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  423גליון מס 
  23.03.2012ב  "תשע אדר 'טכ

  "החדש" "ראויק" פרשת
  17:36: כניסת שבת
  18:31: יציאת שבת

  
  05:03 -"ותיקין"מניין כ
  17:00: מפקד

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן
  

  אחד קולב

  ח ניסן"ר, בשבת זו
 06:45-התחלת התפילה במניין הראשון ב

 

  ברכות
  

  ' לשירה איצקוביץ
על זכייתה בתחרות הארצית לנוער לסיפורים קצרים 

 מטעם משרד החינוך
 

  ...קול הפוסל 
ונה ארע מקרה בו עלו קולות בבית הכנסת למנוע מאדם זה או לאחר

  .אחר לשמש כחזן
אני מצטרף לקולות הטוענים כי שליח הציבור בבית הכנסת אמור 

  .לייצג נאמנה את ציבור המתפללים
לא יתכן למנות לחזן אדם שפועל בניגוד לרוח הקהילה שבה ,  לפיכך 

נוסעים כל יום שלא :   )כולל עבדכם הנאמן(חלקים נכבדים מהציבור 
מעסיקים , פותחים מחסנים , משכירים דירות מפוצלות , על פי החוק 

בונים ללא , משכירים שטחים ומכסות מים , עובדים ללא רשיון
שופכים פסולת עסקית , "בקטנה"שומרים שבת , מעלימים , היתרים 

,  מעלימים, מועלים , מלבינים פנים ברבים, ובניין ברשות הרבים
יעלה בעינכם  ןטים מכרזים ועוד רבים אשר מחמת צנעת הגיליומ

  .כאילו הייתי פורטם
" בקשותינו "ת  אלפיכך ראוי למנות אדם ראוי אשר ידע לייצג נאמנה 

  ...בפני כסא הכבוד
ולעיתים ( מאידך ועל מנת שלא לקטרג ראוי להזכיר כי אותו ציבור 

, בחברה קדישא, הבשעורי תור, עסוק בשמירת מצוות) אותם אנשים 
בפעילות למען , בתרומה, בחינוך, בעזרה לזולת, בגמילות חסדים

  .ועוד ועוד , הציבור
ואם , לאור זאת ראוי לכולנו כי נבחן את מעשינו בטרם נבחן את האחר

בכל זאת אנו בוחנים אותו אז שנראה כל אחד את מעלת חברינו ולא 
  .את חסרונו

  ןאורי כה                            

 

 לקראת חג הפסח -בית הכנסת

  נקיון התאים

  ,בימים אלה, המתפללים מתבקשים לנקות

  .לרשותםאת התאים ש 

, וכמובן ;ס ניתן להשאיר בתא רק סידור וחומש"ִמֶשל ביהכנ

  .טלית ותפילין וסדורים  וחומשים פרטיים

ואנו גם . ס"יש להחזירם למקומם בספריה ספרים של ביהכנ

  .מבקשים להחזיר ספרים שנשאלו הביתה

  לקראת החג עשויים אנשים מטעם בית הכנסת

  .ס"יהכנולהוציא ספרים של ב לבדוק את התאים

  ,מי שמעונין שהתא שלו יבדק רק בנוכחותו

  .בניסן' אך לא יאוחר מג, יבקש זאת מאחד הגבאים

  .יש להביא רק עד יום שלישי לפני החג לגניזהדברים 

ינתן י" סיום מסכת"לערב פסח ל) לא חמץ(כיבוד 

  .ס"בביהכנ

   

  

  

  
  טוב מזל

  
  לבב בר ומשה לצביה

  הנכד להולדת
  ואלי לכנרת בן

  
  

  ארזי וצביקה לשולה
  ארזי ויהודה ליהודית
  נינה/ הנכדה להולדת

  .ודעאל לעדי בת
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  בני עקיבא

  
  

   !עמכם' ה, הורים ובוגרים יקרים, חניכים

גיבוש של הצוות מדריכים יוצאים לשבת קרובה השבת הב
  .ולכן לא תהיה פעילות בסניף

  
אתם , השבוע הועלו תמונות של הסניף לאתר של המושב
  .מוזמנים להיכנס ולראות את החניכים באירועי פורים

  
  !נצא בשמחה למסע פסחחמישי  - רביעי מיםבי

כל חניך . נטייל באזור הגליל התחתון ונישן בגני חוגהאנחנו 
ה המדריכים "בע. עבור ארוחת ערב₪  12להביא  צריך 

  .שיש להביאנוספים יחלקו רשימה מסודרת של דברים 
בנוסף אם נותרו לכם בבית חטיפים ממשלוחי המנות של 

הרי פסח  - וחשבתם לעצמכם כיצד נתמודד איתם, פורים
  !נמצא הפתרון, בפתח

במהלך המסע . תשלחו אותם ביחד עם החניכים למסע פסח
החטיפים . יהיו עמדות התרמה לאיסוף החטיפים שנותרו

גם ניקיון וגם , הרווחנו פעמיים. יועברו לאחר הפסח לנזקקים
  .מצווה

  
  יעל הקומונרית, שבת שלום

 

  רחל וזאב, שושנהל
  וכל בני המשפחה

  
  אתכם באבלכם

  אוהסב באה, בעלהעם פטירת 

  ל"ז שטיינמץ  מרדכי 
  מובנחמת ציון תנוח

  
 

  מנחם  קול

 לימודי בית המדרש לנשים ייתחדשו
  .ופשת פסחלאחר ח

  בברכת חג פסח כשר
  חווה גרמה

  

  
        אביב הגיע פסח באאביב הגיע פסח באאביב הגיע פסח באאביב הגיע פסח בא

  .ישנם הרבה מאד ספרים שנמצאים מחוץ לספריה

חפשו אם יש , אנחנו מבקשים שבמסגרת נקיונות הפסח

בביתכם ספרים שסיימתם לקרא ושכחתם להחזיר 

  .ותחזירו אותם בהקדם, לספריה

  .יש עוד אנשים שרוצים לקרא את הספרים

  , ברצונינו להזכיר, וכן

  .נא לא להשאיר ספרים ליד דלת הספריה

  ,מי שרוצה להעביר ספרים לספריה

  052-8850780 – בבקשה לתאם עם יוכי

  חג שמח

 ראשי חודשים לנערות ונשים
  !י אחותי היקרהבוא

  
  שירה ופיוט, לערב של דברי תורה

  ,נוסח יהדות ספרד
  20:30בשעה  27.3.12ביום שלישי ג ניסן 

  ,אצל משפחת הרשקוביץ" בוסתן של סבתא"ב
  ח"ש 10בעלות של 

יציאת "                                                   לופולינסקי הילה ' עם הגב
  "הזה מצרים בימים ההם ובזמן

  ,שירה וניגון עם טלי קביליו
  

  בואי בלב שמח

  *היכונו * היכונו* היכונו 
  

        נחליםנחליםנחליםנחלים    ותושביותושביותושביותושבי    חבריחבריחבריחברי    לכללכללכללכל
  חגיגות ובמסגרת לטובה עלינו הבא העצמאות יום לקראת

  ,לנחלים" שישים- השבעים"
  .לדורותיהם עקיבא בני שבטי מפגש מתכננים אנו

 נחלים חברי,הקרוב העצמאות ביום ה"אי יערך המפגש
  והנכדים הילדים את לידע מתבקשים

 החג את לבלות יתכננו שהשנה למושב מחוץ שגרים
  .במושב

  .בהמשך ימסרו היום של התכנית על פרטים
        ,,,,בברכהבברכהבברכהבברכה                                                                                                        

        המארגנתהמארגנתהמארגנתהמארגנת    הועדההועדההועדההועדה
 
 
 

  אזכרה
  

  )27.03.12( ניסן' ד שלישי ביום
  אהובנו של לקברו נעלה

  ל"ז טייןפוירש שמשון
  בנחלים העלמין בבית 16:45 בשעה

 המשפחה
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למושב  60606060-מסגרת חגיגות הב

  נחלים
בניצוחו של רפי  "קולות מן השמיים"נארח את מקהלת 

באייר ' ו, "אחרי מות קדושים"בשבת פרשת , ביטון
  .28.4.12 ,ב"תשע

 ניתן להרשם לארוחה אצל הדס במזכירות הועד המקומי
משפחות המעוניינות לארח ! כל הקודם זוכה – )בתשלום מראש(

  לפנותמתבקשים !) בלבד(את חברי המקהלה ללינה 
 . 050-3870506 –לעמוס אופיר 

  
גם  ,מצרכי מזון שוניםכמידי שנה ניתן להעביר 

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

  תודה
  זלצר גילי

  1גמלא ' ברח 
 

 

  קוסמטיקה רפואית –מירב היופי 
  

   :הטיפולים המוצעים
  

הבהרת , )הצערת עור(ינג 'טיפולי אנטיאג, טיפולי פנים
עיצוב , הסרת שיער מניקור רפואי/ פדיקור, פיגמנטציה

ל לציפורן טבעית 'ג, איפור מקצועי, טיפולי יופי, גבות
  ..םמתפצלת או חלשה ללא חומרים מקשרי

  כל זאת אצל
        

,                      ,                      ,                      ,                      מירב וייצמןמירב וייצמןמירב וייצמןמירב וייצמן
  )GIGI ACADEMYבוגרת (

  ,מושב מזור, 4הגפן ' רח
9086899  ,052-3448183  

  

 

  

  
  כמות המשקעים בנחלים

  .באדיבות שלום נוי -  ב"חורף תשע
  

מ                                                               "מ 20.2בשבועיים האחרונים ירדו 

  מ"מ  614.8   כ מתחילת העונה ירדו"סה

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

 

 

  .ורי של המושבבתקופה האחרונה אנו עדים לכך שאנשים זורקים את הגזם ושאר פסולת בשטח הציב
  !אנו מבקשים לא להשליך את הגזם ושאר פסולת בשטח הציבורי

  .ניתן להטיל קנס כספי גבוה על המשליכים, י חוק העזר של המועצה שאושר בזמן האחרון"עפ
 .אנו נפעל להטיל קנס כספי על המשליכים, במידה והדבר ישנה

  ועד מקומי

        !!!!דואר נחליםדואר נחליםדואר נחליםדואר נחלים
  !הודעה חשובה

  

  !הדואר סגור, 25.3.12', מיום אהחל 
  חלוקת דואר רשום וחבילות יתבצעו

  י דבורה ומאיר רוטשילד"ע 
  

  :בימים
  09:00 – 08:00בין השעות ' ה+ ' א

  18:00 – 17:00בין השעות '   יום ג
  13:00 – 12:00בין השעות '   יום ו
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 ,בתחום המחשבים, ימוששיפור חווית הש, סיוע והדרכה
  .בסבלנות רבה   ,לכל גיל
כל מה שרצית , גלישה באינטרנט, פייסבוק, אימייל

  .לשאול ולקבל תשובה מקצועית וסבלנית
  054-3002078     :ליצירת קשר

 
 

 

  
  וכן לפסח מאוכל ! אצלנו בנחלים

  !באיכות מעולה
קייטרינג איתן   –להזמנות דרך האתר 

www.catere.org 
  

  
  
  

  השבת אבידה
 .אבדה מגבעת בצבע אפור בבית הכנסת בשבת האחרונה

ניתן להחזירה למאיר רוטשילד או להדס במזכירות הועד 
  המקומי

  

 

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

-050 –תר אופיר י אס"וסברובסקי בעיצוב מיוחד ע
6404209  

  
 

אשמח ,תמורת תשלום, מחפשת טרמפ לרעננה בבקרים
  מי אם תתקשרו עי

– 052-6511224 
  
  
  

 !ניקיון לפסח 
  

  !!בפסח הקרוב מפסיקים לעבוד 
  בחורים צעירים ונמרצים ינקו בעבורכם

  .את הבית לפסח במיומנות ובאמינות 
  

  בני ישיבה ,בחורים דתיים*
  אמינות גבוהה*

  ניסיון*
  מחירים נוחים*

    054-3292680- מתן  :לפרטים 

 

  

  

  

  

                                   "בגד כסת"המטפחות המעוצבות של 
 !במחירים שחבל להפסיד

 ".שירוש"ושמלות יחודיות של המעצבת 
ליד (                            19בבית משפחת ביטון החרמון 

 )המשק של דורון
 19:30-22:00בשעות  28/03-עי הייום רב

 avitali.biton@gmail.com: לפרטים 
  

  

אם אינכם רוצים לעמוד בתור הארוך לשטיפת אם אינכם רוצים לעמוד בתור הארוך לשטיפת אם אינכם רוצים לעמוד בתור הארוך לשטיפת אם אינכם רוצים לעמוד בתור הארוך לשטיפת 
צים שטיפה יסודית צים שטיפה יסודית צים שטיפה יסודית צים שטיפה יסודית ואתם רוואתם רוואתם רוואתם רו    , , , , לפסחלפסחלפסחלפסח    המכוניתהמכוניתהמכוניתהמכונית

חיצונית ופנימית חיצונית ופנימית חיצונית ופנימית חיצונית ופנימית עבורכם עבורכם עבורכם עבורכם     אנו נשטוף וננקהאנו נשטוף וננקהאנו נשטוף וננקהאנו נשטוף וננקה
                                                                                                                            את מכוניתכםאת מכוניתכםאת מכוניתכםאת מכוניתכם)  )  )  )      שואב אבק מקצועישואב אבק מקצועישואב אבק מקצועישואב אבק מקצועי((((

        ....ניסן ניסן ניסן ניסן ' ' ' ' עד יגעד יגעד יגעד יג' ' ' ' בין התאריכים טבין התאריכים טבין התאריכים טבין התאריכים ט
        ::::מחירמחירמחירמחיר

        מכונית גדולהמכונית גדולהמכונית גדולהמכונית גדולה₪ ₪ ₪ ₪     50505050למכונית פרטית למכונית פרטית למכונית פרטית למכונית פרטית ₪ ₪ ₪ ₪     40404040    
        אוריאל ואורי גוטמןאוריאל ואורי גוטמןאוריאל ואורי גוטמןאוריאל ואורי גוטמן    ,,,,יוסףיוסףיוסףיוסף

        5142684514268451426845142684----052052052052        ––––יוסף יוסף יוסף יוסף : : : : טלטלטלטל
        6280628062806280277277277277----050050050050    ––––אורי אורי אורי אורי 

  

 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 - עלות מנה רכישת מנות  .ב
  

                           050-8684141/51 -אריה גוטליב
  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
  

  

  

  

  

  כשר לפסח למהדרין
  בהשגחת הרב גרינוולד

  
 משק שמוליק לוין במושב מזור

  למכירה זיתים ושמן זית 
כשר , אחוז חמיצות 0.1-0.2מעולה מאיכות כתית 

  הספקה עד הבית, לפסח ולכל ימות השנה
03-9329328 ,054-6499300  

  

  

  

 

  !!!פה בנחלים
/ למסירה !!! בגדים יד שנייה במצב טוב ושמיש בלבד

לפרטים ... החלפה במחירים שווים לכל נפש/ קניה 
 050-8779764                                –נוספים 
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