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

בשבח והודיה לה" יתברך
בננו

ישי שטיין נ"י

הגיע למצוות
יעלה לתורה בשבת פרשת "ויחי"
במניין השני
לאחר התפילה קידושה רבה
נשמח בהשתתפותכם
משפחת שטיין

מזל טוב

גליון מס 413
יא' טבת תשע"ב 06.01.2012
פרשת "ויחי"
כניסת שבת16:32 :
יציאת שבת17:30 :
מניין כ"ותיקין"06:03 -
מפקד16:00 :

מזל טוב
ללירז ושי פסל
להולדת הבן
לטובי ומיכה פסל
להולדת הנכד

מזל טוב
לשחר לארוסיך עם ג'פרי

לתום איצקוביץ
בהגיעך למצוות
לאורי ודבי איצקוביץ
למלכה וברוך איצקוביץ

לאביטל ואבינעם שפילמן
למרים שפילמן
לאירוסי שחר וג'פרי

לרגל שמחת בר המצוה

מזל טוב
לגלילה נאור
לרגל בת המצווה של הנכדה

חמדה
בת לתומר ונעמה.

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשע"ב  -באדיבות שלום נוי.

מתחילת העונה ירדו  221.6מ"מ
השבוע ירדו  53.3מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה
על פני האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

בס"ד

2

הרצאה קפה ומאפה
כל מי שיש לו זמן מוזמן ,כדאי!!
יום ראשון  ,15.1כ טבת

בשעה 10.45
בבית דני
הרצאה מוזיקלית  ,המרצה אורי כהן,

תולדות המוזיקה היהודית

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות מזמינה אותך
ליום למודי בית מדרש לנשים
ב"בית דני" בעלות של  25ש"ח
בתאריך י"ד טבת 9.1.12
בשעה  10:00הרב אהרון כהן
"לא בשמים היא יסוד התושבע"פ"
בשעה  11:00הרב ד"ר הרשקוביץ צחי
"על פרשת השבוע"
בואי בלב שמח
חווה גרמה

במושב קטן ושמו נחלים  ,גרה חבורה של בנות ובנים....
הם כבר לא חניכים...וכבר חלקם מדריכים...אך כולם כולם
כולם פשוט ת-ו-ת-ח-י-ם!!!
לפני כחמישה חודשים הם קיבלו מתנה-
קרוואן גדול ומרווח שלמזלם התפנה.
צ'יק צ'ק הפשילו כולם שרוולים...ניקו ,סיידו ,צבעו דאגו
לרהיטים ,והרי לפניכם...קבלוהו הללוהו-
"מועדון נוער מושב נחלים"
אמנם העבודה עוד רבה ...ועם הזמן המראה ישתדרג....
אבל בינתיים כולם מוזמנים לבוא ואת המועדון בכוכבים
לדרג ...ואם יש לכם משהו לתת ,רעיון או רהיט מיותר
...נשמח לקבלו ולאמצו לאלתר!
שלום לכולם ,קוראים לנו שרהלה ומיתר  ,אנו הרכזות של
נוער נחלים היקר!
לפני כשלושה חודשים נכנסנו לתפקיד ...ראינו מה חסר..
מה צריך....ועל מה צריך להקפיד!
כל יום חמישי אנחנו נפגשים במועדון ....ערבי כייף...
טורנירים...מסיבות לכבוד חגים והכל עם הרבה שמחה ורון!
בסוכות ...נסענו לבנימינה לטיול אופניים עד מעגן מיכאל,
היה כיף מפנק ומאתגר תודה לאל!
בחנוכה הרחקנו עד לחוות "ארץ האיילים" שבגוש עציון-
פארק חבלים ...קיר טיפוס ואומגות ...שם גילינו להפתעתנו
)ואנחנו ממש מבקשות לא לצחוק (.....שהבנים יותר פחדנים
מהבנות....
בקיצור היה כיף מאוד ...וכולנו נשארנו עם חשק לעוד...
לסיום) -אך זאת בעצם הייתה המטרה (...אנחנו רוצות
להגיד תודה רבה!

בשמנו ובשם כל נוער נחלים רצינו להודות
לועד המקומי וליעקב איזק ראש נבחרת החלומות...

יעקב-

ועדת בטחון
בליל שבת האחרון נפרצו מס' בתים במושב ונגנבו דברי ערך
שונים .לשמחתנו הפעם המשטרה פעלה במהירות ונמצאו
 2הגנבים עם הדברים שנגנבו.
ביום ראשון ,קיבלו כולם את דבריהם בחזרה.
נקווה שגם בעתיד יפעלו במהירות כזו.

בלעדיך הכל היה נשאר בגדר חלום בלבד!
יעקב יצאת "גבר גבר"!! אתה יחיד ומיוחד!
כמובן שזאת רק ההתחלה ...אז תתכונן
נפשית...פעילויות נוער זאת אכן הוצאה כספית
אך היא מאוד מאוד רווחית!!

אז שתהיה לכולנו המשך שנה נפלאה...מלאה בשמחה
 ,יצירה ועשייה מרובה!
תמיד כאן לשאלות ,בקשות ומענות...
מיתר בן ישי054-2208884-
שרהלה גולניק054-7328537 -

קול מנחם
תנחומים

לחוה ליבוביץ
עם פטירת אביך
בנחמת ציון תנוחם
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פ"שקוויל
חוג היובל
במוצאי שבת פרשת "שמות" ,יח' טבת תשס"ב,
 14.1.12נפגשים בבית משפחת גליק
בשעה  20:00תתקיים הרצאה בליווי סרט
עלות –  ₪ 30לאדם

מקווה כלים – השבת אבידה
נידוג סכו"ם ממקווה הכלים כל הרוצה לחפש את כליו
יכול לפנות לפרדי 0544-875164

דרושים!!!
דרושים נציגי/ות מכירות לשירות לקוחות לחברת
תקשורת בינלאומית במושב נחלים.
דרישות התפקיד:
ידע בסיסי במחשב
אנגלית
יחסי אנוש מעולים
ראש גדול
תנאים מעולים עם אפשרות לקידום
לפרטים :שלומית 050-2000461

לא לשכוח להעביר למזכירות הועד
המקומי במייל  /פקס או בדואר פנימי
את הטלפונים העדכניים שלכם +
כתובות עדכניות .משפחה שלא תעביר
את החומר ,מספרי הטלפון ישארו כמו
שהם הופיעו בספר טלפונים האחרון.
מייל שלי – vmnhadas@zahav.net.il
טל' במשרד –  9336036בשעות הבוקר בלבד,
פקס – 9336391

סטודנטית מעוניינת להעביר שיעורי עזר בעברית
ובמתמטיקה
לגילאי יסודי וחטיבה.
מוריה – 052-5182244

להשכרה:
בית גדול  4חדרים  200מ"ר  2 +מרפסות.
לפרטים – 052-3387874

מחפשת דירת חדר לבחורה צעירה להשכרה במושב.
נורית 050-7501120

