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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:
אביטל שפילמן ,אריאל אדלר ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן

גליון מס 375
י"ט אדר ב' תשע"א 25.03.2011
פרשת " שמיני" "פרה"
כניסת שבת17:36 :
יציאת שבת18:32 :
מניין כ"ותיקין"05:01 -

מזל טוב
א

לאהובה ולרב דוד גרינוולד
להולדת הנכדה
בת לטובה ולידידיה
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ברכות

לבת שבע ויחזקאל דגן
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ולבית "חישתיל"
על קבלת פרס מטעם חב' קנט
)הקרן לנזקי טבע(

ל"חברה פורצת דרך בחקלאות".
האות הוענק ע"י שרת החקלאות ,אורית נוקד.
בנימוקי ועדת השיפוט של האות נכתב כי" :חישתיל
הינה חברה יוזמת ויוצרת בלתי נלאית של ידע וחדשנות
ומהווה קרש קפיצה לחקלאות בישראל של הדור הזה
ושל המחר".

ביום שני כ"ב אדר ב' ) (28.03.11תתקיים
שעת סיפור ,בשעה  17.00בספריה.

והפעם הסיפור :
הארנב ממושי

מספרים :
יישר כח גדול ,לנורית כהן ולכל מי שנטל
חלק בארגון מסיבת פורים שנערכה בבית דני.

אלי ונילי,
תיאטרון סיפורי דגים

נהנינו מאד! כל הכבוד!

נפגש בספריה...

אהובה אינהורן

עלות ₪ 10
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פ"שקוויל

בית מדרש לנשים

חוג דור
השבת פרשת שמיני ניפגש בע"ה לקידוש ושיעור אחרי
התפילה בשעה  11:00בבית דני.

.
,28.3.11
" ,
"
'
:11:00
"

:10:00
".
"

חוג רעות
שעור בפרשת השבוע יתקיים השבת בבית משפחת אריה
וגילי זלצר ,בשעה  , 13:30לציון המעבר לרח' גמלא .1
מוזמנים גם חברים ושכנים המעוניינים.

דברי תורה בשעה .14:00
עונג השבת לילדים יתקיים בבית משפחת ויזל
בישיבה התיכונית )בית הר"מים הקטן ,קומה ,(3
בין השעות ,13:00-13:40 :בואו בשמחה!

לכל תושבי נחלים
גם השנה יעברו מתנדבים בבתיכם בימים הבאים בע"ה להתרים
למפעל קמחא-דפסחא של קופת "נחל-נחלים" כדי לתמוך בנצרכים
בהוצאות החג.

זמן תפילת מנחה בימי חול
'

"

" –(3.4

אנו פונים אל כל הציבור לתרום בעין יפה למפעל זה ,שבין השאר
דואג גם לאנשי נחלים הנדרשים לכך.

.

ניתן למסור את התרומות גם ישירות ל :מאיר היימן ,מיכאל אשר,
. /

או אודי רטנר.
אנו מבקשים השנה להקדים ולהתנדב לאיסוף התרומות ,לאור
הרצון הרב לתת ומיעוט האוספים בשנה שעברה .מתנדבים

בטחון

מתבקשים לפנות למיכאל אשר.
משפחות שברצונן לתמוך ומכירות אישית אנשים הנזקקים

בשבוע שעבר שוב אירע אירוע חמור עם תלמידי
"דרך הישר" הנמצאים בישיבת נחלים.
בעקבות תלונות על זריקת אבנים לעבר מכוניות
התושבים ועל איומים של התלמידים על אחד
מילדי המושב שיקנה להם סיגריות ,הוזעק למקום
אחד מאנשי הביטחון במושב והתלמידים החלו
להתפרע ולנסות לתקוף אותו .יש לציין שלמקום
הוזעקו מדריכי המוסד הנ"ל ועצרו את
ההתפרעות.
אנו מבקשים מכל מי שנתקל בבעיה עם תלמידי
מוסדות החינוך במושב לפנות למוקד  100ואלינו
ע"מ שננסה לטפל בבעיה.
אנו עושים כל מאמץ מבחינה ביטחונית לטפל
בבעיה כאובה זו שהחריפה בשנה האחרונה ,תוך
שיתוף עם המשטרה.
ועדת בטחון

לתמיכה לקראת פסח ,יוכלו לפנות אלינו עם הפרטים עד לר"ח
ניסן .השנה אנו פותחים במבצע חידוש קופות הצדקה של "נחל
נחלים" ,ומקווים כי ימצא לקופה זו מקום בכל בית
במושב .המתנדבים האוספים את הקמחא-דפסחא יחלקו את
הקופות ויאספו גם את התרומות מהקופות הישנות.
ישר כח לקהילת נחלים על ההרתמות לתרום  :במהלך חג
הפורים נאספו  9800ש"ח ל"מתנות לאביונים" שחולקו בו-ביום,
וכן  8300ש"ח ל"מחצית השקל".
"ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא"
בברכת חג שמח .עמותת "נחל – נחלים"  ,לשעבר קופת "עזרה
הדדית נחלים".
תודה רבה מראש ,אודי רטנר
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שירות חדש בדואר

השבת אבידה
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(22.3.11– .
03-9337220 -

 .2נמצאה מגילת אסתר עם פרוש רש"י )ספר
בכריכה כחולה( שם הבעלים "תהילה נתיב"
נמצא אצל משפחת פליישר 054-4875164
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לחנות הטקסטיל וכלי בית ״חלום שלי״
במתחם הקניות בבארות יצחק דרושה
מוכרת חרוצה עם ניסיון ,נא לשלוח קו״ח
למיילShaiofra@walla.com
לפרטים052-8454141 :

CAR POOL
",

"
.

טוטו נעלם – אבדו עקבותיו
כלבנו החביב )המכונה גם "הכלב עם שלש
רגליים"(,הרבה שיער שחור ולבן ,קטן ,נראה
לאחרונה ביום חמישי שעבר בשעות הערב
בכיכר ליד משפחת קולר.
נודה לכל סיוע להשבתו.
הזלצרים

ללמוד גיטרה מהבית -לנצל את המחשב לחיוב...
לימוד גיטרה לכל הגילאים ולכל הרמות און ליין
ובעברית הנחה לתושבי המושב .יוסף זילברברג

www.Guitaristim.co.il
.

תודה רבה לכל מי ששימח את ארז בפורים
והביא לו משלוח מנות.
תודה תודה תודה!
משפחת איצקוביץ

.
"
shahar.sp@gmail.com :

מגוון מתנות איכותיות לחגים במחירים
סיטונאים אצל היצרן .
תמונות ,כלי זכוכית ,פורצלן ,חרס מעוטרים
בכסף .אצל מרים פלש ,רח' שניר 10
לתאום :טל' 03-9325552

חדש במושב נחלים!!!
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nechalimgroup@gmail.com
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