1

גליון מס 449
כ"ו בתשרי תשע"ג 12.10.12
***
שבת פרשת "בראשית"
כניסת שבת16:53 :
יציאת שבת17:47 :
ותיקין05:10 :

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

מס' הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון
בשבתות בחרום054-2589624 :

)תחנת הדלק(

)למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(

מזל טוב
לצ'רנה שרה וייס
לנישואי הנכד שי עם שני
בן למוטי ורותי

בשבח והודיה ל-ה' יתברך
לציונה ואברהם ליבוביץ
להולדת הנכד רועי
בן למלכיאל ומיכל
ליהודית ויעקב פלינט
לשושנה מאיר ברקו
להולדת הנכד /הנין בניה שלמה
בן לגליה ומשה
לזהבה וצבי שינובר
להולדת הנין
נכד לשרגא ואביטל

בננו היקר אוראל

נ"י

הגיע למצוות

עליה לתורה אי"ה במניין השני
שבת פרשת "נח",
ד' חשוון )(20.10.12
לאחר התפילה קידושא רבא
הציבור מוזמן
טובה ושמעון פורר

 60-70לנחלים
מזל טוב
לאבי כוכבא לארוסיך עם מור
למשה כוכבא
לאסתר ויעקב כוכבא
לארוסי אבי

במסגרת חגיגות  60-70לנחלים,
אנו מתכננים טיול מאורגן למקורותינו-
ב"נחלים" בגליל.
הטיול יתקיים אי"ה בחג החנוכה,
יום א' ,כה בכסלו תשע"ג ).(9/12/12
אנא שריינו את התאריך.
פרטים נוספים יינתנו בהמשך.
הועדה המארגנת
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בקול אחד
מיחזור זה חשוב אבל....
במושבנו חדרה למודעות התושבים וטוב שכך
החשיבות הרבה בנושא המיחזור,
היות ומספר התושבים גדל ,פוזרו מתקנים למיחזור
בקבוקים בארבעה מוקדים,
א(ליד הצרכניה ב{בין בית דני לספריה ג{ליד מכון
שיר ד{ליד כיכר ספיר.
חבל מאד ששלושה מתקנים תמיד ריקים והמתקן ליד
הצרכניה כשמתמלא ,מוקף ברדיוס של כשלושה
מטרים בשקיות רבות מלאות בבקבוקים .
המיחזור נעשה למען איכות הסביבה ולא לזיהומה ,מי
שדוגל בזיהום שישליך את הבקבוקים בפח האשפה
הביתי ולפחות לא יזהם את הסביבה במרכז המושב..
ומי שמתאמץ למען עולם איכותי ,שישמור גם על
המושב בו הוא חבריו ושכניו חיים.

הכדורגל חוזר למגרש ,מידי מוצ"ש !
עם המעבר לשעון חורף ,יתקיימו מידי מוצ"ש משחקי
כדורגל ומשחקי כדורסל במגרש הספורט.
כדורגל  -מהשעה  19:00ועד השעה .21:30
כדורסל  -החל מהשעה  21:30ואילך.

ועדת חינוך

דבורה בנצקי
ועדת חינוך שמחה לבשר על כניסתה של טל פיש לתפקיד
הקומונרית החדשה.
לטל ,בוגרת ישורון ,זו שנת השירות השנייה במסגרת
השירות הלאומי.
נאחל לה בהצלחה.
בימים הקרובים תגיע טל למושב ותחל את שנת השירות
שלה.
משפחות המעוניינות לארח את הקומונרית לארוחת שבת
מתבקשות ליצור קשר עם איילת שלום  ,054-2300048או
נורית גוטמן 050-7501120
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות ל:

אירוע פרידה לניצה ורד
כידוע לכם ניצה ורד  ,הגננת המיתולוגית שחינכה
את ילדינו בנחלים למעלה מ 40-שנה) ,בגן ניצה(
פרשה השנה לגמלאות.
אנו מתכננים לה מסיבת פרידה מכובדת .
נשמח למתנדבים המעוניינים לקחת חלק בתכנון
המסיבה.
המעוניינים מתבקשים ליצור קשר בהקדם עם :
נורית כהן , 054-9498275
או איילת שלום 054-2300048

נעם גרטנר ,אריאל סלע ,רונן סילברמן ,הראל ויסבלום,
גדי מרקוביץ ,הדר בטיטו ,אורי גרטנר ,אלמוג יזי ,רוני
לורנץ ,רותם שפילמן ,אלעד סלע ,נועם שלום ,איתי ורד,
עדי כהן ,אורי שלום ,אביה דרוקמן ויסכה ניסן.
צוות ההדרכה ,שבמשך כחודש וחצי היה אחראי על
תפעולו השוטף של הסניף :,על העברת פעולות ,שמירת
ניקיון הסניף ,קיום תפילות שבת ,מפקדים ,לוחות
מודעות וגולת הכותרת-יציאה למסע סוכות עם כ80
חניכים ,ראוי לציין שצוות ההדרכה עשה זאת ללא
קומונרית ומתוך שמירה על עבודת צוות וחלוקת
תפקידים .
אנו גאים בכם!
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מועצה אזורית חבל מודיעים

ועד מקומי מושב נחלים
אגף לשירותים חברתיים וקהילתיים
קפה מאפה והרצאה תכנית שנתית תשע"ג
כל מי שיש לו זמן מוזמן,
רשמו ביומן ובואו בשמחה

ימי ראשון ) 12.15 – 10.45ההרצאה מתחילה בשעה (11.00
ההרצאות מתקיימות בבית דני
 ,14.10.2012כח תשרי ,ענת שפרן" ,אני והדרך ,מסע של חשבון ותיקון" הרצאה מלווה בסרט
 ,4.11.2012יט חשון ,חגית שורק" ,ניבים יוצאים מהכלים"
 ,25.11.2012יא כסלו ,אביבה הד" ,בכל זאת יש בה משהו ,שירים וסיפורי ת"א הישנה"
 ,16.12.2012ג טבת ,יוסי בן טולילה" ,פילון האלכסנדרוני -הפרשן שהתיוון"
 ,6.1.2013כד טבת ,שמואל פז" ,סחר נשים יהודיות בארגנטינה מראשית המאה עד שנות ה"30 -
 ,27.1.2013טז שבט ,שושי הרץ" ,תזונה בתבונה"
 ,17.2.2013ז אדר ,חזי פוזננסקי" ,פורים בסיפורים"
 ,10.3.2013כח אדר ,יונית קמחי" ,סרילנקה אי התבלינים"
 ,7.4.2013כז ניסן ,טרם נקבע
 ,28.4.2013יח אייר ,רועי עלוני" ,הסינים באים"
 ,19.5.2013י סיון ,עופר ענבי" ,פרשת קסטנר"
 ,9.6.2013א תמוז ,טרם נקבע
 ,30.6.2013כב תמוז ,אריק בלום" ,הומור מחזק את הנפש"
 ,21.7.2013יד אב ,ד"ר יהודית פלינט" ,בריאות וחולי בראי ההומופתיה והקבלה"
שנה טובה ,גמר חתימה טובה
ייתכנו שינויים בנושאי ההרצאות והמרצים

קפה מאפה והרצאה

פ"שקוויל

יום ראשון ,14.10.2012 ,כח תשרי תשע"ג
בשעה  ,10:45בבית דני
מרצה ענת שפרן
"אני והדרך ,מסע של חשבון ותיקון"
הרצאה מלווה בסרט
בואו בשמחה

חוג היובל
מוצ"ש פרשת "בראשית" ,כ"ז תשרי , 13.10.12 ,בשעה
20:30
אצל משפחת ליזרוביץ
עלות  ₪ 30לאדם
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השבת אבידה
סיפורו של סנדל...

להשכרה
להשכרה  -דירה במושב נחלים
שלושה וחצי חדרים ,וכן
מטבח ,שירותים-מקלחת-אמבטיה
מזגן רגיל  +מרכזי
חניה מקורה
כניסה נפרדת ,חצר גדולה ,שתי מרפסות
פינוי מיידי
כ 65-מ"ר  +מרפסות
050-5442667

מחפשים כלב שאוהב ללקט סנדלים מחצרות
הבתים.
מי שמצא סנדל בודד בצבע אדום נא לפנות ל-
050-3870506
***

במגרש הכדורסל אבד משחק חשיבה ממתכת
בעל ערך רגשי .נודה למשיב.
052-8579409

להשכרה
קרוואן שני חדרים כניסה מה,1.11.12-
לפרטים 052-8751452

משפחה צעירה מחפשת דירה בשכירות בנחלים
050-2380333
לתקופה של כחצי שנה.
חינוך וסיוע באמצעות בעלי חיים
מפגשים פרטניים וחוגים בפינת החי.
ניצה טייכמן 054-3455920

תרומת דם
תתקיים ב -ל' תשרי תשע"ג ,16.10.12 ,יום ג',
בין השעות  19:00-22:00בבית דני.

