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  428גליון מס 
  04.05.2012ב  "תשע אייר 'יב

   " רואמ" פרשת
  19:05: כניסת שבת
  20:03: יציאת שבת

  
  05:15 -"ותיקין"מניין כ
  18:45: מפקד

as@smile.net.ilvmnhad 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן
  

  
  טוב מזל

  
  יואללארוסייך עם   טלי אלרוםל

  
  רותי ואבי אלרוםל

  טלילארוסי 
  
  

למרבה המבוכה יש חברים : לידיעת הנוגעים בדבר
רי ואינם אשאין להם טלפון סלול) ואולי גם תושבים(

אולי אפשר לידע . יכולים לשלוח או לקבל מסרונים
, אותם בדברים חשובים ומעניינים באמצעים ישנים

י אפילו בפתק כגון טלפון קווי ואול, פרימיטיביים
  !?בתיבת הדואר

  בתודה יהודית ארזי
 

  
את ההורים מתבקשים שלא לשלוח לגן השעשועים 

רצוי שיהיה הורה אחד לפחות באזור גן ! הילדים לבד
  !השעשועים על מנת שהילדים לא ישארו לבד

בשבת האחרונה הגיעו שמועות לכאורה על בחור בעל 
. חזות חרדית המסתובב בצורה חשודה בגן השעשועים

אלא רק ... לא דווח לנו על כך בזמן אמת, לצערנו
למעט להודיע למחרת כך שלא ניתן היה לעשות כלום 

חשוב להזכיר . ת על הארוע"למודיעין של תחנת פ
שאנו מסתובבים עם טלפונים גם בשבת ושזה מקרה 
קלאסי שבו צריך היה להתקשר אלינו מה עוד שאילן 

  !דרוקמן גר בסמיכות וניתן היה להזעיקו במיידית
,                                 ,                                 ,                                 ,                                 8779760877976087797608779760----050050050050    ––––אבי וולמן אבי וולמן אבי וולמן אבי וולמן 

        7252517725251772525177252517----057057057057    ––––    אילן דרוקמןאילן דרוקמןאילן דרוקמןאילן דרוקמן
  
, מי שקיבל פנס בערב יום העצמאות וטרם החזירו* 

  .מתבקש לעשות זאת בהקדם לאבי וולמן
  
נא , המתקרב ג בעומרג בעומרג בעומרג בעומר""""לללללקראת !! הורים וילדים * 

עירנות  והכנת אמצעים לעזרה , לשמור על בטיחות
  ).שלא תהיה(' פציעה וכו, בכל מקרה של שריפה

  
אנא ציינו ) 102(בוי בדיווח על שריפה לשרותי הכי* 

, הממדים, סוג השריפה, מקום מדויק של השריפה
חבירה עם אדם שיקבל את כוח , דרכי גישה למקום

  .הכיבוי ויכוונו למקום השריפה
 

ההכנות למניעת דלקה זולות ! זכור
  !!!תמיד מהנזק

 

 יתברךיתברךיתברךיתברך' ' ' ' הההה- - - - בשבח והודיה לבשבח והודיה לבשבח והודיה לבשבח והודיה ל
        בננו היקרבננו היקרבננו היקרבננו היקר

        יייי""""ננננמר משה מר משה מר משה מר משה עֹ עֹ עֹ עֹ 

        הגיע למצוותהגיע למצוותהגיע למצוותהגיע למצוות
ה בשבת פרשת ה בשבת פרשת ה בשבת פרשת ה בשבת פרשת """"יעלה לתורה אייעלה לתורה אייעלה לתורה אייעלה לתורה אי

        """"אמוראמוראמוראמור""""
        במניין השניבמניין השניבמניין השניבמניין השני

        לאחר התפילה קידושא רבאלאחר התפילה קידושא רבאלאחר התפילה קידושא רבאלאחר התפילה קידושא רבא
        נשמח בהשתתפותכםנשמח בהשתתפותכםנשמח בהשתתפותכםנשמח בהשתתפותכם

        מנשה ויפה צורמנשה ויפה צורמנשה ויפה צורמנשה ויפה צור
        רים צוררים צוררים צוררים צוריהודה ומיהודה ומיהודה ומיהודה ומ

  
  

  אחד קולב  אחד קולב

  ועדת בטחון
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על קיומו של הטורניר  למשפחת יוגבלמשפחת יוגבלמשפחת יוגבלמשפחת יוגבברצוננו להודות 
 המסורתי השנתי הנערך ביום העצמאות

  .לללל""""זזזז    איתי יוגבאיתי יוגבאיתי יוגבאיתי יוגבלזכר 
  , על היום המוצלח ושיתוף מיגוון קבוצות הגילאים

מרשים של סדר היום ועמידה ראויה " תקתוק"על 
  , לציון בלוחות הזמנים שתוכננו

וכן על שמירת רוח ספורטיבית והגינות מירבית 
  .לאורך המשחקים

  
  !שזכתה בטורניר אאאא""""ברכות לכיתה יברכות לכיתה יברכות לכיתה יברכות לכיתה י... בנוסף

  בשם כלל השחקנים ומשתתפי הטורניר
 

  התודות קול

  א ד ל רא ד ל ר    הה  ממ  לל  תת  לל
   ת ו ד ו ת 

  והסבלנות המסירות ההשקעה על
  וההדרכה הכוריאוגרפיה ועל

  העצמאות יום ליל במופע" החתונה ריקוד" של
  בשמחות שוב ונרקוד שנפגש

  החסידי בסגנון: מהרוקדים
  התימני ובסגנון

 

 !!יון לשבחצ
היה מחמם את הלב . חג העצמאות היה פשוט נפלא

שרונות מדהימים מאחורי הקלעים ולפניהם ילגלות כ
שילוב הילדים מכל הגילים הוסיף חן . כאן אצלנו

על ההשקעה , רבה על המחשבה, תודה רבה. ועונג
יישר כוח לכל ! האדירה ועל התוצאה הנהדרת

  !העוסקים במלאכה
  הודית ארזיי ,חן מכל הלב, חן

 !רק רצינו להגיד תודה

            ...לכל מי שלקח חלק בטקס יום הזיכרון ובהכנתו
למארגני ,לחשמלאים, נגניםל, לזמרים, לקריינים

לאלה שלא היססו לעזור גם ,התורן והמשואה
לאלה שפעלו ,למעצבים,לסוחבים, בהתראה קצרה

  ...למאירים למעירים למפרגנים, מאחורי הקלעים
  !!תודה רבה לכולם

  .מיתר ושרהלה

  ) הלמן' דיירים של משפ(לעידו פרל ורעיתו 
  

ש "על תרומת מגוון בובות למשחקיה ע,ודותהרבה ת
                                                                           .אברהם אינהורן

  .תזכו למצוות ותבורכו משמים
  אינהורן אהובה                                     

 

ברכות ותודות לכל העוסקים בארגון והוצאה לפועל ברכות ותודות לכל העוסקים בארגון והוצאה לפועל ברכות ותודות לכל העוסקים בארגון והוצאה לפועל ברכות ותודות לכל העוסקים בארגון והוצאה לפועל 
    של ארועי יום הזכרוןשל ארועי יום הזכרוןשל ארועי יום הזכרוןשל ארועי יום הזכרון

יום יום יום יום ,,,,יום הזכרון לחללי מערכות ישראל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ,,,,לשואה לשואה לשואה לשואה 
        ".".".".קולות מן השמיםקולות מן השמיםקולות מן השמיםקולות מן השמים""""העצמאות והשבת עם ההעצמאות והשבת עם ההעצמאות והשבת עם ההעצמאות והשבת עם ה

  
 -רבים מאד וטובים מאד היו העוסקים במלאכה 

  ,המאבטחים ,המתאמים ,היוצרים ,הכותבים ,ההוגים
 ,המפנים ,העורכים ,המובילים ,פיעיםהמו ,המציגים

  .המארגנים והמארחים
אך  ,שלא מקובל לציין שמות במקרים כאלה ,נכון

  :שלשה שמות מן הראוי להעלות
ללא  ,השתיים שעשו המון  – איילת שלום ונורית כהןאיילת שלום ונורית כהןאיילת שלום ונורית כהןאיילת שלום ונורית כהן

                                         לאות בעיקר מאחורי הקלעים
הבמאי  ,הממחיז ,הוא הכותבהלא  –" טוביה החלבן"ו

        ....אסף אלרוםאסף אלרוםאסף אלרוםאסף אלרום   –והשחקן הראשי 
אשרינו שיש עמנו כוחות מקומיים כשרוניים 

שמסוגלים ומביאים לידי ביטוי את כישוריהם 
  .וכשרונם

        !!!!!!!!יישר כחיישר כחיישר כחיישר כח
  זלצר גילי ואריה                                        
 

לכל המשתתפים בטורניר ולכל  משפחת יוגב מודה
  .מי שלקחו חלק בהכנות

  
א שהגיעה למקום "אנו מברכים את שכבת י, כמו כן

  .בוגרים שהגיעו למקום השניהראשון ואת המ
אנו מודים למשפחות ולרעיות שויתרו ונתנו לאבות 

להשתתף בטורניר במשך כמה שעות ומודים על הרוח 
הספורטיבית שהפגנתם ושהיתה מאפיינת את איתי 

  .ל"שלנו ז
  ,רק בשמחות

 יוגב. משפ
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        הפסטיבליםהפסטיבליםהפסטיבליםהפסטיבלים    תרועתתרועתתרועתתרועת    לםלםלםלםאאאאכשתכשתכשתכשת""""
        ,,,,אהבתיאהבתיאהבתיאהבתי    שירישירישירישירי    ילבלבוילבלבוילבלבוילבלבו

        לילילילי    שבאשבאשבאשבא    איךאיךאיךאיך    לשמוחלשמוחלשמוחלשמוח    יכוליכוליכוליכול    אניאניאניאני
        ..."..."..."..."האמתיהאמתיהאמתיהאמתי    החגהחגהחגהחג    זהזהזהזה    וזהווזהווזהווזהו

        
  .בשיאה עדיין ההתרגשות ךא, בעצמאות יום מערב חלף שבוע כבר

, נחגוג כיצד התלבטנו, רבים שאלה וסימני בחששות לוו ההכנות, לנחלים 60 השנה חגגנו
" בכוחותינו" נסתפק" או, לנחלים  מחוץ כוחות נגייס האם, הציבור לכל להגיע נצליח האם

  .בלבד
 גדולה יתההי והגאווה במשימה עמדנו שאכן, גדול סיפוק הרגשנו, מופלא ערב של בסיומו
 / גרפיקאיות /כוריאוגראפיות  / רקדנים / שחקנים / המשתתפים שכל העובדה לאור במיוחד
  !נחלים תושבי-חברינו-משלנו היו, ועוד ועוד סדרנים / מעצבים

 אנו הזר שאת ובתמים באמת מרגישות אנו אך, מאד התרגשנו, פרחים בזר לנו להודות בחרו
  .שותפים הרבה עם חולקות

  :לכולכם הזר את לחלק ורוצות זו במה לותמנצ אנו
 למזנון ודאגו שלנו  החידושים עם שזורמות נלאות הבלתי, גרינפלדגרינפלדגרינפלדגרינפלד    ושרהושרהושרהושרה    בנצקיבנצקיבנצקיבנצקי    לדבורהלדבורהלדבורהלדבורה

  .ומגוון ,צבעוני ,עשיר
  .הנדרשים הבטיחות אישורי השגת על רבים ימים שטרח - בנצקיבנצקיבנצקיבנצקי    לאלילאלילאלילאלי

 דשא פיסת שהפכה הקסומ תפאורה העמדת על -התפאורההתפאורההתפאורההתפאורה    וצוותוצוותוצוותוצוות גוטמןגוטמןגוטמןגוטמן    גילהגילהגילהגילה, אשלאשלאשלאשל    לעיריתלעיריתלעיריתלעירית
  ".הבימה" את מביישת הייתה שלא כפרית לעיירה פשוטה
, הדיוק, המקצועיות על, ולרקדנים לשחקנים והאביזרים,  התלבושות הכנת על -אשלאשלאשלאשל    לעיריתלעיריתלעיריתלעירית

  .הרקדנים את לזהות התקשו המשפחה בני אפילו, התלבושות שבזכות כך ועל והיצירתיות
 למצגת והפיכתן ההיסטוריות התמונות איסוף על, מןמןמןמןגוטגוטגוטגוט    ונוריתונוריתונוריתונורית    גוטמןגוטמןגוטמןגוטמן    גילהגילהגילהגילה, , , , גולניקגולניקגולניקגולניק    לציפילציפילציפילציפי

  .נחלים למייסדי כבוד שהעניקה
 השולטים מיומנים לרקדנים אותם והפכה ונערים גברים קבוצת שלקחה, אדלראדלראדלראדלר    לתלמהלתלמהלתלמהלתלמה
וכמובן לרקדנים המעולים שלמרות כאבי הברכיים הפליאו  .תימני ובצעד חסידי בריקוד

  ....שבע עומדים ליצור איתכם קשר בקרוב-מלהקת בתנודע לנו כי נציגים . בריקוד ובשמחה
 השיר את הפכה קץ אין ובנעימות בנות של גדולה קבוצה שהדריכה, הורביץהורביץהורביץהורביץ    למוריהלמוריהלמוריהלמוריה

  .ואותנטי שמח, מקצועי לריקוד" מסורת"
 גדול כוח יישר -נחליםנחליםנחליםנחלים    וילדיוילדיוילדיוילדי    עעעע""""בניבניבניבני    חניכיחניכיחניכיחניכי, , , , הקומונריתהקומונריתהקומונריתהקומונרית    יעליעליעליעל, , , , ההדרכהההדרכהההדרכהההדרכה    צוותצוותצוותצוות, , , , איתןאיתןאיתןאיתן    שבטשבטשבטשבט    לחניכילחניכילחניכילחניכי

  .להצגה שהוספתם והחן יםהריקוד, הדגלנות על
 לשמחתם, שורות שורות אותם והעמידה גנים ילדי 120כ אחריה" סחבה"ש ויזלויזלויזלויזל    לאפרתלאפרתלאפרתלאפרת
  .ההורים של הגדולה

 ואיחד עולם למזכרת לנו שיישאר הקליפ על -זמירזמירזמירזמיר    ואילהואילהואילהואילה    ישיישיישיישי    בןבןבןבן    מיתרמיתרמיתרמיתר, , , , פרשניפרשניפרשניפרשני    נגהנגהנגהנגה, , , , כהןכהןכהןכהן    לקרןלקרןלקרןלקרן
  ..."כרוב הורה" לצלילי כולנו את

  .המדהים לקליפ להצטלם והגיעו השבת בישולי את ועזבו שהתגייסו נחליםנחליםנחליםנחלים    לתושבילתושבילתושבילתושבי
 על שהופיעו והמילים התמונות , המצגות כל את והכינה סרקה ,צילמה ,שערכה ----זמירזמירזמירזמיר    לאילהלאילהלאילהלאילה

  .בהצגה המסכים גבי
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  "ינטה" לשיר שלו הזמיר קול את שתרם - זמירזמירזמירזמיר    לרועילרועילרועילרועי
  .והתאורה ההגברה,המסכים על -אברהםאברהםאברהםאברהם    לרונןלרונןלרונןלרונן

  .זנוןהמ ברחבת התאורה על - בקרבקרבקרבקר    לשחרלשחרלשחרלשחר
  .המזנון בהקמת רב וסיוע היד הושטת על  - משפחתומשפחתומשפחתומשפחתו    ובניובניובניובני    מןמןמןמןננננוייוייוייויי    לרונןלרונןלרונןלרונן
  .ההצגה חלום את להגשים לנו ועזר בקשה כל) כמעט( שאישר  - המקומיהמקומיהמקומיהמקומי    לועדלועדלועדלועד
 נותן ותמיד בחיוך תמיד, עזרה מציע, יד מושיט, לצדנו נמצא תמיד שתמיד ומיוחד יחיד לאיש

  ..הכל לע כוח יישר -קביליוקביליוקביליוקביליו    דורוןדורוןדורוןדורון    -טובה הרגשה
  הדלק זה-טובה מילה ואמרו כתף שנתנו, עזרה והציעו שעברו טובים חברים אותם ולכל

  .שלנו לעשייה והמנוע
        !!!!!!!!!!!!םםםם    יייי    ננננ    קקקק    חחחח    שששש    הההה -חביבים אחרונים ,וכמובן

וגם  ההצגה את כתב שגם הדוחף, יוזם. הנשמה והלב, הדלק, המוח, הראש אלרוםאלרוםאלרוםאלרום    אסףאסףאסףאסף
  .החולב טוביה בתפקידהפליא במשחקו 

  ינטה בתפקיד -לייבלייבלייבלייב    צפניהצפניהצפניהצפניה
  צייטל בתפקיד -גולניקגולניקגולניקגולניק    שרהלהשרהלהשרהלהשרהלה

  חנניה בתפקיד - פסלפסלפסלפסל    הילההילההילההילה
  .הכפר חכמות בתפקיד -וקסלבאוםוקסלבאוםוקסלבאוםוקסלבאום    ואסתרואסתרואסתרואסתר    רטנררטנררטנררטנר    דרורהדרורהדרורהדרורה    ,,,,אונגראונגראונגראונגר    פסיהפסיהפסיהפסיה

  שופט / קריין -לייבלייבלייבלייב    נחינחינחינחי
  
    האווירההאווירההאווירההאווירה, , , , הפעולההפעולההפעולההפעולה    שיתוףשיתוףשיתוףשיתוף, , , , המדהימההמדהימההמדהימההמדהימה    המקצועיותהמקצועיותהמקצועיותהמקצועיות    אתאתאתאת    לתארלתארלתארלתאר    בפינובפינובפינובפינו    מיליםמיליםמיליםמילים    יןיןיןיןאאאא

        ....כאחדכאחדכאחדכאחד    ועולליםועולליםועולליםועוללים    םםםםקשישיקשישיקשישיקשישי    ללבבותללבבותללבבותללבבות    להיכנסלהיכנסלהיכנסלהיכנס    שהצלחתםשהצלחתםשהצלחתםשהצלחתם    כךכךכךכך    ועלועלועלועל    הטובההטובההטובההטובה
        ....וערכיםוערכיםוערכיםוערכים    כבודכבודכבודכבוד,,,,אמונהאמונהאמונהאמונה    מתוךמתוךמתוךמתוך    רביםרביםרביםרבים    עשוריםעשוריםעשוריםעשורים    עודעודעודעוד    לחגוגלחגוגלחגוגלחגוג    ונזכהונזכהונזכהונזכה    ייתןייתןייתןייתן    מימימימי

                                    

        ,,,,אשרינואשרינואשרינואשרינו
        ....שלוםשלוםשלוםשלום    ואיילתואיילתואיילתואיילת    כהןכהןכהןכהן    נוריתנוריתנוריתנורית
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   שנים לפטירתו של יקירנו  21במלאת 
  ל"ז יוסי פלש

ברו בבית הקברות במושב נחלים נעלה לק 
             , ב"ד באייר תשע"י, ביום ראשון

  )2012במאי  6(
  .17:30בשעה  

  
  משפחת פלש

 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות של מועצת
  חבל מודיעין מזמין אותך ללימודי

  בית מדרש לנשים
  7.5.12 , ו אייר"בתאריך ט" בית דני"ב

  ח"ש 30בעלות של 
  הרב שבט ארי 10:00בשעה 

  "הבנת הדור החרדים והחילונים"
  ר צחי הרשקוביץ"הרב ד 11:15בשעה 

  
  בואי בלב שמח
  חווה גרמה

  

  קווילשששש""""פפפפ

  

  חוג היובל
, 10.5.12, מישייום ח, ג בעומר"במוצאי ל

 20:00נפגשים אצל משפחת טייכמן בשעה 
  .לברביקיו וקומזיץ בליווי אומן אורח

        נא אשרו השתתפותכם  –לצורך הערכות 
  050-6404209, 052-5212333  -' לטל

  לאדם₪  50 –השתתפות 
  

  

 70-60-אירועי יום העצמאות ושנת ה
  למושב נחלים

ושב הועד המקומי מודה לכל תושבי המ
שהשתתפו באירועים ובמיוחד לאלו שתרמו 

  .בפעילותם להצלחת האירועים
  :תודה מיוחדת

שמנהלות את כל  לנורית כהן ואיילת שלום
במושב  60-70- אירועי התרבות ואירועי ה

  נחלים
הבמאי , הקופירייטר  -  לאסף אלרום

  ".כנר על המדרכות"והשחקן בהצגת 
רגון על א – לה גולניק ומיתר בן ישי'לשרה

ערב יום הזכרון ולנוער שהיה שותף מלא 
  .להצלחת האירועים

על ארגון  – לשרה גרינפלד ודבורה בנצקי
הארוחה בערב יום העצמאות ופעילות 

  .המתקנים ביום
 אילן דרוקמן והמתמידים, לאבי וולמן

  .שדאגו לאבטחת הארועים
, לאנשי החשמל – תודה מיוחדת למתנדבים

ולמסייעות  למקימים ולמפנים למעצבות
לשחקנים , לכיראוגרפית, בתפאורה

  ...ולרקדנים בהצגה ובשאר המתנדבים
  !!!זה לא היה קורה, בלעדיכם

  
   "קולות מן השמיים"שבת אירוח 
שארגן את שבת  עמוס אופירהועד מודה ל

 וציפי גולניק" קולות מן השמיים"החזנים 
על תרומת  לחן שקדשארגנה את הקידוש 

שדאגו למהלך  םגבאימפות לקידוש ול
  .השבת

  
, לכל הסקרנים למיניהם – עלות האירועים

בשבועות הקרובים יפורסם דוח הוצאות 
  .והכנסות לכל האירועים

  
העמותה לגיל הרך בשיתוף  – מעון נחלים

עם הועד המקומי פועלים להגדיל את המעון 
י הוספת מבנה וכן לשפץ את המבנים "ע

י התוכנית המבנה יוצב בזמן "עפ. הקיימים
הקרוב והשיפוצים יבוצעו לקראת פתיחת 

  .ל הבאה לרווחת ילדי המושב"שנה
  

  ועד מקומי
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 קפה מאפה והרצאה

  
  ,ד אייר"י  , 6.5   ,יום ראשון

  בבית דני 10.45בשעה  
  

  שמחה ליבוביץ  :מרצה
  "על נתינה ואושר, על ההנאה שבהנעה"

  
   בואו בשמחה

  

  

  
  מסע המושבות

  מירושלים ויפו אל מושבות הגליל והעמק
  ל ורבני הישוב"ה קוק זצ"בעקבות הראי

-14(ב "ג באייר תשע"כ–ב "בימים שני ושלישי כ
15.5.2012(  

  
  חוויה יחודית ומרגשת

  מפגש מרתק בין גווניה השונים של החברה הישראלית
  

יומיים אנו נסע באוטובוס צמוד בליווי הרצאות  במשך
נפגש עם דמויות יחודיות , והדרכה ברמה אקדמאית

ודנים בבעיות , מאנשי המושבות והמחנות השונים
  .ובאידיאולוגיות דאז ובהשלכותיהן להיום

, כפר תבור, מרחביה, מסע בין יומיים לזכרון יעקב
  ראש פינה ויסוד המעלה, כנרת, פוריה
ליחיד בחדר , ₪ 850, לאדם בחדר זוגי₪  760: המחיר
  .נפרד

ארוחת , כניסות לאתרים, אוטובוס צמוד: המחיר כולל
ארוחת , "אחוזת אוהלו"לינה בבית הארחה , ערב בשרית

  .בוקר וארוחת צהריים בשרית
  9322241 –נא להתקשר עם ציפורה  –המעוניינים 

 

  
  ד נחלים"צעירי חב

  
  כל ילדי נחלים מוזמנים לתהלוכת

  ג בעומר"ל
י באייר "ח ,ה ביום חמישי"התהלוכה תתקיים אי
)10.5.12(  

נתאסף כולנו ברחבת הצרכניה  17:00בשעה 
נוס ה כי"לבית דני בבית דני יתקיים אי ונצעד

  חוויתי לכבוד 
  י"הרשב-רבי שמעון בר יוחאי
  :בתכנית

  שנים עשר הפסוקים
  ג בעומר"סיפורים מרתקים על ל

  חידון נושא פרסים 
  אש מדהים- מופע להטוטי

  הפתעות והגרלות יקרות של ספרי קודש ועוד
  טיסה בשמי הארץ-פרס ראשון

  שתיה ושי לכל ילד
  054-6578770יאיר רוזנטל   : לפרטים

   
 

תתקיים שעת ) 09.10.10(אייר ' ביום רביעי יד

  .בספריה 17.00בשעה , סיפור והפעלה

  

  :  והפעם הסיפור

        מיץ מישמיש בכוס עם קשמיץ מישמיש בכוס עם קשמיץ מישמיש בכוס עם קשמיץ מישמיש בכוס עם קש        
  

  :כתבה ומספרת 

  ))))בר לבבבר לבבבר לבבבר לבב((((שקמה בן מלך שקמה בן מלך שקמה בן מלך שקמה בן מלך             
במקום תתאפשר מכירת הספר בחתימת 

   .                 במחיר מוזל, הסופרת

  ...נפגש בספריה                  

  .   למשתתף₪  10עלות                     

 

בתאריך " בחוקותי"בשבת פרשת 
" שמחה לילד"תתקיים שבת של  18.5.12

 ).בנות בלבד( במושב
משפחות שיכולות לארח את הילדות 
והמתנדבות ללינה וארוחת ערב שבת 

              מתבקשות ליצור קשר עם
                , 054-2208884 -מיתר

  054-7328537-שרהלה
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  נחלים חוגגת
או ) גם חלקם(   כל מי שמזהה את האנשים בתמונה 

את האירוע מוזמן לשלוח את התשובה למייל 

                           mynehalim@gmail.com: האתר

 vmnhadas@smile.net.ilאו להדס 
  

  
  

  :פתרון החידה משבוע שעבר
  )מימין לשמאל(זיהינו את כולם 

, ישי- ימימה בן, )ל"ז( רבקה כרמל, דרורה רטנר, הגננת
 טובה הרטמן, טרויבה' גב

  בני עקיבא

  !עמכם' ה, יקרים ובוגרים הורים, חניכים
 את השנה עצמם על שלקחו איתן שבט לחניכי הכבוד לכ

 חניכי שאר עם והתאמנו העצמאות יום לקראת ההופעות
  .ההצגה לקראת הסניף
 על איתן ולשבט בחזרות שהתמידו לחניכים כוח יישר

  !והסבלנות האחריות

 חלק לקחו שבו מההפנינג כולנו נהנינו עצמו העצמאות וביום
 ובמהלכו! וטעימות תחמו פיתות שהכינו ה"הרא שבט

  ☺ לדורותיו הסניף שבטי כל של מפגש התקיים

 לאזכרה הסניף של נציגים יצאו ל"צה לחללי הזיכרון ביום
  .הסניף נקרא שמו שעל ד"הי פויירשטיין מוטי של
  :בעומר ג"ל

 המדורות לקראת קרשים לאסוף התחילו כבר החניכים כל
  .הקרוב רביעי ביום שיתקיימו

לאחר מכן . 24:00הינה עד השעה  המדריכים אחריות
 .האחריות הינה על ההורים בלבד

על החניכים ועל  אין המדריכים אחראייםלאחר שעות אלו 
  .המדורות שימשיכו לבעור

הבהירו לילדיכם כי  -אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם
המילה האחרונה היא של המדריך ושוחחו איתו על הסכנות 

  .האפשריות במדורה
  

', יב-'ט כיתות, ב"לחב הסעה נוציא ה"בע ירושלים ביום
  !!!בהמשך פרטים. בירושלים לריקודגלים

  .לבן ובכחול בזמן מגיעים כולם, 18:45 בשעה מפקד השבת
  ,שלום שבת
  הקומונרית יעל
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  ,לב אוהב ויחס חם
  חיבוק מהלב

  ,ואוירה של כייף
  משחקים וסיפורים

  אוכל חם ומזון
  .וטיולים ברחבי המושב

ל "במשפחתון של שושי לשנה! מקומות בלבד 3נותרו 
  )בספטמבר 1-החל ב(הבאה 

  9080620, 052-5286162שושי גלסנר  –לפרטים 
  )17:00אפשרות עד השעה (

 

) חדרים 2.5-3(דיור להשכרה ' יח/ זוג מחפש דירה 
                                ,             ליוני 1- החל מה
  054-5953060לפרטים 

 

  מזגנים אלחנן
  התקנה ושירות, קנייה

   054-8076630כל סוגי המזגנים 
  
  

  
  טיפ טופ הדברות

  . ₪ 350ביובים במחיר של  3+ חדרים  6בית עד 
    

  052-8285920 –' טל

  
  
  
  

מטפלת חמה ומנוסה תשמח טפל בתינוקות 
אפשרי (מעוניינת במשרה חלקית  .שלכם

  ) י אוגוסטגם ביול
  052-5351458 –לפרטים 

 

  השבת אבידה
  

  .באירועי יום העצמאות נשכחו פרטי לבוש וציוד
  .ניתן לקבלם אצל משפחת יאיר ואילת שלום

  
****************************  

ון של נערה בצבע שמנת 'ום העצמאות אבד קפוצבערב י
   מעוינים דוגמה של  עם

  9091187משפחת ברמן  - נשמח לקבלו בחזרה 
  

  
 נמצאו מפתחות על מקווה כלים
  המאבד יפנה למשפחת רבינוביץ

  קוסמטיקה רפואית –מירב היופי 
  :הטיפולים המוצעים

פדיקור , הבהרת פיגמנטציה, )הצערת עור(ינג 'טיפולי אנטיאג, טיפולי פנים
ל 'ג, צועיאיפור מק, טיפולי יופי, עיצוב גבות, הסרת שיער, מניקור רפואי/ 

  ,ורן טבעית מתפצלת או חלשה ללא חומרים מקשריםפלצי
  אצל... כל זאת ועוד

  

  מירב ויצמן
  )GIGI ACADEMY(בוגרת 

  052-3448183, 9086899,  מושב מזור, 4הגפן ' רח                 
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  , ום ראשוןבי ,ה"הנכם מוזמנים ליום ירושלים שיתקיים אי
 בבית דני  21:00בשעה , 20.5.12, ב"ח אייר תשע"כ

  מנחה
  הערות מקום זמן

 בזמן הלימודים בכיתות ע''ישיבת בנ 13:30
 בזמן הלימודים באולם הקטן  ע''ישיבת בנ 13:45
 בזמן הלימודים במתחם המקצועי ישיבת נהרדעא 14:45

   בית כנסת דקות אחרי הדלקת נרות בערב שבת שעברה 5
  

  ערבית
  הערות מקום זמן
   בתי כנסת דקות אחרי הדלקת נרות בערב שבת שעברה 40

  באולם הקטן ע''ישיבת בנ 19:45
   בית כנסת 20:30
 בזמן הלימודים  ישיבת נהרדעא 21:15
   בבית טייכמן )'ימי ג( 22:00
   בבית חגי גוטמן )'ימי ד(  22:00

    
  
  
 

 זמני תפילות מנחה וערבית
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