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  381גליון מס 
  13.05.2011א  "תשע אייר'  ט

  " בהר" פרשת
  19:11: כניסת שבת
  20:10: יציאת שבת

  
  05:09 -"ותיקין"מניין כ
  18:30: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אריאל אדלר, אביטל שפילמן

  מזל טוב

  שוקי דרייר עם  אירוסיךלעדי לייב 
  לסבתא מרים תלמי

  לאתי ויוחנן לייב

   עדי אירוסיל
 
 

  
        

טורניר כדורגל , ביום העצמאות, מתקיים במושב, שנים 8מזה 
 .ל"לזכרו של איתי יוגב ז

מדהים לראות בכל שנה מחדש את התכונה וההתרגשות של 
   ,)גם של המבוגרים ...ונודה על האמת(כלל בני הנוער 

  .במהלכםלקראת פתיחת המשחקים ו
, ")מי נגד מי("על שיבוץ הקבוצות בבתים " הימורים"

שיביא השנה הצלחה גדולה יותר מאשר בשנה " השפן" תכנון
  ...ניתוחים סטטיסטיים ותחזיות מקצועיות, שעברה
לצד , בו זכינו לראות, נוסף אור מיוחד ליום התחרויות, והשנה

קנו מהעבר הנושאות את דיו תמונות, לוח תוצאות המשחקים
  , היקר איתי של

בפרט לכל , דבר מבורך וחיוני -וכן תאור קוים מאישיותו 
  .את איתי אשר לא זכו להכיר, הצעירים המשתתפים

רגעי שמחה  יספק הארוע השנתי, גם בעתיד בטוחים אנו כי
   !ועל כך מראש תודתנו , נוספים לכלל

ובעיקר , על הרוח הספורטיבית יישר כח לכל המשתתפים
וההשתדלות להצלחה מלאה  יוגב על העשיה הברוכהלמשפחת 

  .של הארוע מידי שנה
  

  יאיר שלום
 

  קול תודהקול תודהקול תודהקול תודה

 
 ,םלצעירי נחלי
על , תיועל הטרחה והאכפת תודה מקרב לב

  .התבשילים והפינוקים לכבוד הולדת בננו נדב
  .רק בשמחות

  דובב ונגה פרשני
 

 

  

ש איתי יוגב "משפחת יוגב מודה לכל המשתתפים בטורניר ע
,      הפגינו רוח ספורטיבית, נתנו כתף, לאלה שהשקיעו, ל"ז

  ...לאלה שניצחו ולאלה שהפסידו

קבוצתו של קובי גולן זכתה במקום :  חיםברכות למנצ
  .הראשון

  .קבוצת המבוגרים זכתה במקום השני

  .גיל אפלבוים שזכה לשחקן המצטיין

  .לנועם שלום שזכה במלך השערים

  .להדר לורנץ שזכתה לשחקנית מצטיינת

  .'ח –' לגבי בורגר שזכה שחקן מצטיין לכתות ז

יר בעל רוח משפחת יוגב מאחלת שגם בשנה הבאה נזכה לטורנ
  .ספורטיבית כמו שהיה מפגין איתי
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  אחד  קולבבבב  

  

לתי את דפי ההדרכה ליום קיב? שנה לשפה העברית 100
: כתוב שם שמבצע ההצדעה יהיה. של המושב 63- העצמאות ה

השפה העברית , חברים יקרים –. שנה לשפה העברית 100
יהודים כתבו ודיברו עברית במשך כל . קיימת אלפי שנים

וזה , אבל ברור שכוונתכם לשפה העברית המחודשת. הדורות
תחיל את פעולתו אליעזר בן יהודה ה. בהחלט נושא ראוי

העיתון העברי . שנים 136לרענון והפצה של עברית לפני 
העיתון העברי . שנים 129החל להופיע לפני " חבצלת"
 100מנין לקחתם . שנים 127החל להופיע לפני " הצבי"

שנים כאשר זה אינו  100-בשביל מה היה צריך את ה? שנים
קדש מפקד מדי שנה מו. יש עוד דבר שאינני מבין, אגב? נכון

פעם , אביב-פעם ליובל תל. יום העצמאות לנושא מסוים
פעם למראה , פעם לעקרות הבית, פעם ללולנים, לרפתנים

העצמאות של מדינת ישראל . הנפלא והמסודר של נחלים ועוד
. על ידי לוחמים במלחמות קשות, הושגה כידוע בעזרת השם

יש  .יש כאלו שלחמו במערכה אחת ויש שלחמו בכמה מערכות
במשך . בינינו אפילו קומץ חברים שלחמו במלחמת העצמאות

השנים האחרונות שבהם אני בנחלים לא מצאו מארגני  42
הטכס לנכון לציין אף לא פעם אחד את לוחמי העצמאות 

  . שבתוכנו

  יצחק פלש

 

 

  "יד ושם"סיור במוזאון 
  

 ,במאי 20ז באייר "ט, ביום שישי
  בהדרכתה" יד ושם"יתקיים סיור במוזיאון 

  .של נורית שפירו
    :כל המעוניין יתקשר לאיריס פאוסט

052-3429016.  
   

  .12:00ויסתיים ב  09:00ר יתחיל בשעה הסיו
  .בירושלים" יד ושם"ההגעה באופן עצמאי ל

   
  .תשלום ייגבה בעבור האוזניות בלבד

  !הזדרזו להירשם. המקומות מוגבל' מס
   
 

  
  

בחודש האחרון אנו עדים לתופעה חדשה יחסית של גניבת 
  .אופניים מהסוג היקר במושבי הסביבה

  .בשבוע האחרון הגיעה התופעה אלינו

בכל . נא למגן היטב את האופניים גם אם הם נעולות במחסן
  .100יש להודיע למוקד  – גניבה/של פריצה מקרה

 

  ועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחון

 שירותי בריאות כללית
נוך לבריאותהמחלקה לחי  
 

את יום הספורט הלאומיבחודש מאי מציינים בעולם    
  החליט צוות מרפאת נחלים לקיים  ולכן

 הליכה מודרכת"
 .בהדרכת מאמנת כושר

 בתאריך 19/05/11 בשעה  18:00-19:00 
 

 כל תושבי נחלים מוזמנים להגיע
.באס  גם סבתאו / עם הילדיםאמהות ואבות     

.םאנא רשמו תאריך זה ביומנכ  
 

 מצפים לראותכם
 צוות מרפאת נחלים

.  

  
  למרים  אבנשטיין

  
  איחולי  החלמה מהירה

  ורפואה שלמה
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בכלכלה וחשבונאות מעבירה   בעלת תואר ראשון

יסודי ועד הגשה  שיעורים פרטיים במתמטיקה לגילאי
רב בהוראה  ניסיון). גם חמש יחידות לימוד(לבגרות 
  .נוחים מחירים. פרטנית

 שיעור ניסיון ראשון במחיר מיוחד
  אורית: לפרטים

0546910021 
 

  השבת האבידה

 םהמוצא מתבקש להחזיר -תפילין ואבד
 –תלמיד ישיבת נחלים  –ליואל דיאמנט 
054-4661505  

  

אבדו משקפי ראיה של נערה בערב יום 
                        .זיכרון ברחבת הטקסה

  054-6999249  -רותם

  
  

במוצאי חג ראשון של פסח אבדנו נרתיק עם 
 תכשיטים

  !צור קשר -יקר ו אנא ממך מוצא ישר
054-5403886  

   

  
 ?תקעתם בלי חלב נ

  ?רוצים לשלוח משהו דחוף בדואר 
  ? ואתם עסוקים

          פנו מיד לרועי רבינוביץ והשליחות תתבצע בהקדם 
  ).אחרי שעות בית הספר ( 

 9324397: טלפון 

 
שמאד רוצים לרכב על   1-12נזקקים בגילאי  ילדים

ישמחו לקבל ,אופניים ואין באפשרות הוריהם לרכוש להם 
        :לפרטים.הםיקורקינט ועגלות ילדים למינ,אופניים

050-8779764 .  

 

 בוקר של הרצאה קפה ומאפה
  מוזמנים  כולם

  

  !ת מאודלהרצאה מעניינ

  !כדאי להגיע

  

  יח אייר  , 22.5    יום ראשון 

  בבית דני 10.45  בשעה 

  "מדרש קולנוע"   עינב שפירא : המרצה

  ההרצאה תמשך שעה וחצי

  
 

  
  
  

) בלינסון" (מרכז דוידוף"במחלקה האונקולוגית 
"  בוגר סרטן" י אלי זיקרי  "מופעלת מספרה ע

  נדביםוספרים מת
המספרה נותנת מענה לחולים שבמהלך הטיפולים 

/ פאות: למספרה יש צורך בתרומות של . שערם נושר
  .מטפחות   וכסף עבור רכישת ציוד להפעלה/ בנדנות

  .ניתן לקבל קבלות להחזרי מס
 054-4676568גילי זלצר  –לפרטים נוספים 


