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

vmnhadas@zahav.net.il

גליון מס 328
ד' ניסן תש"ע 19.03.2010
פר' "ויקרא"
כניסת השבת17:32 :
יציאת השבת 18:28
מניין כ"ותיקין" – 05:13
מפקד 17:00 :

קול ששון וקול שמחה
מזל טוב
ליעל גוטמן לארוסייך עם תומר
מזל טוב
לשי ולירז פסל
להולדת הבן אליה
לטובה ומיכה פסל
להולדת הנכד

מזל טוב

ללאה רוטשילד
למירה ופנחס רוטשילד
לשולה ואליעזר גוטמן
לנורית ועמיר גוטמן
לארוסי יעל
להילה מרקוביץ לארוסייך עם איציק
לשושנה ומרדכי מרקוביץ
להלה כהן
לתמי ואהרון מרקוביץ
לארוסי הילה

ליהודית ויהודה ארזי
לגאולה ואיתמר ראבד
לנישואי הנינה  /נכדה
רעיה לישי כהן
בת לעפרה ודוד לחיאני

בננו אילון

נ"י

הגיע למצוות
ויעלה לתורה אי"ה
בשבת חול המועד פסח במניין השני.
קידושא רבא יתקיים לאחר התפילה
כל הכיבוד כשר לפסח ללא חשש קטניות-
בהשגחה מקומית
)לא בישול ביתי(

אנו שמחים להזמינכם להרמת כוסית לרגל אירוסי
הילה ואיציק
שיתקיים בע"ה בחצר ביתנו ,במוצש"ק פרשת
"ויקרא" ,(20.3.10) ,בשעה .21:00
תמי ואהרון מרקוביץ

הציבור מוזמן לשמוח עמנו בשמחתנו.
נשמח לראותכם,
כרמל נעם וריקי
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מרפאת נחלים

 -29/3ערב חג ראשון – סגור
 -30/3חג ראשון – סגור
 -31/3חול המועד –יום רביעי אחות בלבד
07:00-10:00
בדיקות דם דחופות בלבד עד השעה .08:00
 -01/04חול המועד – סגור.
 -04/04ערב חג שני – יום ראשון – ד"ר נצר
בלבד – 11:00-13:00
תור דרך קישורית 6173119

בקול אחד
עד שאנחנו פונים ומתלוננים רבים וכועסים
ומנסים לעשות מהומה על ספק ספיקא של פגיעה
באיכות החיים שלנו מצד המרכז לתרבות ורווחה
שיוקם )הלוואי בקרוב( הרחק מביתנו,
אנחנו לא שמים לב לאזור התעשייה הממוקם
בכניסה הצפונית למושב שהוא גורם מפריע
ביותר ,המהוה סכנה ממשית לכל המשתמשים
בכביש בכניסה למושב.
כנראה שלאיש לא אכפת.
לא הרשות המקומית לוועד זה או אחר ולא
לרשות המוניציפאלית.
מדוע לא ניתן לבקש את עזרת המשטרה בטיפול
בעבריינים שהפכו את שולי הכביש משני צדדיו
לחניונים ולמשטחי העמסה?

 -05/04חג שני – סגור .
המתפלל בכל יום לעבור את אזור הסכנה בשלום.
פנחס רוטשילד

בברכת חג פסח שמח וכשר
צוות מרפאת נחלים
שרותי בריאות כללית .

ועד מקומי
ועד מקומי – ועדת דת

חופשת פסח
ועד אגודה
מזכירות ועד אגודה תהיה סגורה בין התאריכים:
) 5.4.10 – 28.3.10כולל(
בברכת חג שמח,
מלכה ומאיה
ועד מקומי
מזכירות ועד מקומי תהיה סגורה בין התאריכים:
) 5.4.10 – 29.3.10כולל(
בברכת חג שמח,
הדס
קול הנחלים
גם מערכת קול הנחלים יוצאת לחופשה בחול
המועד.

בישיבה משותפת עם יו"ר המועצה הדתית
האזורית מר משה מעטוף ובהשתתפות המרא
דאתרא הרב גרינוולד ,יו"ר ועדת דת ישראל היימן,
נציגי הועד המקומי ונציגי ועדת דת הועלו נושאים
שונים הקשורים לדת במושבנו:
 .1בניית מקוה נשים חדש במקום המקווה
הקיים ,סוכם שיו"ר המועצה הדתית מר
משה מעטוף יבדוק את הנושא מול משרד
הדתות ובמקביל הועד המקומי ימציא את
האישורים המתאימים.
 .2המקווה הקיים כיום ישופץ עד אשר יוקם
חדש.
 .3מקוה לכלים יעבור ניקוי ע"י המועצה הדתית
האזורית.
 .4המועצה הדתית האזורית תעביר תקציבים
לפעילות דתית כגון בית המדרש לנשים ,וכן
מימון שעורי תורה שונים .לאחר שועדת דת
תעביר למועצה הדתית האזורית את
רשימת השעורים הקיימים.

בס"ד
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בני עקיבא
הורים יקרים ה' עמכם,

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

 .1בעזרת ה' ביום שני ז' ניסן )(22.3
נצא כל הסניף למסע פסח בכרמל בין יומיים.
ביום שני בערב יערך אירוע ארצי לכל חניכי
התנועה בפארק עפולה בהשתתפות אישי ציבור
ואמנים ולאחריו נלך למקום הלינה ביער ציפורי.
מנות לעזר מציון
הציוד הנדרש :סידור 3 ,ליטר מים ,אוכל ליום
הראשון והשני ,כובע ,נעלי הליכה נוחות
ובגדים להחלפה.
פרטים על שעת היציאה יינתנו בהמשך.
 .2אנו רוצים לשפץ את בית הכנסת של הסניף כדי
שיראה יותר מכובד ולכן כל מי שמעוניין לתרום
כסף או חפצים כגון ארון ווילונות מוזמן לפנות
למיכל הקומונרית או לאחד המדריכים.
בברכת חברים ולתורה ולעבודה
שבת שלום ומבורך
צוות ההדרכה ומיכל הקומונרית

מנות חמץ לעזר מציון ייאספו עד יום שלישי
ח' ניסן 23/03/2010
ניתן להעביר גם מוצרי חמץ )כולל אריזות פתוחות(.
אריה גוטליב

מנות לפסח
נשים המעונינות לתרום מבישוליהן מנות חמות
לליל הסדר לערירים ולזקנים מתבקשות לפנות
אלינו.
ניתן גם לרכוש מנות מוכנות ממבושלת במחיר
של  ₪ 25למנה )כדאשתקד(.
את הכסף יש להעביר עד יום חמישי
).(25.3.2010

לימוד תנ"ך בשבת לילדי כיתות ד'-ו'
הלימוד חוזר! בנים ובנות בכתה ד'-ו' בואו חצי
שעה לפני המפקד ללימוד מלכים א' עם יעקב
מנדלבאום! כדאי מאד.....

אריה גוטליב 050-8684141
גילי זלצר 054-4676568
תזכו למצוות!!

בס"ד
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גם השנה ייערך ביום העצמאות טורניר כדורגל
ע"ש איתי יוגב ז"ל
בטורניר ניתן יהיה לשתף שמונה קבוצות מכיתות
ט' ומעלה שיכללו עד  9שחקנים,
)בשעת משחק  4שחקני שדה ושוער(.
כמו כן ,יערך משחק ראווה של כיתות ז'-ח'
ומשחק ראווה של בנות.

חודש שבט תש"ע
בית המדרש "נוה יעקב" – נחלים
להלן סדרי השיעורים:
סדר קבוע:
– 7:30תנ"ך" :נביאים "ע"י הרב עדיאל לוי.
" – 8:30אורות מפרשת השבוע" ע"י הרב זאב הס.

המעוניינים להרשם או לשאול שאלות מוזמנים
לפנות לכרמי יוגב – 054-4349926
בברכת חג חירות שמח,
משפחת יוגב

 – 9:30שיעורים בסוגיות הלכתיות שונות /בעניני
דיומא'

ד' בניסן עש"ק פרשת ויקרא
הרב משה קבלן
יא' בניסן עש"ק פרשת צו)-שבת הגדול(
דודי כהנא
כה' בניסן עש"ק פרשת שמיני
הרב דוד אנגל
בשבת חול המועד לא יתקימו שעורי הכולל.

 LASTERבית הספר לתופים וכלי הקשה
מזמין אתכם ל

בברכת חג פסח כשר ושמח ללומדים ולכל
תושבי נחלים ובית ישראל ולגאולה שלימה !

קונצרט אביב
הקונצרט יתקיים ביום חמישי ה25.03.2010 -
ברחוב הירדן 26
בשעה  17:30בדיוק!

ניתן להקדיש שיעורים
" בכולל יום השישי "
לעילוי נשמת בני משפחות

בקונצרט יופיעו תלמידי בית הספר בליווי נגנים
מקצועיים.

נא להעביר שמות הנפטרים והתרומות
לדוד רוטשילד 441175 0507

תלמידים תושבי נחלים אשר משתתפים במופע:
אלעד יזי ,גיא אשל ,אייל סילברמן.
כולם מוזמנים!!!
054לפרטים נוספים :אלעד054-7843467:

054-5855005

בס"ד
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)דברים ל"א ,י"ט(

בשבח והודיה להשי"ת אנו מתכבדים להזמינכם
לטכס סיום כתיבת ספר תורה
והכנסתו לבית הכנסת בנחלים
לע"נ

ר' יעקב בן משה לייב ז"ל
שרה בת יוסף ז"ל
משה אריה בן יעקב הי"ד
אסף חיים בן משה אריה הי"ד

הרשקוביץ
הטכס יתקיים אי"ה ביום ב' ,ז' ניסן תש"ע
) (22.03.2010במושב נחלים
 16:00כתיבת אותיות בבית יפה ויוסי הרשקוביץ
 17:15מנחה בבית משפ' הרשקוביץ
 17:30יציאה בריקודים לבית הכנסת
)מהכיכר רח' דן פינת רח' חרמון(
 18:30הכנסת ספר התורה בשירה וריקודים ,דברי תורה
ותפילת ערבית בבית הכנסת

יפה ויוסי הרשקוביץ
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ועד מקומי
מושב נחלים
אגף החינוך
מ.א חבל מודיעין

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

מועצה הדתית האזורית
"חבל מודיעין"

פתיחה חגיגית
מדרשה לנוער בסניף בני עקיבא נחלים
ע"ש מוטי פוירשטיין

הי"ד

תושבי נחלים היקרים!
אנו שמחים להזמינכם לפתיחה חגיגית של בית המדרשה לנוער בסניף
בנ"ע נחלים ע"ש מוטי פוירשטיין הי"ד
שתתקיים אי"ה ביום רביעי ,ט' בניסן תש"ע24.3.10 ,
בשעה  ,19:00ברחבת סניף בני-עקיבא
בתוכנית:
 19:00התכנסות
דברי פתיחה מפי ה"-מרא דאתרא" הרב גרינוולד
דברים מפי ראש המועצה מר שמעון סוסן
דברים מפי יו"ר המועצה הדתית הרב משה מעטוף
דברים על מידות התורה של מוטי הי"ד ,מפי הגברת נחמה פוירשטיין
דברים מפי נתן ריגלר ,מנהל אגף חינוך ותרבות ,מ.א .חבל מודיעין
דברי ברכה מפי רב אורח
 -דבר נציג הנוער

הציבור מוזמן
יוגש כיבוד קל במקום
שבת שלום-האחראים :הקומונרית וצוות ההדרכה

בס"ד

עמוד  7מתוך 7

מחפשים עגלה לילקוט
ילדה בכתה א' מחפשת עגלה לילקוט הכבד שלה...
היא תשמח לקנות ממי שיש ולא משתמש.
משפחת סילברמן9362275 :

אבד ארנק ובו סכום כסף נכבד.
המוצא הישר מתבקש להחזירו למרקוביץ מרדכי.

השבת אבידה
בשבת האחרונה אחד המתפללים בטעות לקח את
טליתי ,אבקש ממנו להחזיר לי את שלי ואני אחזיר לו
את שלו.
בתודה מאיר היימן9325510 ,

אם ברשותכם לוח משחק של מונופול
רק הלוח ללא החלקים האחרים
או של כל משחק הדומה למשחק זה
אשמח לקבל.
תודה
יוכי רייפן 0528850780

דרוש בחור רציני ואמין לעבודות גננות
לפרטים – 050-6557716

להשכרה
דירה בת  2.5חדרים משופצת  2 +חדרי שרותים
לפרטים0522-512715 :

דרושה מטפלת חמה לילדה בת שנה לשעות היום.
שעות גמישות
דרושים נערים  /נערות לעזרה למנקה לקראת חג
הפסח לנקות את הספריות של ביהכנ"ס ובית
הותיקים.
לפרטים :דבורה בנצקי – 052-6551030

ורד 054-6416954

להשכרה
במושב נחלים ,בית חמוד  +גינה
ארבעה חדרים ,מטבח ופינת אוכל ,שרותים כפולים,
מיזוג מרכזי.
אפשרות לריהוט חלקי פנוי החל מ1.5.10 -
לפרטים נוספים:
אשר –  054-2070850או לדינה – 052-3851279
מבצע כל עבודות הגינון  +אחזקת גינות קיימות,
הקמת גינות  +מערכות השקייה ממוחשבות
ליאור – 052-5297287
מעונינת לעבוד בשעות אחה"צ בעבודות ניקיון
בבתים.
רבקה 054-2382152

