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

vmnhadas@zahav.net.il

תש""עע
העצמאות תש
יום העצמאות
יום
ישראל
למדינת ישראל
סס""בב למדינת

גליון מס 331
ב' אייר תש"ע 16.04.2010
פר' "תזריע מצורע"
כניסת השבת18:52 :
יציאת השבת 19:48
מניין כ"ותיקין" –  05:38ביום העצמאות 5:35 :
מפקד 18:15 :

ועדת בטחון
•

זמני התפילות:

ליל יום הזיכרון

)יום ראשון בערב(

מנחה 19:00 -
ערבית 19:30 -

יום הזיכרון

)יום שני(

שחרית 6:45 ,6:00 ,[5:45] -
מנחה 19:00 -

ליל יום העצמאות
תפילת ערבית חגיגית 19:30
)יום שני בערב(

יום העצמאות

•

לצערנו ,אנו שוב בעיצומו של גל פריצות במושב .אנו
מבקשים מהמתמידים להיענות לבקשה ליציאה לסיורים
לקראת יום הזכרון ויום העצמאות ובכלל.
ביום העצמאות יהיו שערי המושב סגורים החל מערב חג
בשעה  20.00ועד למחרת בשעות אחה"צ .בכל השעות
הנ"ל יהיה שומר בשער והכניסה והיציאה יתאפשרו דרך
שער הכניסה הצפוני בלבד.

בשל הרגישות של יום זה נבקשכם לשמור על ערנות ולדווח
על כל חשד .כמו כן עקב התנועה הצפויה נא להשגיח על
הילדים שלא ירדו לכבישים.
חג שמח,
להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

)יום שלישי(

שחרית 8:00 ,7:00 ,6:00 ,[5:35] -
מנחה 19:00 ,13:30 -
ערבית 20:30 , 19:30 -
חג שמח הגבאים

ערב שירי לוחמים
ערב שירי לוחמים יתקיים בערב יום הזכרון לחללי
מערכות ישראל ,יום א' ,ד' באייר,18.4.10 ,
בשעה  21:00בבית העם במושב מזור.
הציבור מוזמן

ארועי יום העצמאות
חוברת עם כל ארועי יום העצמאות מחולקת בנפרד
לגליון קול הנחלים.
הרצאה ביום העצמאות בבית דני בשעה
11:00
סיפור חיים מרתק של זוג
אנוסים מספרד של ימינו.
גילוי זהותם היהודית והקשיים בהשתלבותם
בחברה הישראלית.
מומלץ מאד!!!
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בקול אחד
מזעזע לראות איך גן שעשועים נראה בבוקר כאשר כולם
בעבודה ,בגנים ובבתי הספר.
בקבוקי מים פזורים בכל פינה ,כוסות ,עטיפות שלוקים
וחטיפים שלא מצאו את מקומם הנכון אל פחי האשפה,
חיתולים שנזרקים אל מתקן ללא פח ,כאשר במתחם הגן
מוצבים שתי פחים נוספים.
איזו דוגמא ניתנת לילדים הרכים?
דקה לפני שהקיץ בפתח וגני השעשועים מתמלאים בילדים
שלנו ...חשוב לקחת שקית נוספת לשקיות המלאות בכל טוב...
שקית אשפה!כך גם ילדינו יהיו שותפים לנחלים נקיה.
מיכל יזי

בכניסה הדרומית חידשו את האספלט ביציאה
מכביש  40אל תוך המושב .נוצרה מדרגה בין
האספלט החדש והישן ומפגע זה הינו בלתי צפוי:
הרכבים עוברים טלטלה עזה ואם רוצים לבלום זה
סכנה מכיון שאם יש רכב מאחורי ,הבלימה לגמרי
בלתי צפויה ועלולה לגרום לתאונה .לידיעת
האחראים-נא לתקן
תודה מראש
דליה שוורץ

פ"שקוויל
חוג רעות
פרשת שבוע והרמת כוסית לרגל הולדת הנכדה בבית
משפחת לאה ויהודה זילברשטיין
ביום שבת פרשת "תזריע מצורע" בשעה .13:30

קול ששון וקול

שמחה
מזל טוב
ללאה רוטשילד
לדבורה ומאיר רוטשילד
להולדת הנינה /הנכדה אחינועם
בת לאלון וטלי

מזל טוב
לאילון כרמל
לריקי ונועם כרמל
ליאיר ונעמי כרמל
לרגל בר המצוה
מזל טוב
לצביה ומשה בר לבב
לבר המצווה של הנכד אביה
בן לכנרת ואלי

קול תודה
תודה למשפחת יוגב.

לריקי תודה!
על העשיה ,הכשרון ,הרגישות והשיתוף
בהקרנת הסרט "דפים ברוח" בערב יום
השואה.

הרבה הרבה תודות על המנהרה הקפיצית,
שתרמתם למשחקיה על שם
"אברהם אינהורן"ז"ל.
הילדים מאוד נהנים ואברהם ואני נהנים לראותם
נהנים.

יישר כוח
ותזכו למצוות
משפחת אינהורן.
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ירוק
ופורח

להזכירכם!
טורניר הכדורגל

ע"ש איתי יוגב

ז"ל

יתקיים ביום העצמאות החל מהשעה 10:00
בבוקר,
חלוקת מדליות וגביעים תערך בשעה 13:30
בברכת שבת שלום וחג עצמאות שמח,
משפחת יוגב

ביום העצמאות משעה 10.00
נתאסף ליד המרפאה הורים וילדים סבים וסבתות
"נשתול" בקבוקים פורחים בשלל צבעים.
נא להביא איתכם :
פטיש,
מספריים טובות,
כ 10-בקבוקי שתייה גדולים מפלסטיק ,ריקים ונקיים עם
הפקק.
אנחנו נגזור ,נצבע ונשתול

כולנו ביחד
עם הסבתות בירוק
חלוקת חולצות יום העצמאות
מי שהזמין חולצות של יום העצמאות מוזמן לבא
ולקבלן במזכירות
במוצ"ש בין השעות 23:00 -21:00
ובום ראשון בין השעות 18:00 – 16:00
המארגנים

לכל ילדי הגנים בנחלים
חזרות לקראת הופעות יום העצמאות
ילדי גן בשמת וגן ניצה -ביום שישי ,ב' באייר,
 ,16.4.10בשעה  16:30בדשא המרכזי.
ילדי גן תמי וגן רבקה – ביום שני ,ה' באייר,
 ,19.4.10בשעה  16:30בדשא המרכזי ,על כל ילד
להביא בימבה  /אופניים קטנות )רצוי לרשום שם(
על כל הילדים המעוניינים להשתתף בטקס להגיע
לחזרות!
נבקשכם לדייק!!!

ניצור משטח ממוחזר וצבעוני

קול קורא
תרומת ספרים
אני חוזרת ומבקשת לא להניח ספרים בפתח הספריה.
כל המעוניין לתרום ספרים נא לתאם איתי.
בברכה,
יוכי רייפן 9088987
ספרים מבית המדרש
על מנת לאפשר לכל הקהל ללמוד ולעיין בספרים.
כל מי שלקח ספר מבית המדרש מתבקש להחזירו
למקומו בארון הספרים.
הגבאים
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קול מנחם
ערוב
עקב עבודות בצומת עד להודעה חדשה
אין ערוב לפתח תקוה

אחראי ערוב :יוסי הרשקוביץ – 052-2512715

מתארגנת קבוצה שמטרתה תהיה לבנות מיזם או
שרות בצורה משותפת
הקבוצה תלווה באנשי מקצוע שונים מהתחום העסקי
והבין אישי
מיועד  :לכלל הציבור בדגש על מחוסרי עבודה
נשים וגברים בכול הגילים

תנחומים

לליאור וייס
עם פטירת האב

בנחמת ציון תנוחם

לפרטים מאיר 052-6148685

דירה חדשה להשכרה
 3חדרים בתוספת פרגולה וחדר כביסה.
לפרטים – 052-7657176 ,052-7658276

דרוש בחור רציני ואמין לעבודות גננות
לפרטים – 050-6557716

זוג  +תינוקת מהמושב מחפשים דירה בת  3חדרים המתפנה
ביוני – יולי.
שחר – 054-4231185

עמותת "חיים משותפים" מחברת בין משפחות
ותיקות למשפחות עולות ,יוצאות אתיופיה.
העמותה יזמה תוכנית לחיבור משפחות במושבי
האזור ,בעיקר בשל הקרבה לפ"ת ,המאכלסת רבים
מבני העדה,
ומחפשת משפחות ותיקות וגם בודדים אשר יתנדבו
ללוות משפחות עולות ,או ילדים עולים.
תחומי הליווי תלויים לגמרי במתנדבים :
סיוע בלימודים ,סיוע מול מוסדות בארץ ,עזרה ואירוח
בחגים ,טיפוח הפנאי של ילדי העולים וכו'.
כל מתנדב כפי יכולתו.
מדובר בתרומה גדולה לקליטתה של העדה בארץ
ולטיפוח הרגשת שותפות.
מצ"ב כתבה המתארת דוגמה אחת לחיבור אפשרי.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L3855397,00.html
מתנדבים מוזמנים להתקשר עם רכזת האזור :
) 052-3407279אפרת ,אזור פ"ת והסביבה(

מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים
תספורות ו ֵפאן
אפשרות בבית הלקוח
054-7293770
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