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

גליון מס 471
יט' אדר תשע"ג 01.3.2013
פרשת "ויקהל פקודי"
כניסת שבת17:25 :
יציאת שבת18:20 :
מניין כ"ותיקין"05:23 -
מפקד 17:00
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

מזל טוב
לסיון לנישואייך עם דרור
ליפה ויוסי הרשקוביץ
לנישואי סיון

"השומרים נחלים"
מעל  40חברה כבר התנדבו .מה איתך?
נדרשים עוד מתנדבים!!
ניתן ליצור קשר עם שי – 052-9280560

לחיים קליין לנישואיך עם חיה מושקא
לאתי ודובי קליין
לנישואי חיים
במלאות  8שנים להסתלקותו של שמוליק יקירנו נכבד
את זכרו בערב של מוסיקה יהודית ,במסגרתו נארח
בנחלים את מקהלת בית-כנסת "יקר" בירושלים.
המקהלה תשיר בעיקר מיצירותיו של המלחין לואיס
לבנדובסקי ,שהלחין קטעי תפילה רבים.
ניפגש בעז"ה במוצש"ק "ויקהל-פקודי" ,כ"ז אדר
 9.3.2013בשעה  20:30בבית דני.
נתכבד בבואכם,
משפחת וילנר וועדת תרבות.

מזל טוב

** אזכרה ועליה לקברו של שמוליק תתקיים ביום רביעי
ב' ניסן ) ,(13/3/13בשעה  16:30בבית העלמין בנחלים **

טובה ויענקי לבקוביץ
להולדת הנכד אושרי
בן לאלומה ואלון
לעפרת ודודו אורן
להולדת הבת

קפה ומאפה
מזל טוב
לנבו אפרתי בהגיעך למצוות
לבת אל ורן אפרתי
לחנה ושמעון לבקוביץ
לרגל שמחתכם

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

משפחות יקרות,
כהן אורי ונורית ,פסל הילה וגלעד,
וייס אילנה ויהושע ,כהנא שרית ודודי,
בן שימול נעמה ויורם ,אשל עירית
ושלום ופורר הילה ודורון,
קהילת נחלים היקרה,
והכי הכי – שרה'לה גולניק ואבישי כהן
ה ת ו ת ח י ם!
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קמחא דפסחא
גם השנה יעברו מתנדבים בבתיכם בימים הבאים בע"ה ,
להתרים למפעל קמחא דפסחא של קופת "נחל-נחלים כדי
לתמוך לנצרכים בהוצאות החג.
אנו פונים אל כל הציבור לתרום בעין יפה למפעל זה ,שבין
היתר דואג גם לאנשי נחלים הנדרשים לכך.
ניתן גם למסור את התרומות ישירות ל :מאיר היימן ,אודי
רטנר ומיכאל אשר.
אנו מבקשים השנה להקדים ולהתנדב לאיסוף התרומות.
מתנדבים חדשים מתבקשים לפנות למיכאל אשר.
ישר כח לקהילת נחלים על ההרתמות לתרום.
במהלך חג הפורים נאספו ס"ך  10,000ש"ח למחצית השקל
וכן  8,713ש"ח מתנות לאביונים שחולקו בו ביום ל 14
משפחות.

רצינו לאמר  -תודה ענקית!
תודה על שבת מלאה בחוויות ,שבת יוצאת דופן אשר אין
ספק השאירה חותם עמוק בילדינו.
תודה על שיצקתם תוכן כה משמעותי ומרגש!
תודה ענקית למשפחות המקסימות שארחו אותנו...
תודה לציפי גולניק אמא של שרה'לה על בישולים
טעימים ,יאמייי!

היתה שבת מדהימה!!!
שרה'לה ואבישי – אתם מדהימים!!!
התוכן ,הדאגה ,האהבה ,החיבוק ,החוויה – על כל אלה –
רצינו לחבק חזק ולאמר תודה!! הילדים חזרו מאושרים
ומעושרים בחוויה מדהימה! תודה על האפשרות של
מפגש הכרות עם אנשים ועולם אחר לחלוטין משלנו
ובעיקר עם מסורת ,רוח ושורשיות שקושרים את כולנו
לאותו עם!!! תודה שאפשרתם להם זאת ובגדול!!
ילדי והורי בני/בנות מצווה ממזור – מבקשים לאחל לכם
– לכולכם:

ועד אגודה
"לפני שבוע הופץ בתיבות הדואר מסמך של משרד הבריאות
בנושא "מניעת זרימה חוזרת" לצורך אספקת מי שתיה נקיים
לצרכנים.
נדרשתם להחזיר טופס התחיבות חתום עד ליום  .7/3/13מי
שטרם דאג לכך-על כל צרכני המים להחזיר את הטופס
החתום באופן מיידי למזכירות ועד האגודה.
מי שחובה עליו להתקין מז"ח ,כולל משקים/תושבים/מוסדות
חינוכיים ואחרים/מפעלים וכד' יעביר למזכירות טופס
התקנה עד ליום .21/3/13
לפרטים נוספים :מיה .03-9324474
בברכה,
ועד אגודה

פסח כשר ושמח,
לכם ולבני ביתכם!
מלגות

תודה רבה לכל המשפחות שארחו את ילדי חוג בר/בת
מצווה ממזור!
תודה רבה לאלו שעזרו בחלק הטכני של השבת:
בפעילויות ,הדרכה ,סיפורים והסברים.
השבת היוותה שיא בתהליך שלם שנבנה במשך תשעה
מפגשים ,הילדים נהנו מאד וזו היתה חוויה וחשיפה
מיוחדת במינה עבורם לעולם שלם של מסורת ורוח!
תודה רבה,
שרה'לה גולניק ואבישי כהן

אגוד המושבים של הפוהמ"ז מחלק השנה שני מלגות
לתלמידים הלומדים במוסדות על תיכוניים לכל מושב
ע"ס  ₪ 1000כ"א.
המעונינים במלגה מתבקשים להעביר לאלי בנצקי דף
עם פרטים על עצמם ואישור לימודים מהמוסד בו הם
לומדים.
יש להעביר את הבקשות עד סוף שבוע הבא ג' ניסן
תשע"ג 14.03.2013
בברכה
אלי בנצקי
טל052-8751452:
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בני עקיבא

קול מנחם
תנחומים

הורים חניכים ובוגרים יקרים ה' עמכם ☺

למלכה איז'ק
עם פטירת אמך
בנחמת ציון תנוחמי
מלכה יושבת בביתה עד מוצ"ש )כולל(

אזכרה
במלאת  9שנים לפטירתו של יקירנו
שמשון פוירשטיין ז"ל
נעלה לקברו לבית העלמין בנחלים
ביום חמישי ,ג' ניסן,14.3.13 ,
בשעה 16:45
תפילת מנחה תתקיים לאחר האזכרה
בבית העלמין

בהמשך לאירועי פורים
יום חמישי שעבר שבט הרא"ה העלה לנו הכתרה
מהסרטים☺
כל הכבוד להם על כל ההשקעה והביצוע
מיד לאחר ההכתרה הם לא הלכו לנוח אלא ישר הלכו
ל"הפיכת הסניף" והכינו לנו
גן ילדים
בשבת "נהפוכו" הם החליפו את המדריכים והקומונרית
ועשו את זה פשוט נפלא
כל הכבוד לכם!!
יום שלישי הזה היה "יום המעשים הטובים" וגם סניפנו
היקר השתתף ☺
ניקינו את הרחבה המרכזית והבאנו לותיקי המושב
ועוברי אורח כדורי שוקולד כדי להעלות חיוך על פניהם
כל הכבוד לכל הבאים והמשתתפים!
הרשמה למסע פסח נגמרה!
המסע בתאריכים ח-ט ניסן 19-20.3
נטייל באזור הכרמל
ונישן באנדרטת הנחל
כל הכבוד לכל מי שנרשם ..יהיה כיף!

המשפחה

המשך שבת ושבוע נפלא☺
טל
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"ט אדר 11.3.13
"גניבת האפיקומן
בשעה  - 10:00הרב שבט ארי
וכיצד לדאוג שילדנו ישארו דתים"
"תנאים
בשעה  – 11:15רחלי לוינגר
ואמוראים"
"כי בא
בשעה  – 12:00הגב' עדינה פרידגוט –
מועד"
בתאריך –  – 18.3.13חופשת פסח
אי"ה לימודי בית המדרש יתחדשו לאחר פסח.
בואי בלב שמח,
חווה גרמה

לימוד מדריכים ב16:45-
מפקד ב17:00-
כולם מגיעים!! מחכים לכם בסניף(:

 -052-3662859טל
תרומת דם
ביום שלישי ,א' ניסן ,12.3.13 ,בין השעות – 19:00
 21:30תתקיים בע"ה התרמת דם במועדון ותיקים!!
נוער מגיל  17רשאי לתרום רק באישור הורים.
אישורים מקוריים של מד"א אפשר לקבל אצל אריה
גוטליב רצוי לאמר שזו תרומה חשובה לעם ולקהילה.
רפואה שלמה
אריה גוטליב
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מבצע
הברקת מוצרי כסף לכבוד פסח
במחיר סביר
מרים פלש – שניר  ,10מושב נחלים
דרומית(
לתיאום – 03-9325552

השבת אבידה
)כניסה

מתנות
מגוון מתנות איכותיות לחגים במחירים נוחים.
תמונות ,כלי זכוכית ,פורצלן ,חרס ,מעוטרים בכסף.
)נא לתאם
אצל מרים פלש – 9325552
בטלפון מראש(

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

מאפרת מקצועית
לכל אירוע...
חתונה ,בת מצווה ,ברית ,מסיבה...
איפור כלות,
איפור ערב,
סגנונות איפור שונים לבחירתך...
לנשים ונערות בכל הגילאים...
אשמח לאפר אותך בביתך אם תרצי...
ברוריה052-7203948 -

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

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
בברכה,
אריה גוטליב – 050-8684141
גילי זלצר – 054-4676568
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מירב היופי – קוסמטיקה רפואית
הטיפולים המוצעים:
מכשיר אפילציה להסרת שיער לצמיתות – היחיד
שמתאים לשיער לבן  /בהיר
טיפולי פנים ,טיפולי אנטיאג'ינג
)הצערת עור( ,הבהרת פיגמנטציה,
פדיקור  /מניקור רפואי ,הסרת שיער,
עיצוב גבות ,טיפולי יופי ,איפור מקצועי,
ג'ל לציפורן טבעית מתפצלת או חלשה
ללא חומרים מקשרים.
כל זאת ועוד ...אצל

מירב ויצמן

מחפשים מטפלת לתינוק בן חצי שנה .
מוטי ושרית אפרת
0528-599-650
0526-071-619

ניקיון יסודי לפסח
כל סוגי הניקיון
ביסודיות ,בחריצות וביעילות
במחיר שווה לכל נפש.
אל תהססו -חסכו כוחות וכסף
ידידיה054-9361432 -

בוגרת )(GIGI ACADEMY
רח' הגפן  ,4מושב מזור ,
052-3448183 ,9086899

למכירה
בהרחבה במושב חמד
בית חדש –  213מ"ר  +פרגולה
מגרש  480מ"ר )הגדול ביותר בהרחבה(
 3מליון ₪
לפרטים –  054-5443752גבי
ביום רביעי 13.3.13 ,ב׳ בניסן התשע״ג
בין השעות 20:00-22:00
תיערך מכירה מיוחדת לחג הפסח
של השמלות המדהימות של המעצבת
מקמל בעלת המותגDame
וכיסויי הראש היפיפיים של
ראש
בעלת המותג Shiran A
בבית שלומציון רוזנברג
רחוב חרמון  ) 9משק משפחת נגלר(
בואי בשמחה להתחדש לחג!!!!

דנה
שירן כיסויי

מוסמך ובעל רשיון משרד הבריאות
להתקנות ,לבדיקות ולמתן אישור תקינות למז"ח
עמיר גוטמן 050-5533430

מעוניינת לעבוד במשק בית
נטע – 052-8883999

להשכרה
דירה בת שלושה חדרים מיידי
2541770

– 052-

