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  422גליון מס 
  09.03.2012ב  "תשע אדר 'טו

  "  כי תשא" פרשת
  17:26: כניסת שבת
  18:21: יציאת שבת

  
  05:21 -"ותיקין"מניין כ
  17:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן  ,דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

 

  
  
  

 

 

  
  

  ועדת בטחון
  

  "בין בשמחהמשנכנס אדר מר"
  )גם הבוגרים(נא להזהיר את כל הילדים 

הדבר מסוכן  –שלא ישחקו עם נפצים לקראת פורים 
  !!!ואסור בהחלט

 

 

  

  מזל טוב

  לטובה ויענקי לבקוביץ           
  להולדת הנכדה                
  בת לאבי ומאיה              

  
                 

  
  
  

  לרונית ואבנר פורר
  לאורלי ורן ורד

  למשה ולבלהה פורר
  נינה/ להולדת הנכדה 

  בת להודיה ונעם
  

 
  
  

  
  

 

 

   חנוכת בית הנוער .1
השתתפו . לפני כשבועיים התקיימה חנוכת בית הנוער במושב 

רכז , במסיבה ראש המועצה האזורית מר שמעון סוסן
נציגי הועד , רכזת הנוער נירית ברנשטיין, התרבות יוסי עידן

  .המקומי ונציגי ועדת חינוך והנחה את הערב אריאל סלע
וסן ברך את הנוער על התגייסותו ראש המועצה מר שמעון ס

להכנת בית הנוער לפעילות והזכיר בדבריו את תרומת 
המועצה למועדון בריהוט ובציוד ומקווה שאכן המקום ימשיך 

להראות כפי שנראה היום וישרת את הנוער בפעולות 
  .מבורכות

איילת שלום ברכה בשם ועדת חינוך וההורים וציינה את ' הח
בבית נוער ובעזרת השם הצלחנו  המחסור שהיה עד היום

כמו כן מודה למועצה . להגיע היום שאכן יש בית נוער במושב
  .הציוד למועדון והדאגה לבית הנועריסוף ולועד המקומי על א

לה גולניק ברכו את ראש 'רכזות הנוער מיתר בן ישי ושרה
המועצה ונציגי המועצה וכן את חברי הועד המקומי ובמיוחד 

קב איזק על כל מה שנעשה לטובת הנוער את ראש הועד יע
במושב והן מקוות שאכן תהיה פעילות עניפה בבית הנוער 

 במשך השנה והודו להורי החניכים אשר הכינו כיבוד מרשים
  .לטקס

לאחר שהקבלן הקודם החליט לא  – מדרכות וכבישים. 2
הוציאה המועצה מכרז חדש לביצוע , לבצע את העבודה

 זכהקבלנים ו 4נגשו . התקיים המכרז בשבוע האחרון .העבודה
בעבודה קבלן שמבצע כיום עבודה במושב ברקת לשביעות 

 2.3-עלות המדרכות והכבישים  תסתכם בכ. רצון המועצה
הקבלן הבטיח להתחיל את העבודה תוך שבועות . ₪מליון 

  .אנו מקוים שאכן סוף סוף יחלו העבודות, ספורים
לביצוע מדרכות במקביל החלה המועצה להכין תכנית 

עם סיום הכנת התכניות אנו . דן עד כיכר ספיר' וכבישים ברח
  .מקוים שהם יוגשו לביצוע

  

 

  ועד מקומי
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שכנים , חברים, תודה מקרב לב למשפחת נחלים היקרה

  על ביקור החולים  'וכו
על , "נסוןיבל"ח "לאחר הניתוח שעברה רעייתי שרה בבי

  החיזוק ובעיקר, העידוד
על המאכלים הטעימים לשבת שהרעפתם למשפחתי בכל 

  תקופת היעדרותה של שרה 
ישלם שכרכם ויסיר מכם כל מחלה וישלח ברכה ' ה, מהבית

  , והצלחה בכל מעשי ידיכם
  .ה נזכה להחזיר לכולכם רק בשמחות"מי יתן ובע

  
  רעייתו ומשפחתו, מוטי אלוני

 

  תודה קול
  בני עקיבא

  
  !עמכם' ה, יקרים ובוגרים הורים, חניכים
  !פורים לכבוד בפעילויות עמוס היה ה"ב השבוע
 חניך כל! המאה חתונת – סניפית פעילות הייתה ראשון ביום
 שהייתה כמובן, החתונה מהאורחים אחד של תפקיד קיבל
 לתחרות שנרשמו חניכים הופיעו מכן ולאחר מצחיקה חופה

  !זוכים כולם בשבילנו, הכישרונות
 סיפור על שמענו. לביריה ה"הרא שבט חברי יצאו שני ביום

 התלאות ולמרות שווה פונדו הכנו, ההר על עלינו, הביריה
 ביום להכתרה להכנות ומיד! כיף בעיקר היה, חזרה רךבד

 שבט של והקומונרית הקומונר את הכתירו שבה שלישי
  .ה"הרא

 שבט בחסות 09:30 בשעה פורים שוק שישי ביום וכמובן
  !וליהנות לשחק, לסניף מוזמנים הגילאים כל. איתן

 כולם! המדריכים עם מתחלפים ה"הרא שבט! ונהפוכו, ובשבת
 !לבן כחול עם, למפקד 17:00 עהבש מגיעים

  
  ,שלום שבת
  הקומונרית יעל

 

  
  מןלמרים שפיל

  
  החלמה מהירה

  
  תהילהלהולדת הנינה  ומזל טוב

  נכדה לשושי וגדי היימן
  

 

  
להורים המקסימים לצוות המעון , לילדי מעון נחלים

תודה רבה על משלוח מנות , וללימור התותחית
  , מדהים שהכנתם עבורי

  !!!שימחתם וריגשתם אותי מאוד
  ,שיהיה לכולכם פורים שמח

  
  ,♥ אוהבת

  הדס 
 רת ועד מקומימזכי

  
 

רכת יישוב טובב  
 

 לנעמה ויורם בן שימול
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 בית מדרש לנשים
  אגף החינוך והתרבות של 

  מועצת חבל מודיעין
  מזמינה אותך ליום לימודי בית מדרש

  ח"ש 30בעלות של " בית דני"ב
  

 12,3,12ח אדר 'י, בתאריך
  מר משה הרשקוביץ 10:00בשעה 

  עיון בספר בראשית לאור דרכו של הרב"
  "צבי יהודה קוק

  ריהרב שבט א 11:00בשעה 
  "בר יוחאי תורה ועבודה בגישתו של רבי שמעון"

  
  בואי בלב שמח

  חווה גרמה

 

  
אנו רוצים להכניס , לבקשת רבים מתושבי נחלים

לאתר נחלים קטעים או תמונות שצולמו בארוע 
  פתיחת 

  ".שנה לנחלים 60ארועי "
  .נשמח לכל סרט או תמונות
  את החומר יש להעביר 

  .יוסי רובינרויט מנהל האתרל
  052-7036660 –יוסי 

yosrbnrt@gmail.com 

  פורים בבית הכנסת
  )יום רביעי בערב(ליל פורים 

  18:00: ערבית וקריאת המגילה ברוב עם
  

  הכנסת קריאת מגילה נוספת בבית
  20:00: בשעה 

  
  )יום חמישי(פורים 
  )05:35 –תיקין וכ: (מניני שחרית

  05:45: מנין ראשון
  07:00: מנין שני

  :זמן קריאת המגילה
  06:15: מנין ראשון

  07:30: מנין שני
  

  10:30: קריאת מגילה נוספת בבית הכנסת 
  

  17:25, 13:00: מנחה
  19:30, 18:00): מוצאי פורים(ערבית 

  
  )יום שישי(רים שושן פו

  )05:35 -כותיקין(מנייני שחרית 
  06:00: מניין ראשון

  06:45: מניין שני
  08:00: מניין שלישי
  
 הגבאים -פורים שמח 

  כולל יום הששי
  לימודים גם ביום זה מתקיימים

 בבית המדרש נוה יעקב

  

 מעניינת מאוד קפה מאפה והרצאה
   לכל מי שיש לו זמן  

  ביום ראשון
  ,ד אדר"כ, 18.3

 בבית דני
  10.45בשעה 
   ,ינקלביץ יהודית   'תספר הגב

  על חייה במסך הברזל
  

  בואו בשמחה

  
  כמות המשקעים בנחלים

  .באדיבות שלום נוי -  ב"חורף תשע
  

מ                                                               "מ 100.5בשבועיים האחרונים ירדו 
  מ"מ  594.6   חילת העונה ירדוכ מת"סה

          שומע תפילה תן טל ומטר לברכה ..."
  "וברכנו בגשמי ברכה ..על פני האדמה

  

  

למושב נחלים אנו "   60"- "70"- לרגל ארועי  ה
מבקשים להעביר תמונות המשקפות את חיי 

  שב מראשיתו ועד ימינוהמו

       050-7501120' נא להעביר לנורית גוטמן טל
            054-4407067    או גילה גוטמן
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  מתן בסתר

מחפשים כובעים ומטפחות לחולות סרטן שעוברות 
  .טיפולים כימותרפיים

  054-8609313 מירב –בתודה מראש 

  

  

למשפחת רטח מראש העין שבתם נספתה וביתם נשרף 
 2-דרושה עזרה הורים ול, לפני שבועיים, על כל תכולתו
  .הבנים שניצלו

אתי תרומה כספית או כל עזרה אחרת אפשר להעביר ל
– 052-3322255  

  

  
  
  

  להשכרה
-050 –לפרטים ,              חדרים במושב נחלים 3.5דירת 

  שמוליק, 4699006

  

  משק שמוליק לוין במושב מזור
  למכירה זיתים ושמן זית 

   0.1-0.2מאיכות כתית מעולה 
  אחוז חמיצות, כשר לפסח ולכל ימות השנה

  הספקה עד הבית
03-9329328 ,054-6499300  

 

  
  למסירה 

  0507-441175 –מחשב 
  

 

דרושה עזרה בקניית , בכתלמשפחה מורכבת ומסו
מטרנה אפשר  תרומה כספית או. מטרנה לשני ילדים

  –להביא לגילי 
 054-4676568 

  .מחפשת בחורה ישראלית לעזרה בעבודות הבית
   052-5212333 –לפרטים 

  

  

  

 –' מחפש פרטנר לנסיעה משותפת לעבודה בנתניה טל

050-5295757  
  

  

  

  לכל בו לגן דרושה קופאית למשרה 
  חלקית/ מלאה 

  –לריקי  ניתן לפנות –לפרטים נוספים 
 03-9322132  

  

  

  
  !חדש! חדש! חדש

/ סרטי חברים לחתונה / בת מצוה / סרט בר מצוה 
סרטים / סרטי ימי הולדת / סרטים ליום הנישואים 

  עבור מוסדות
  

יערוך עבורכם , סטודיו לעריכת סרטים בעל נסיון רב
ילדיכם והכל / חברכם / ש ויפתיע את אהובכםירג, סרט

  !במחירים שישאירו אתכם רגועים עד סוף הסרט

 klipashut@gmail.com 2889950-054 –קליפשוט 
 
  

  

  

  

  



 ד "בס
           

5

  
  
  

  משה איזק: מאת
  !שלשם נחלים יש יותר משישים פנים, מתברר, שנה לנחלים 60במסגרת ארועי 

  :מילים נוספות והרי הם 60יש לפחות  ם-י-ל-ח- נבתוך אותים 

  
  י                 נ   

      נח
  ים      )המבולשם מ(    נח

  יחל        )נבריא(    נחלים
  יל          )ודי(    נחל
  יחם          )ירש(    נחל

  ימן        )מספד(    ני
  ל"י          )ישן(    נם

  )צד מערב(    ים        )שערה(    נים
  )יש מפרשים(    מ"י      )להקת דבורים(    נחיל

  )שמונה עשרה(    ח"י              נלחם
  )בסלנג שפע(    ים              נחים

  )יחידת מחסני חרום(    ח"ימ      )בארמית אף(    נמי
  )מחה(    ימח               נמל
  )נרגע(    נחם

  
  

  מ              ח          
  מי        )לא קר(    חם
  )מטבע ישראלי ישן(    מיל               חי

  )מידת אורך(    מיל         )אבי הבעל(    חם
  )שכל(    מח           )יופי(    חן
  )שומן שבתוך העצם(    מח         )אכסניה(    חן

      מלח         )ראה בשנתו(    חלם
  )ויתר(    מחל         )מתרחשים(    יםחל
  )סוג(    מין         )מתרחש(    חל

  )ספן(    מלח    )הפרעה במצב הבריאות(    חלי
  מלחין          )פחד(    חיל 
  מל        )איש צבא(    חיל
  )תנוחה(    מנח           )הון(    חיל

  )שם(    מניח               חמין
  )מרשה(    מניח       )חדר מלחמה(    ל"חמ
  )וערג(    מניח       )חיל מודיעין(    ן"חמ

  )מאת(    מן         )חיל נשים(        ן"ח
  )מכה(    מחי               

  
  ל          

  )לירה ישראלית(    י"ל              לי
  )לוחם חרות ישראל(    י"לח      )בארמית לנו(    לן

  )בארמית ינוח(    לינח
                לח

                לחם
              לחם
                לחן

  )חלק בפנים(    לחי לן

  אחד קולב

יהי רצון שנזכה לעוד עשרות שנים לראות את מושב נחלים "
  ".120עד "צומחת 

  .שנה 120=  60+40+20= ך "סמ, 60" = ס"אות 
 1+ כמו שאומרים אחד 


