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

גליון מס 470
יט' אדר תשע"ג 01.3.2013
פרשת "כי תשא" " -פרה"
כניסת שבת17:19 :
יציאת שבת18.15 :
מניין כ"ותיקין"05.31 -
מפקד16:30:
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

מושב נחלים מברך את ילדי חוג בר/בת מצווה ממושב מזור,
ברוכים הבאים ושתהיה לכם שבת נעימה וכייפית!

"מסע המושבות"
מזל טוב
למרים פלש
להולדת הנין
נכד לנאוה פלש ויוסי ז"ל

לנגה ודובב פרשני
להולדת הבת

הודעה חשובה
למשתתפי כולל יום השישי,
לנשים וחברי המושב:
כ"ז וכ"ח
נא רשמו לפניכם כי בימים ראשון ושני,
"מסע המושבות – בעקבות
בניסן (7-8/4) ,יתקיים
הרב קוק זצ"ל".
מידע מפורט וטפסי הרשמה ישלחו אלינו מבית הרב קוק
בירושלים בקרוב.
בית המדרש

בברכה,
דוד רוטשילד

לתמי ואהרון מרקוביץ
להלה כהן
לשושנה ומרדכי מרקוביץ
להולדת הנכדה/הנינה

לנחמה פוירשטיין
איחולי החלמה מהירה!

קפה ומאפה
ביום ראשון כ"ח אדר 10.03.2013
בשעה  10:45בבית דני
בנושא :מערכת החיסון – המלחמה הסמויה מן העין
המרצה :נחמה פלדמן
כולם מוזמנים
ובכל גיל

הציבור מוזמן לערב עם מקהלת בית הכנסת
"יקר" בירושלים.
כ"ז אדר

במוצאי שבת פרשת "ויקהל פקודי"
 9.3.2013בשעה  20:30בבית דני .
הערב יוקדש לזכרו של שמוליק וילנר ז"ל בחלוף  8שנים
להסתלקותו.
ועדת תרבות ומשפחת וילנר
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בני עקיבא
האגף לתרבות
תורנית

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
ב"בית דני"
בעלות של  30ש"ח
בתאריך כ"ב אדר 4.3.13
בשעה  10:00מר משה הרשקוביץ
"עיון בספר שמות לאור דרכו של
צבי יהודה קוק"
בשעה  11:15גב רחלי לוינגר
"תנאים ואמוראים"
בואי בלב שמח
חווה גרמה

לקבוצת נכים קשים ,הזקוקים להאכלה ,החלפה ועוד..
הנעזרים ע"י מתנדבים צמודים נדרש עזרה במימון ליל הסדר.
לחלקם אין משפחה לחלק שיש בגלל נכותם הקשה אינם
יכולים להיות בחברת משפחתם ,ניתן לקבל קבלה להחזר מס
עבור תרומה זו.
גילי – 054-4676568

מבצע התרמת דם,
ביום שלישי ,5.3.13
בשעות 12:00 – 10:00
ייערך מבצע התרמת דם בבית הספר הטכנולוגי כל
תושבי נחלים מוזמנים להיות שותפים למבצע זה.
תרמת דם – הצלת חיים!
לתורמים יינתן בטוח דם למשך שנה.
פרטים אצל ענת ספיר – 050-5646811

הורים חניכים ובוגרים יקרים ה' עמכם ☺
עברנו את חג פורים השמח
חגגנו בסניף השבוע בשושן פורים בשוק פורים
נפלא ששבט נאמן היקרים ארגנו לנו☺
כל הכבוד להם!

תודה לכל האנשים הנפלאים במושב שבאו
עזרו ותרמו
ממש ממש תודה!
השבת תהיה שבת ונהפוכו!!
הסניף בצורה שלא הכרתם ☺
כל החניכים מוזמנים לחוויה שונה מהרגיל!
מחכים לכם!
פעולת ערב שבת לחב"ב ב21:00
לימוד מדריכים ב16:15
מפקד ב16:30
**
הרשמות למסע פסח החלו!!!
המסע יתקיים בתאריכים-ח'-ט' ניסן 19-20.3
באזור הכרמל נישן באנדרטת הנחל
בסוף המסע נתאסף כל תנועת בני עקיבא
בלטרון לכבוד אירוע פתיחת הועידה הארצית!
ומשם נחזור הביתה בשלום
הרשמות מזומן עד-מוצ"ש ה 2.3כ' אדר
באינטרנט 6.3-יום רביעי כד אדר
לסיבסודים ועוד מידע ניתן לפנות אליי
בכל זמן
 -052-3662859טל
שבת שלום ,שבוע טוב

כל הנחלים רצים 60:8:30:15
שניות דקות שעות ימים
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אנחנו שמחים להודיע שבע"ה ביום העצמאות יתקיים
מרוץ נחלים ה! 1 -

השבת אבידה

המרוץ יערך בשיתוף חברה מקצועית להפקת אירועי ספורט
ויתקיים בתוך המושב ובשדות מסביב
כחלק מיום כייפי של ספורט ובריאות

 .1סיר המרק שהושאר לאחר המסיבה של ניצה
עדין אצלנו ,עירית ושי ויסבלום 0506-204241

המקצים יהיו  5ק"מ 10 ,ק"מ-בנפרד לגברים ולנשים וגם-מרוץ
משפחות חוויתי במיוחד 2-ק"מ

 .2בליל פורים ) בזמן מסיבת פורים ( בדשא ליד
בית דני ,נמצאו זוג מפתחות
ניתן לקבלם אצל משפ' רבינוביץ.

המרוץ מיועד לתושבי נחלים ופתוח לקהל הרחב
פרטים מדויקים יינתנו בהמשך ,אבל בינתיים-כדאי להתחיל
להתאמן !!
ו...בנות אנחנו כבר מתחילות!
קבוצת ריצה חדשה עם מאמנת מקצועית נפתחת בנחלים בנות
מכל הגילאים והרמות )כן ,גם מתחילות( מוזמנות להצטרף!
לפרטים
יעל ארבל052-3253506-
נורית כהן054-9498275-
רוני ברק054-2070852-

נפתחת אי"ה חנות בגדים יד שניה במושב
שהכנסותיה יועברו צדקה לנזקקים.
מי שמוציאה בגדי נשים  /נערות  /ילדים רק
במצב טוב!!! בניקיון הארונות לפסח ,מוזמנת
להעבירן לאגי וולמן ,גמלא 050-8779764 – 14

הבית הבריא
המטבח בקלי קלות
פטנטים למטבח עם הדגמות של ירקות
מבצעים מיוחדים לחג.
המכירה תיערך בבית משפחת איזנברג
רח' דן .40
בתאריך  , 10.3.13בין השעות
22:00 – 18:30

צביעה וניקיון לקראת פסח.
אמין ומקצועי
נתנאל054-2297122 -
עמיחי052-3848162 -

א .אנו קרובים לחג הפסח ,המעוניינים לתת מנה חמה
בליל בדיקת חמץ יש להתקשר אלינו.
ב .המעוניינים לרכוש מנות – מחיר מנה הוא .₪ 25
להשכרה  -דירה במושב נחלים * * *
לאחר שיפוץ ושידרוג רציני!
שלושה וחצי חדרים ,וכן
מטבח ,שירותים-מקלחת-אמבטיה
מזגן רגיל  +מרכזי
חניה מקורה
כניסה נפרדת ,חצר גדולה ,שתי מרפסות
כניסה מיידית
כ 65-מ"ר  +מרפסות
ניצה nitzask@gmail.com ,054-7443738

בברכה,
אריה גוטליב – 050-8684141
גילי זלצר – 054-4676568
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היא חוזרת!!!

קייטנת בננות
לבנות כיתות א'-ד'
בשבוע שלפני פסח
ימים א'-ה' בין 13:30 – 8:00
עלות₪ 370 :

בבית משפחת זמיר בהדרכת אילה
לפרטים 052-5813575 :
להרשמה במיילayalazamir@gmail.com :

