה כשאתם
מושיבים אותי מקדימה .חבל לבזבז ת'זמן שלכם
ולהושיב אותי חגור מאחורה .ככה כשאתם עוצרים
פתאום ,אני ואחותי מתגלגלים באוטו ,וזה כמו בבריכת
כדורים בלונה-פארק .ואם זה על הברכיים שלכם זה
עוד יותר כיף ,כי כשאתם מדברים בפלאפון אני יכול
בינתיים לשחק בכל הכפתורים ואתם בכלל לא שמים
לב ...טוב ,אתם גם לא שמים לב כשהפס הגיע למספר
 80ואמרתם לי שזה צריך להיות לא אחרי ...50
ויהיה בכלל מגניב אם תסיעו אותנו על אופנוע .איזה
כיף ארבעתנו יחד על אופנוע אחד ,כמו שראינו
בהופעה בקרקס .ובטח יהיה קטעים אם גם נעשה
גליצ'ים עם האופנוע .יש לי חבר שאבא שלו היה עם
מכשיר כזה גדול ומגניב על הרגל אחרי שעשה גליץ'
עם האופנוע שלו...
כשאתם מכניסים את אחותי לגן ,תשאירו את האוטו
דולק בבקשה ,ככה יותר קל לי לבדוק מה כל כפתור
עושה .ראיתי גם שיש איזו ידית באמצע שלא הצלחתי
עדיין להבין מה זה עושה ,אבל אני ממשיך לנסות ויום
אחד אני אצליח ...בעזרת השם! )ככה הגדולים
אומרים.(...
ותשתדלו לעצור ממש על השביל ,כדי שאני לא אצטרך
ללכת בבוץ .ראיתי פעם אמא של ילדה שניסתה לעבור
בבוץ עם עגלה ולא הצליחה ,אז אני לא רוצה שיהיה לי
קשה כמו שהיה לה.
אני חושב שאין לי בקשות מוגזמות .רק קצת תתחשבו
בנו ותנו לנו לעשות חיים...
תודה,
ילד )אור (-ירוק

ביום חמישי טז' כסלו ) (03.12.09תתקיים שעת סיפור,
בשעה  17.00בספריה.

הסיפור :חנן הגנן
המספרת  :מאיה
עלות  ₪ 10לילד

פ"שקוויל
חוג רעות
שיעור בפרשת השבוע יתקיים השבת בבית
משפחת שמואל שעיה בשעה .13:00

קול מנחם
להזכירכם ,נא לשמור על ערנות ולדווח על כל
חשד!

משה הוז – 057-7749017
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

לעליזה אשד
אתך באבלך

עם פטירת אמך
ערוב
אחראי ערוב :יוסי הרשקוביץ – 052-2512715

בנחמת ציון תנוחמי

בני עקיבא
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חוג תנ"ך לילדי גנים עד כיתה ג
הורים יקרים ה' עמכם,

עובר למשכנו החדש
בספריה ע"ש יוסי פלש ז"ל ומאיר פלש ז"ל
הזמנים ללא שינוי
יום  :שבת קודש
השעה  :שלושת רבעי שעה לפני זמן כניסת השבת

שבוע שעבר חגגנו את שבת הארגון ,שבת המסכמת
חודש בו עמלנו רבות בסניף

כמו כן רצינו להודות למשפחת פלש על הסכמתם
לאפשר שימוש בספריה
ליו"ר הועד המקומי יעקב איזק
יו"ר ועדת דת ישראל)אוליק( היימן
ליוכי אדמון ולחן ויינמן

על קירות הצגות ועוד .שבת זה סימלה את תחילתו
של התהליך שבע"ה יצמח מתוך חודש האירגון.
אני רוצה להודות לכל האנשים שעזרו לי החודש,
ועדת חינוך ,הועד המקומי ,המועצה האזורית חבל

בשעה טובה נסלל ערוב המחבר בין נחלים למזור.
תוואי הערוב :היציאה מנחלים בין המקצועי לחממות
חישתיל.
ממשיכים בשביל הצמוד למשק ברנט עד
לכביש הכניסה למזור.
חוצים את הכביש וממשיכים ימינה
במדרכה עד ביהכנ"ס.
הערה :המושב מזור עצמו עדין לא מוקף
בערוב ,לפיכך יש לשים לב על-מנת לא לצאת מהתוואי
האמור.

מודיעין ,מחוז שרון שומרון ,הורים ,בוגרים יקרים
וחבריא ב'.

ותודה גדולה לצוות ההדרכה המדהים שלי לטל,
עמיחי ,איילת ,טליה ,גבי ,איל ,עומר ,אסף ,מוריה,
בר ומתן שבמהלך החודש האחרון עבדו ועמלו ללא
הפסקה בשביל שיהיה חודש משמעותי ומוצלח.

נשמח בכל הבאים לחזקנו !

שבת שלום ובברכת חברים לתורה ולעבודה
מיכל הקומונרית

קופת גמ"ח בנחלים
ע"ש ר' אברהם חיים הכהן היימן ז"ל
מייסד הקופה
מאזן פעולות תשס"ט

חברים חייבים –
יתרה בקופה -
יתרה בבנק -

₪ 938,797
₪ 16,730.82
₪
6,945.20
₪ 962,473.02

העברת הון -
תרומות -
רווחים בבנק

הוצאות
₪ 962,473.02

בשנת תשס"ט הוציאה הקופה  48הלוואות בסכום כולל – ₪ 877,500
)שמונה מאות שבעים ושבע אלף וחמש מאות (₪
בברכה,
קופת גמ"ח נחלים

₪ 899,423.94
₪ 55,690
₪ 7,590.28
₪ 962,704.22
₪
231.20
₪ 962,473.02
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ועדת תרבות מזמינה את נוער נחלים מכתות ז'-י"ב

שלום סבתות ,ראיתי באתר שלנו את חוקי העזר
החדשים של המועצה ,אני מציע לכם להודיע לכל
התושבים שכולם יקראו וידעו .אומנם כמות הדפים

לצפות במופע

"לא על הלחם לבדו"

גדולה ,אז מה? http://mynehalim.co.il

נכד ירוק

 11שחקנים חרשים-עיוורים לוקחים את הקהל למסע
קסום בעולמם המיוחד ,במחוזות החושך ,הדממה
ו...הלחם.
המופע “לא על הלחם לבדו” הינו הפקת תיאטרון
מיוחדת במינה של השחקנים החרשים-עיוורים של
תיאטרון "נא לגעת" .רוב שחקני התיאטרון לא רואים
ולא שומעים ,ובכל זאת מצליחים לתקשר ביניהם
ולהגיע אל כל אחד מאתנו.
המופע יתקיים במתחם "נא לגעת" בנמל יפו
ביום שלישי ,י"ב בטבת תש"ע29/12/09 ,
בשעה 17:30
מספר המקומות מוגבל
פרטים על הסעה יימסרו בנפרד
מחיר כרטיס) ₪ 45 :במקום (₪ 80
רכישת הכרטיסים מותנית בהזמנה מראש.
ניתן להזמין כרטיסים אצל:
נעמה גרטנר 9333442
עידית פומרנץ 9080115

שמן זית )מתרומה( ,המיועד להדלקה )נרות חנוכה(,
על-ידי כהנים בלבד.
ניתן לקבל )חינם( אצלי.
כל הקודם זוכה )נא להביא בקבוקים(.
דודי כהנא 050-6322721 -

נמצא מעיל של ילד,
ניתן לקבלו אצל שטינמץ מרדכי 9324965 -

פרחים במזור
זרים וסידורי פרחים ,משלוחים )לנחלים ללא
תשלום( ,סידורים מיוחדים לארוסים ועוד...
אצל ברנט מיכאל
רח' המייסדים  27מושב מזור
03-9320080
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