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  423גליון מס 
  16.03.2012ב  "תשע אדר 'כב

  "פרה"" פיקודי" –ויקהל " פרשת
  17:31: כניסת שבת
  18:26: יציאת שבת

  
  05:12 -"ותיקין"כ מניין
  17:00: מפקד

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

 

  
  
  

 

 

  
  

  טוב מזל

  לי אדלרוצלתלמה 
  להני מלצר
  נינה/ להולדת הנכדה

  לענת ואוריהבת 
                 

  
  
  

  

 
  

 כל תושבי נחלים ל
ה להתרים "גם השנה יעברו מתנדבים בבתיכם בימים הבאים בע

כדי לתמוך " נחלים-נחל"דפסחא של קופת -למפעל קמחא
  .בנצרכים בהוצאות החג

שבין השאר , אנו פונים אל כל הציבור לתרום בעין יפה למפעל זה
  .נדרשים לכךדואג גם לאנשי נחלים ה

מיכאל , מאיר היימן:ניתן למסור את התרומות גם ישירות ל
  .או אודי רטנר, אשר

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

של נשים המוכנות לצאת בזוגות של  נשמח לקבל גם פניות
  .נות למיכאל אשרות מתבקשים לפ/מתנדבים .מתנדבות

משפחות שברצונן לתמוך ומכירות אישית אנשים הנזקקים 
ח "יוכלו לפנות אלינו עם הפרטים עד לר, לתמיכה לקראת פסח

  .ניסן
במהלך חג הפורים : ישר כח לקהילת נחלים על ההרתמות לתרום 

 7,700וכן ,  ביום- שחולקו בו" מתנות לאביונים"ל₪  8,000נאספו 
  ."מחצית השקל"ח ל"ש
  "ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא"

  .בברכת חג שמח
  ".עזרה הדדית נחלים"לשעבר קופת , " נחלים –נחל "עמותת 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  מזל טוב

  אסתר נחמיאסמשפחת ל
   )לניתהב(

  לנישואי הבת ספיר
  

                 

  מזל טוב                    

  לחדוה משרקי
  

  טל משרקילמרגנית ו
  לטובה וינקי לבקוביץ

  לרגל בת המצוה

  

  ברכות
  

  שאול חרמץל
  על זכיתך במקום הראשון

  
  וליהודה רטנר

  על זכיתך במקום השני
  

 חבל מודיעיןא .ך לתלמידי מ"בחידון התנ

את חישוב המיסים לועד , שוב, השבוע שלחתי אליכם
  .2012לשנת  המקומי

המיסים חושבו השנה באופן אחיד לכלל תושבי 
ר לשנה וכמובן יש "למ₪  17המושב בשעור של 

  .להוסיף את ההיטלים השונים לפי הפרוט שקיבלתם
  !מי שבימים אלה שילם חובו יראה במכתב כמבוטל

  ,בברכה
  מקומי מזכירת ועד, הדס סניאור

 

  ועד מקומי
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הרבה תודות על תרומת , מרקוביץ) מולי(לשמוליק 
ש אברהם "למשחקיה ע,בובות ומגוון צעצועים, אופניים

  !תזכה למצוות ותבורך משמיים .אינהורן

  אהובה אינהורן                                           

 

  תודה קול

  בני עקיבא

  
  !עמכם' ה, יקרים ובוגרים הורים, ניכיםח
  
 איתן לשבט הכבוד כל, במיוחד מוצלח פורים שבוע לנו היה
 הגרלה, רבות תחנות היו! והמטורף המושקע פורים השוק על

  !טובה אווירה ובעיקר גדולה
 התחלפו בה, ונהפוכו שבת על ה"הרא לשבט גם הכבוד כל

 דאגו ואף שבתב פעולות העבירו, המדריכים עם השבט חניכי
 על הכבוד כל! כיף ממש היה, הסניף לכל שבטיות לארוחות
  !והשקעה האחריות
 שהגיעו ולמדריכים לחניכים הכבוד כל חביבים ואחרונים
  !!!פעולה ושיתפו
, מועצתי מדריכים לערב המדריכים יצאו שלישי ביום השבוע
 פנטומימה במופע וצפו המחוז רכז עילי של שיחה שמעו בו

 היה, ההדרכה במהלך נפגשים הם בהם במקרים עסקש מיוחד
  .ומעניין מעשיר
- כחול ועם בזמן מגיעים כולם, 17:00 בשעה בשבת מפקד
  .לבן
  !פסח למסע הרשמה החלה -לב שימו
 ונישן התחתון בגליל נטייל, ניסן' ו -'ה בימים יתקיים המסע
 20, אחים הנחת ישנה השנה. ₪ 195 המסע עלות. חוגה בגני
  .שלישי אח עבור הנחה ₪ 30, שני אח עבור הנחה ₪

 20:00 בשעה אדר' כז, הקרוב רביעי ביום נגמרת ההרשמה
  ☺ כיף פשוט יהיה, נרשמים כולם. בערב

  הקומונרית יעל, שלום שבת
  
  

 קפה מאפה והרצאה מעניינת מאוד
   לכל מי שיש לו זמן  

  ביום ראשון
  ,ד אדר"כ, 18.3

 בבית דני
  10.45בשעה 
   ,ינקלביץ יהודית   'תספר הגב

  על חייה במסך הברזל
  

  
ע ולחברת הנוער על ההתיחסות שלכם "תודה רבה לבנ

  .אליי
וסליחה למי , תודה רבה לכל מי ששלח לי משלוח מנות
  .שלא הספקתי לשלוח בחזרה

  ארז

 

 

  
גם  ,כמידי שנה ניתן להעביר מצרכי מזון שונים

אפשר להשאיר  .שאינם כשרים לפסח ,פתוחים
  )ואינם צריכים קרור במידה(, במרפסת ביתי

  תודה
  זלצר גילי

  1גמלא ' ברח 
 

  ל"ז איתי יוגבש "ע טורניר כדורגל

  
  
  

ש "ך ביום העצמאות טורניר הכדורגל עגם השנה ייער

  .איתי יוגבאיתי יוגבאיתי יוגבאיתי יוגב

  להרשמה כקבוצה יש להתקשר 
  . 054-4349926לכרמי יוגב 

  !!המקומות מוגבל' מס
 יוגב. בברכה משפ
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  ס"עמותת ביהכנ                   ועד מקומי                         משרד החינוךמועצה אזורית                                
  נחלים               מושב נחלים           האגף לתרבות תורנית                         חבל מודיעין    

  

  למושב נחלים 60606060-במסגרת חגיגות ה

, ב"באייר תשע' ו, "אחרי מות קדושים"בשבת פרשת , בניצוחו של רפי ביטון "קולות מן השמיים"נארח את מקהלת 
28.4.12.  

  
  :בתוכנית

  קבלת שבת וערבית* 
  ארוחת ערב שבת מלאה עם המקהלה * 
  ). לאדם₪   100בתשלום של (

  )הקהל מוזמן(טיש ערב שבת * 
  !!!נותרו מספר מקומות

משפחות המעוניינות לארח את חברי ! כל הקודם זוכה – )בתשלום מראש( ניתן להרשם לארוחה אצל הדס במזכירות הועד המקומי
 . 050-3870506 –לפנות לעמוס אופיר מתבקשים !) בלבד(המקהלה ללינה 

 

    – שבת
  )08:00- ניין מאוחד במ(  שחרית* 
  קידושא רבא* 
  מוסף * 
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  מתן בסתר 
 מחפשים כובעים ומטפחות לחולות סרטן שעוברות

  .טיפולים כימותרפיים
  054-8009313 מירב –בתודה מראש 

  
  )הטלפון' בשבוע שעבר נפלה טעות במס(

  

  
  וכן לפסח מאוכל ! אצלנו בנחלים

  !באיכות מעולה
קייטרינג איתן   –להזמנות דרך האתר 

www.catere.org 
  

  
  
  

  להשכרה
-050 –לפרטים ,              חדרים במושב נחלים 3.5דירת 

  שמוליק, 4699006

  

  
  מתנות לחג  –תכשיטים 
פנינים , סימניות מיוחדות, עגילים, צמידים, שרשראות

-050 –פיר י אסתר או"וסברובסקי בעיצוב מיוחד ע
6404209  

  
 

  
  למסירה 

  0507-441175 –מחשב 
  

 

  עודפי משלוחי מנות
אפשר למסור לאריה גוטליב או לגילי זלצר עודפי 

  .אנו נמצא ילדים שישמחו מהם, משלוחי מנות

 

  

  

  

  

) או בסביבה(רווקה מחפשת דירה קטנה לשכור בנחלים 
                                              .חודשיים -לחודש 

  054-7374789להתקשר 

  

מתגבשת קבוצת ילדים לשנה הקרובה סביב גילאי 
לת מקסימה שתטפל בביתה פשנתיים שלוש עם מט

אנא צרו קשר , הורים המעוניינים בפרטים) מכפר נופך(
  050-9170022בשבוע הקרוב עם עינה 

  

  

 מנות לפסח
נות ככבכל שנה גם השנה אנו נערכים לתת מנות מו

גלמודים , ערירים[        ''כל דצריך''לפסח לנצרכים 
  .לעזר מציון] 'וכד

 : הבקשה היא
  מנות טריות המבושלות בבתי אנשי נחלים  .א

 .'ש 25 -רכישת מנות עלות מנה  .ב

  
                           050-8684141/51 -ליבאריה גוט

  054-4676568 -גילי זלצר

  
, ימים לפני החג 3ממשיכים לאסוף מנות חמץ עד 

 ....מצטרפים חדשים יתקבלו בברכהמצטרפים חדשים יתקבלו בברכהמצטרפים חדשים יתקבלו בברכהמצטרפים חדשים יתקבלו בברכה
  

  

  

  

  

ס ניתן לקבלו אצל הדס "נמצא עגיל ליד ביהכ
  .במזכירות
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