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

מזל טוב

גליון מס 443
כט' אב תשע"ב 17.8.2012
פרשת "ראה"
כניסת שבת19:04 :
כניסת החג19.59 :
מניין כ"ותיקין"6.07 -
מפקד18.45 :

מס' הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון
בשבתות בחרום054-2589624 :
)למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(

למירה ופנחס רוטשילד
לשולה ואליעזר גוטמן
לנורית ועמיר גוטמן
להולדת הנכדה /הנינה
נעמי
בת ליעל ותומר
****
ליעל ואבי ארבל
להולדת הבת
לרותי ואבי אלרום להולדת הנכדה
***
ליפה ויוסי הרשקוביץ
להולדת הנכד
בן לשרה ויניב הרשקוביץ

)תחנת הדלק(

מזכירות ועד מקומי – חופשת קיץ
19-27.8.12

לכל תושבי נחלים
לקראת הימים הנוראים ,אנו נערכים למבצע ההתרמה
לקופת "נחל נחלים" ,כדי לתמוך בנצרכים בהוצאות
החג.
הקופה מנוהלת ע"י אנשי נחלים ,כמובן בהתנדבות
מלאה ,עם הוצאות ניהוליות מינימאליות.
התרומות מועברות למשפחות הזקוקות לכך ,כולל
למשפחות בנחלים כאשר מתעורר הצורך.
אשרינו שבמושב רבים המעוניינים לתרום ולתת ,אך
ללא מתנדבים לא ניתן להגיע לכלל המשפחות.
אנו פונים לכל אנשי נחלים ,בכל הגילאים וה"חוגים",
להקדים ולהתנדב לאיסוף התרומות ולפנות למיכאל
אשר או למאיר הימן ואודי רטנר.
קופת "נחל-נחלים"

מזל טוב
לשחר שפילמן לנישואיך עם ג'ף
למרים שפילמן
לאביטל ואבינועם שפילמן
לנישואי שחר עם ג'ף
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ֻעצ ּו ֵע ָצה וְ ֻת ָפר ַ ּד ְּבר ּו ָד ָבר וְ ל ֹא יָק ּום
ִ ּכי ִע ּ ָמנ ּוֵ -אל".
)ישעיה ח' ,י'(

בשבח והודיה לה' יתברך
בננו היקר

עמנואל

נ"י

בשבח והודיה לה' יתברך

בננו היקר אורי

הגיע למצוות

עלייה לתורה
בשבת פרשת "ראה" ,ל' אב

)(18.8.12

הגיע למצוות

במניין השני

עליה לתורה אי"ה במניין השני
שבת פרשת "שופטים" ז' אלול
)(25\8\12
לאחר התפילה קידושא רבא
הציבור מוזמן

קידוש לאחר התפילה
בבית דני

נשמח לראותכם
תמי ושחר בקר

אורית ונתנאל סלע
קפה מאפה והרצאה

קול מנחם

לקראת הכנת התוכנית
לשנת תשע"ג
אם יש לכם הצעה למרצה מעניין ששמעתם עליו או
שמעתם אותו ,וגם אם אתם מעוניינים להעביר.

במלאת כ"ג שנים לפטירת יקירנו

נשמח מאוד לקבל רעיונות חדשים להרצאות
ומרצים.
תודה

סרן מאיר אליהו פלש ז"ל

ציפי גולניק וניצה טייכמן

נעלה לקברו ונערוך אזכרה
ביום רביעי ד' באלול תשע"ב
) ,(22.8.2012בשעה ,17.30
בבית העלמין של המושב.
המשפחה

תודה רבה ליחיאל וינרב על תרומת כסא הגלגלים
של אימו רחל ז"ל.
קייטנת אילן

בית כנסת ובית מדרש נחלים

שלמי תודה
וזכורים אותם האנשים לטוב:
שחר בקר ואליעזר גוטמן,
שבעזרת תרומתם הנכבדה הואר האולם המרכזי של
בית הכנסת.
שחר במעשה ידיו המבורך כשלקח על
עצמו להחליף את כל הנורות שבתקרה.
אליעזר שמכספו הרים תרומה לרכישת הנורות כולן.
תבוא עליהם הברכה!
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הצעה לפעילות מהנה וגם תורמת לזולת

"בן אדם ,מה לך נירדם ,קום קרא
בתחנונים"...
החל מיום שני הקרוב ,ב' באלול,
יתקיימו בע"ה סליחות כמנהג הספרדים.
הסליחות יתקיימו מידי בוקר ,בשעה  ,04:55בבית
המדרש.

חברת "לקט ישראל" עוסקת בהעברת עודף תוצרת
חקלאית ישירות מהחקלאי אל אנשים שאין להם יכולת
לקנות פירות וירקות כפי הצורך.
בבחינת "לקט שיכחה ופאה ".
מעבר לרצון טוב של החקלאי יש צורך בהתנדבות
לעבודת הקטיף.
השבוע יצאנו שתי משפחות לשדה עגבניות ליד העיר
רחובות.
במשך כשעתיים קטפנו  500קילו עגבניות שיינתנו
לאנשים שאין להם.
היה כיף לנו ולילדים וגם הרווחנו מצווה.
יש לתאם מראש עם חברת "לקט ישראל" 09 - 7441757

היכונו ,היכונו להפנינג
סוף הקיץ
בה' באלול ) (23.8משעה  16:30בבית דני ובדשא.
בתוכנית:
מתנפחים
עמדות WI
משחק המטמון ברחבי המושב.
ב 17:30 -נכין כדורים פורחים וגם נעיף אותם.
לאחר מכן נרטב כולנו בתותח קצף.

שינוי בשעות פתיחת הספריה:

וב -20:00-לילדי בית הספר -סרט!!!!
וכמובן שיהיה גם הרבה אוכל.....
)פיצות  ,פסטות ,ארטיקים ,סוכר,
גלידות ,ועוד(....
הביאו איתכם :כסף ,ובגדים להחלפה.

ביום א' ,א' אלול )(19.8.2012

כולם באים!!!!

וביום ה'  ,ה' אלול )(23.08.2012
הספריה תהיה סגורה
*********
להזכירכם :סיימתם לקרוא את הספר ,תחזירו אותו
לספריה.
יש עוד אנשים שמחכים לספר.
)לצערי יש משפחות שמחזיקות אצלן ספרים למעלה
מחצי שנה(.
אנא החזירו אותם.
מצפים לראותכם
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למסירה טלויזיה סוני )מסך רגיל-לא שטוח(  28אינץ'
עם שלט .פועלת מצוין.
רק לבוא ולקחת.
ברוריה .054-7306500 -

למשפחה נזקקת דרושות מיטות נוער }אפשר ללא
מזרונים{
חווה 052-2541770

דואר נחלים
חלוקת דואר ומכתבים רשומים בימים:
שני – 09:00 – 08:00
שלישי – 18:00 – 17:00
חמישי – 09:00 – 08:00
שישי – 13:00 – 12:00

מעוניינת לטפל ולהעניק הרבה חום ואהבה
לילד/ה שגילו/ה נע בין
 6ל 18 -חודשים ולצרפו/ה לדר בתי ,בת 9
החודשים בביתנו בכניסה לשכונת כפר אברהם
בפ"ת.
דניאל ויקסלבאום 052-6529796

להשכרה
שלושה וחצי חדרים ,וכן
מטבח ,שירותים-מקלחת-אמבטיה
שלושה מזגנים
חניה מקורה
כניסה נפרדת ,חצר גדולה,
שתי מרפסות
פינוי מיידי
ניצה054-7443738 :

מחפשים דירות לאירוח לשבת בר מצווה של בננו
עמנואל
שבת פרשת שופטים  ,ז' באלול 25/08/12
כל מענה יתקבל בברכה
תודה ,
אורית סלע 052-4604615 :

אופנת חני פרלמן
מכירת בגדי נשים ספורט אלגנט
פריטי אופנה חדשים מפריז
המכירה תתקיים אי"ה ביום שלישי,
י' אלול 28.8.2012
בבית משפחת יהודית ליבוביץ-פרקש
רח דן  48בשעות  19:00עד 22:00
בואו תהנו משלל דגמים וצבעים
לפרטים054-8701201 :

השבת אבידה
אבד סנדל מתוצרת  keenנודה למי שישיב אלינו
את הסנדל.
משפ .לוי – 054-7841648

להשכרה
דירה  2.5חדרים  +אמבטיה  +שרותים  +מטבח +
מזגן  +ארון קיר גדול מתפנה ב – 15.8-לפרטים
052-6070140 ,052-2457054
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אנו שמחים להודיע על פתיחת שנת פעילות חדשה
ב"תלמוד תורה" נחלים לכל ילדי המושב.
התחלת הפעילות :מיום שני ט' באלול תשע"ב.

בתכנית:

 -לימוד משנה )בנים(

 יצירות )בנות( פרשת שבוע וסיפורי חסידים שעשועונים ,חידונים ומשחקים פרסים וממתקיםמערכת "תלמוד תורה" נחלים:

גיל:

מדריכ/ה:

א-ג

הרב נהוראי

בנים

חני

ד-ו

הרב נהוראי

בנים

חני

גנים

מוריה פרקש

א-ב
בנות

ימים ושעות:
שני ורביעי 16:15

שני ורביעי 17:00

סוג הפעילות:
סיפורי צדיקים
פרשת שבוע
משניות
פרשת שבוע

שלישי – 16:30

סיפורים,יצירות

שבת – 13:15

פרשת שבוע

מקום:
בית המדרש

בית המדרש

בני עקיבא

כל מי שרוצה ליהנות מאווירה מיוחדת וחווייתית,
מוזמן  /מוזמנת לבוא ולהתרשם...
לפרטים

נוספים:

 9331463נייד

052-7203951

אהרן פרל
הרב נהוראי חני 054-9454654
מוריה פרקש 055-6656600
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חניכים ,הורים ובוגרים יקרים ,ה' עמכם!
השבוע יצאנו לחפש ת'מדריך,
והיה פשוט מעולה!
מפקד בשעה  ,18:45כולם באים בזמן ובכחול לבן.
בשבוע הבא ביום שלישי יתקיים סוף הדרך לסיום
החופש ,כולם מגיעים!
מובטח פרס שווה לזוכים!
שבת שלום ,יעל הקומונרית

יעלוש הקומונרית הכי הכי
רצינו להגיד לך תודה רבה על שנה מדהימה!
מה לא היה לנו השנה? טיולים ,מחנות ,פעולות ,חודש ארגון,
ריקודים ,סוף הדרך ,חפש ת׳מדריך ,ניקיון בסניף ,שוק פורים,
הכתרה ,דגלנות ,הרקדה ,התנדבויות והרשימה עוד ארוכה..
ואת ארגנת את הכל בצורה מדהימה
הרמת את הסניף והשקעת בו וכמובן שרואים את התוצאות..
תודה על ההקשבה בכל שעה ,ושתמיד נתת עצה ומילה טובה!
בקיצור יעל הייתה שנה מעולה ועמוסה בחוויות ,והכל היה
מאורגן מתוקתק ומסודר בזכותך!
תודה על הכל

אוהבים המון צוות הדרכה

תשע״ב

בית הספר לתופים וכלי הקשה
קונצרט הקיץ!
יתקיים בתאריך  23.8בשעה 19:00
ברחוב הירדן ,26נחלים.
בקונצרט ינגנו תלמידי ביה"ס בליווי מוזיקאים
מקצועיים:
רות נודלמן )כוכב נולד(
דביר בן חיים
אמיר רצון
עדי לוי
בתכנית :ג'ימבורי ,אוכל ,שתיה ומוזיקה טובה בהופעה
חיה.
כולם מוזמנים!

לתמר ומשה הרשקוביץ ,הרבה תודות על תרומת
עריסה לתינוק ,לגמ"ח מוצרי תינוקות ע"ש אברהם
אינהורן.
תזכו למצוות ותבורכו משמים!
אהובה אינהורן

הכניסה חופשית!

מפקד הציונות הדתית של המפדל וסיעתה בכנסת

"הבית היהודי מפדל החדשה"...
יצא לדרך.
סיום המפקד -יום ראשון,
כ"ב אלול תשע"ב .9.9.2012
בחירות מקדימות -ליו"ר המפלגה-
יום שלישי ,כ"א חשוון תשע"ג 6.11.12
בחירות מקדימות לח"כים ,צירי הועידה ומועצות הסניפים – יום שלישי ,כ"ח חשוון תשע"ג(.13.11.2012) ,
טפסים ניתן להשיג – באתר האינטרנט של ההתפקדות www.mifkazd.org.il
במזכירות אצל אלי בנצקי ,בנצי דל,
חנן נורדן או במזכירות אצל הדס.

