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

מזל טוב
לאפרת ואלעד לסטר
להולדת התאומים אילן ועלמה
לנירה ואשר לסטר
להולדת הנכדים

לשרי ומשה צויבל
להולדת הנכד מבשר שלום
בן לאבי ותמר

גליון מס 467
כח' שבט תשע"ג 8.2.2013
פרשת "משפטים-שקלים" שבת מברכין
כניסת שבת17:02 :
יציאת שבת17:59 :
מניין כ"ותיקין"05:53 -
מפקד16:30:
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

מדינת ישראל מתמודדת בשנים האחרונות עם תופעות
של פלישה והשתלטות על קרקעות בנגב ובגליל ,ופגיעה
ברכושם ובגופם של בוקרים וחקלאים .בעיה זו נותרת
ללא מענה מספק מצד רשויות החוק ולא נמצאת על סדר
היום בשיח הציבורי.
עם השנים מחריף המצב ומביא לשחיקת כוחם ורוחם
של מחזיקי הקרקעות אשר נאלצים לזנוח את האדמות,
העדרים והגידולים החקלאיים.
מציאות זו מהווה פגיעה קשה בחוסן הלאומי של מדינת
ישראל )מתוך אתר ארגון השומר החדש(.

חברים  -מתחילים לעשות!
עד להסדרת נושא השמירה ,מתארגנים להגברת
הנוכחות בכל לילה מוצאי שבת-רביעי בין השעות 24:00-
.04:00

מזל טוב
לאוריאל סילברמן בהגיעך למצוות

לדויד ואביבה סילברמן
לרגל שמחתכם

מחפש מתנדבים לשמירה בזוגות ,שעתיים בלילה ),24-2
 (2-4על בסיס שבועי /חודשי.
דגש לסיור במשקים החקלאיים ובכל שטחי המושב.
המעוניינים מתבקשים לשלוח אלי מייל
 .shayrit1@gmail.comשי ויסבלום.

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשע"ג  -באדיבות שלום נוי.
בשבועיים האחרונים ירדו  99מ"מ
סה"כ מתחילת העונה ירדו  568.1מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני האדמה..
וברכנו בגשמי ברכה"

תנחומים
לניצה נורדן
עם פטירת אמך
בנחמת ציון תנוחמי
יושבת בביתה ביום שישי ומוצאי שבת
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פורים בפתח...

לתושבי מושב "נחלים" היקרים
לרב גרינוולד שליטא ורעייתו
לוועד המקומי
למארגני האירוע
לאחראים על הצד הגסטרונומי
לאורחים המכובדים

ועדת תרבות מציגה:

בשמי ובשם משפחתי  -מודה אני לכם
על ערב מרגש ,ערכי,
ומלא תוכן שערכתם לכבודי .
"ברוכים אתם לה' ,
עושה שמים וארץ"

שנה שלמה חיכיתם והנה זה קורה:
מסיבת פורים המושבית
אפשר להתחיל להתכונן:
לתפור תחפושות ,לאפות משלוחי מנות ולשחד
את השופטות
במוצאי שבת קודש מיד לאחר קריאת המגילה
נפגש כולנו בבית דני
לפעילות מפתיעה לכל המשפחה
יהיה אוכל ? בוודאי
תהיה תחרות תחפושות? ברור
תבואו ותראו בעצמכם!!! יהיה כיף

בתודה והוקרה
ניצה ורד

אז בשמחות וחגים וזמנים לששון
ועדת תרבות

משרד החינוך
האגף לתרבות

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
ב"בית דני"
בעלות של  30ש"ח
בתאריך ב אדר 11.2.13
בשעה  10:00הרב שבט ארי
"מעלת לשון הקודש והדיבור"
בשעה  11:15גב' רחלי לוינגר
"תנאים ואמוראים"
בשעה  12:00גב'עדינה פרידגוט
"אסתר נביאה?"
בואי בלב שמח
חווה גרמה

תורנית

חוג היובל

מסיבת פורים
בתאריך –  ,23.2.13מוצ"ש פרשת "זכור" בשעה
 ,21:30בבית משפחת אלרום נושא :מופע
מסיכות
עלות –  ₪ 40לבודד
כניסה במצב רוח מרומם!
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מזכירות ועד מקומי
בימים אלו נשלחו לבתיכם חישובי המיסים עבור ועד
מקומי לשנת .2013
ניתן לשלם במזומן או ב 6-צ'קים עד לתאריך 15.2.13
)לאחר תאריך זה יתווספו ריביות(.
למי שעדיין נשארו חובות משנה שעברה ,יש לסגור זאת
לפני העברה לטיפולו של עו"ד.
את התשלום ניתן לבצע בכל יום בין השעות – 08:00
 ,12:00ובאופן חד פעמי ביום שני  11.2.13אחה"צ בין
השעות .19:00 – 16:30
נמשכת ההרשמה לגני הילדים בנחלים ,אצל הדס
במזכירות הועד המקומי.
בברכה,
הדס ,מזכירת הועד

קפה מאפה והרצאה
מי שיש לו זמן מוזמן
יום ראשון ז אדר,17.2.2013 ,
בשעה 10.45
בבית דני
מרצה :חזי פוזננסקי,
על "פורים בסיפורים"

לציבור ההורים!
נמשכת ההרשמה למעון חרמון לשנת תשע"ד.
הנכם מוזמנים להגיע להתרשם ולהרשם...
לפרטים :לימור – 050-2652177
מומלץ להזדרז ,מס' המקומות מוגבל!!!
)יש להגיע עם ת.ז(.

בני עקיבא

הורים בוגרים וחניכים יקרים ה' עמכם ☺
השבוע בסניף ממשיכים לעמול ולעבוד לאירועי פורים
שבטים
הרא"ה -על ההכתרה
נאמן -על השוק פורים שיתקיים בעז"ה בט"ו באדר שושן
פורים!
כמו שפרסמנו בשבוע שעבר אם יש לכם תרומות או
דברים שאתם לא צריכים ויכולים לשמש כפרסים בשוק
פורים שבט נאמן ישמח מאוד לקבל מכם
ניר דגן0507233885-
הרבה יישר כוח להם ובהצלחה!
******
במוצאי שבת תרומה ו' אדר ) (16.2ב19:30
בעז"ה תתקיים הועידה הסניפית!
הועידה הסניפית מיועדת לחבריא ב'
)מכיתה ט' ומעלה(.
בועידה זו אנו נשב ונדון בסניף בני עקיבא נחלים בדברים
שאנו רוצים
לשפר ,לחדש ולשמר.
לכן אם אתה מחבריא ב' ויש בך את הרצון להשפיע!
זה המקום והזמן!
מזה בכלל ועידה?
ועידה מתקיימת כל ארבע שנים.
תנועת בני עקיבא עוצרת וחושבת מה יהיה איתה
לתקופה הבאה איזה דברים צריך לשנות לחדש לשמר.
בועידה יושבים נציגים רבים החל מחבריא ב' בסניף עד
המזכ"ל .בועידה מציעים הצעות ,דנים בנושאים הבוערים
לנו ביום יום ולבסוף מצביעים בכדי לבחור את ההצעות
הכי טובות .ההצבעות דמוקרטיות וקול של חניך שווה
לקול המזכ"ל ומכאן שלכל אחד מאיתנו יש יכולת
להשפיע!
יש ועידה ארצית שבה דנים על החלטות על התנועה יש
ועידה מחוזית שבה דנים על המחוז וישנה ועידה סניפית
שבה אנו מחליטים על הסניף שלנו!
נ.ב מכל סניף )כן כן גם משלנו(יש נציגים שעולים לועידה
המחוזית ויתכן שגם יעלו לועידה הארצית
אז בהצלחה לנו!
השבת
פעולת חב"ב21:00 :
לימוד מדריכים16:15:
מפקד 16:30:
שבת שלום!
טל ☺
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למודן חנות המפעל דרוש מוכר\ת
מעל גיל  .18שלושה משמרות בשבוע חובה .אפשרות
ליותר .שישי לסרוגין
ימים א -ה 16:30-19:30
שישי 10:00-13:30
לפרטים ניתן לפנות להדר
טלפון 052-3988503

השבת אבידה
במוצ"ש האחרון ,במסיבה לכבוד ניצה
נמצא שטר כסף במבואה של שירותי הנשים.
המאבד יקבלו בשמחה
אם לא יימצא בעליו ייתרם הכסף לקייטנת אילן.
052-2573971
* * * * * *

להשכרה בנחלים
דירה בת  4חדרים  2 +מזגנים  +שירותים כפולים ,מיידי!
לפרטים – 052-4525031 ,052-3457535

אבדה לי חגורה/סרט
דמוי עור בצבע
תכלת/טורקיז.
אשמח לקבלה!
052-7203952
* * * *
לאחר המסיבה של ניצה הושארו בבית דני סיר מרק,
מצקות מגבות וסינר
ניתן לקבלם בבתינו
שי ויסבלום 9331931

שלמה הספר
מספרת גברים ילדים ונוער,
כל סוגי התספורות
המספרה נמצאת בהדר גנים.
שעות קבלה ימים ב'-ה' 13:30-19:30
ימי ו' 08:30-12:00
ימי א' אין קבלת קהל
נייד 050-4162302

דרושות מחליפות בגנים )גם לנערות וסטודנטיות(
מחלקת החינוך מועצת חבל מודיעין
מעוניינת במחליפות לגנים בנחלים
)גם בישובים אחרים(
שעות העבודה7:15-14:30:
לפרטים נוספים בתיה לוץ
 9722823שלוחה ) 1ניתן להשאיר הודעה(

דרושה מטפלת
דרושה מטפלת חמה ואוהבת עם ניסיון
לתינוק בן  5חודשים בישוב נחלים
)ניתן גם בבית המטפלת(
 4ימים בשבוע בין השעות  7:30עד  14:30החל
מחודש מרץ עד חודש יוני.
לפרטים 053-3346456 :

דרושה משפחה חמה ואוהבת לאירוח נערה בת 14
מאולפנת דולב )אולפנא לנערות בסיכון( .אירוח
לשבת )בערך פעם בחודש( וחופשים מידי פעם.
לפרטים -איילת 052-4605400

מאפרת מקצועית
לכל אירוע...
חתונה ,בת מצווה ,ברית ,מסיבה...
איפור כלות,
איפור ערב,
סגנונות איפור שונים לבחירתך...
לנשים ונערות בכל הגילאים...
ברוריה052-7203948 -
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סוף סוף –
ספר טלפונים חדש!!!
בימים אלו אנו נוציא ספר טלפונים חדש!!
להלן ספח שנבקשכם למלא ולהחזיר לועד
המקומי עם הפרטים שתרצו שיהיו רשומים ליד
שמכם!
משפחה שלא תחזיר הספח חזרה ,נאלץ לרשום
את הפרטים שהיו בספר טלפונים הקודם.
את הספח יש להחזיר עד ליום 15.2.13
למזכירות הועד המקומי .ניתן להשאיר בתיבת
הדואר שמחוץ למשרדי או לשלוח במייל עם
הפרטים הרלוונטיים.
vmnhadas@zahav.net.il

ספר טלפונים – מושב נחלים
שם פרטי ____________________
משפחה _____________________
כתובת ______________________
טל' בית _____________________
נייד ________________________
נייד ________________________
_________________________
___________________________ e-mail
ילדים  +נייד

לאחר תאריך זה נעתיק את הפרטים מן הספר
הישן .לא ניתן להעביר פרטים לאחר תאריך
זה!

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
הערות___________________________ :
___________________________
•

הספר מיועד לכלל תושבי המושב
ולילדיהם המתגוררים במושב או בבית
ההורים) .בכל גיל(

•

אני חוזרת ומזכירה כי תושבים שלא יעבירו
פרטים ...אנו נרשום את הפרטים המופיעים
בספר טלפונים הישן!
בברכה,
הדס סניאור

