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כו' אדר ב' תשע"ד29.3.2014 ,
פרשת "תזריע"
כניסת שבת18:39 :
יציאת שבת19:34 :

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

מניין כ"ותיקין":
מפקד18:15 :

05:58

054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

קול ששון וקול

מזל טוב
לשרה צ'רנה וייס
להולדת הנינה
נכדה לרותי ומוטי
****

לנאוה ואהרון ויסבלום
להולדת הנכד
בן להילה עידו

מזל טוב

****

לציפי וזאב גולניק
להולדת הנכדה
בת לרעות וראובן
****

לטליה לאירוסייך עם אביחי
לפנינה ואלי גלבוע
לאירוסי טליה
להולדת הנכד

למרים ושלום פירר
להולדת הנכד
בן ליהודית ושמואל

ליהונתן חרמץ
ברכות על זכייתך בחידון
התנ"ך האזורי לבתי הספר

במועצה האזורית חבל מודיעין
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כל הנחלים רצים – שוב!

לכל תושבי נחלים
לקראת מבצע ההתרמה
למפעל קמחא-דפסחא של קופת

"נחל-

נחלים" ,שנועד לתמוך בנצרכים בהוצאות החג,
אנו פונים אל כל הציבור ,אנשים נשים ונוער,
להתנדב לאיסוף התרומות למטרה חשובה זו.
מתנדבים/ות מתבקשים לפנות

למאיר הימן,

מיכאל אשר או אודי רטנר.
משפחות שברצונן לתמוך ומכירות אישית אנשים
הנזקקים לתמיכה לקראת פסח ,יוכלו לפנות אלינו
עם הפרטים עד לר"ח ניסן.

מרוץ נחלים השני יתקיים השנה ביום
המימונה,
איסרו חג פסח ,22/4/14 ,בשעות
אחר הצהריים.
השנה יתקיימו מספר מקצים:
מקצים נפרדים תחרותיים למרחקים
 5ו 10 -ק"מ,
מרוץ עממי למרחק  2ק"מ,
ומרוץ אפרוחים לגילאי  2-7למרחק
 300מ'

עמותת "נחל – נחלים".

לפרטים נוספים והרשמה
,nehalim.sportweb.co.il

קול מנחם

חוג תנ"ך
גן –א ספריה 17:35
ב-ג ה ספריה 18:05
ד-ו ביתם של שרית ודודי כהנא 17:15

לפסיה אונגר
תנחומים במות
אחיך
בנחמת ציון תנוחמי

במלאת עשר שנים לפטירתו של יקירנו שמשון יצחק
פוירשטין ז"ל
נקיים אזכרה בבית העלמין בנחלים
ביום ה' ג' בניסן (3.4.14) ,בשעה 17:45
לאחר מכן ,בשעה  ,19:15נערוך אזכרה בבית המדרש
שבבית הכנסת בנחלים.
נחמה והמשפחה

משנכנס אדר מרבים בשמחה ובצדקה
יש לציין שהילדים בכפר ,תורמים לצדקה בקופה בגנים,
ומוסרים מדי פעם סכומים לא מבוטלים לקופה של נחל-
נחלים.
כמו כן אותם הילדים  ,בהדרכת הגננות  ,עשו שוק פורים.
ומכרו בסכום גדול -בס"ך  2330ש"ח  -שאותם החליטו
לתרום לטובת קייטנת אילן ,שמתקיימת כל קיץ
במושבנו.
ועוד ציון לשבח :שני הילדים הצעירים של משפ .רונית
ואבנר פורר יצרו צמידים ומכרו אותם .ותרמו את כל
הכסף בפורים למתנות לאביונים.
כל הכבוד לילדים הגננות וההורים.
נאחל לעצמנו )קהילת נחלים( שנמשיך ונהיה תמיד בצד
הנותנים.
קופת נחל-נחלים
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ועדת שיפור פני
הועדה התכנסה לפגישת תיאום עם יו"ר הועד ועם עמוס
אופיר ביום ב' .17/3
חברי הועדה :מוטי אפרת ,יצחק באור ,רחל גליק ,יצחק
דבי לזרוביץ' ,יוחנן לייב ,עמיקם
דרשן ,ניצה טייכמן,
שורק ,שי ויסבלום.
נקבעו המטרות לפעילות הועדה:
* שיפור מראה המושב  -גינון ונקיון.
* שילוב אנשי המושב  -נוער ומבוגרים.
בימים הקרובים נגדיר את התפקידים ונסכם תוכנית
עבודה.
קוראים לציבור להאיר ולהציע.
****
את הבית כבר ניקיתם לפסח ומה עם הרחוב??
מבצע פסח בנחלים
לקראת חג הפסח נשתתף כולנו במבצע פסח לנקיון
המושב.
בתכנית :איסוף פסולת ,גיזום ,ציור קיר ,שדרוג הגינון
ועוד  -כולם משתתפים!!
יום חמישי ,י' בניסן1700-1900 10/4 ,
פרטים נוספים בהמשך...
בברכה ,חברי הועדה.

בני עקיבא
הורים יקרים ,ה' עמכם !
השבוע חזרנו לשיגרה אחרי כל הכיף שהיה לנו בפורים (:
ישר כוח לכל החניכים שנרשמו למסע פסח ,בעז"ה אנחנו
יוצאים כמעט שני אוטובוסים !!
במסע אנחנו מטיילים בגליל העליון וישנים בחוף צמח,
חשוב לנו שתשימו לב שכל ילד מגיע לטיול עם שלושה ליטר
מים  ,לא משנה מה יהיה מזג האויר באותו היום ,שלושה
ליטר מים זה חובה !
בנוסף צריך להביא כובע ונעלי ספורט כמובן ,ליום הראשון
של הטיול כל ילד מביא לעצמו ארוחת בוקר וצהרים ,בערב
תהיה ארוחה סניפית שיהיו עליה פרטים בהמשך .בבוקר
הילדים מקבלים שוקו ולחמניה ,וליום השני כל ילד מביא
לעצמו אוכל אלא אם כן תשמעו אחרת.
חשוב להזכיר שאנחנו ישנים בחוף צמח ,ועדין אין כניסה
למים ,אנחנו מבקשים ממכם ההורים לדבר עם הילדים
שלכם ולהסביר להם שאנחנו לא נכנסים!
ללילה כמובן צריך להביא שק"ש ובגדים חמים כי יהיה קר
בלילה.
בעז"ה גם נוציא חולצה סניפית לכבוד המסע ,אז כל חניך
שרוצה לקנות חולצה צריך להגיד למדריך שלו את המידה
שהוא רוצה  ,פרטים נוספים יהיו בהמשך.
הולך להיות פשוט כיף (:
השבת כמו בכל שבת תתקים תפילת ערב שבת בבית ותיקים
מחכים לראות את כולכם.
השבת אנחנו חוזרים לעשות את המפקד במרכז!! ,המפקד
יהיה במגרש הספורט
בשעה  , 18:15כולם מגיעים ובזמן !! לא לשכוח כחול לבן,
הורים יקרים אם תוכלו לעזור לנו בנושא הכחולבן נודה
לכם מאוד ,בנים עם מכנס שחור או כחול וחולצה לבנה,
ובנות עם חצאית שחורה או כחולה וחולצה לבנה ,בלי
שמלות בבקשה!
שתהיה שבת שלום
צוות ההדרכה ואביב (:

נוער נחלים!!!
מה נשתנה הפסח הזה מכל הפסחים??
השנה טיול נוער מטורף שלא תשכחו
בט' ניסן ה9.4
מסלול .אטרקציה .כנרת .עלהאש.
תבואו יהיה אשש!!!
פרטים נוספים והרשמה מראש אצל הרכזים
ומועצת הנוער .ניפגש) :-

ועדת חינוך מודה ומעריכה את ההתארגנות המוצלחת
של הקומונרית אביב וצוות ההדרכה לפעילות הסניף
בבית ספר "מודיעים" ומודה להורים שהתנדבו להגיע
בשעות אלו.
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התרמת דם
תתקיים ביום שלישי א' בניסן תשע"ד,
, 1.4.2014
בין השעות  ,21:30 – 19:00בבית דני.
לתשומת ליבכם ,בשנים בהם מספר המבוגרים היה
שליש ממספר המבוגרים היום ,תרומת הדם
שאספנו היתה פי שלוש ממה שיש היום .קחו
לתשומת ליבכם!

לשכת מנכ"ל המועצה
טל' 03-9722805 :פקס 03-9722816 :דוא"ל:

yosie@modiin-region.muni.il

 12פברואר2014 ,

הגשת מועמדות לועדת ביקורת לישוב
על פי צו המועצות האזוריות ,המועצה תמנה ועדת ביקורת
מקרב תושבי הישוב שאינם חברי ועד מקומי ושאינם מקורבי
משפחה של מי מחברי הועד המקומי.

עודפי משלוחי מנות
עודפי משלוחי מנות ,ניתן להעביר לאריה גוטליב או
לגילי זלצר
לשם העברתם לנזקקים.

חברי ועדת ביקורת תמנה  3חברים.
המעוניין/ת להגיש מועמדות לועדת ביקורת ,ישלח פרטיו
האישיים )שם מלא ,כתובת וטלפונים( ,בליווי רקע אישי
מקצועי )קורות חיים(.
מועמדות יש לשלוח ללשכת מנכ"ל המועצה,
מר יוסי אלימלך,
מיילpnina@modiin- :
לפקס, 03-9722816 :
.region.muni.il

יום העצמאות בפתח...

טורניר הכדורגל ע"ש איתי

יוגב ז"ל יתקיים

ביום העצמאות ה 66-למדינת ישראל ויכלול קבוצות
עם שמונה שחקנים לפחות מכיתה ט' ומעלה.
במקביל נקיים משחקי ראווה של כיתות ז' נגד ח'
ומשחק של הבנות.

ועדת דת
דרושים שני מתנדבים לעזרה לאריה גוטליב בהגעלת
כלים.
לפרטים – 03-9325886 ,050-8684141

כמו כן ,נקיים השנה תחרות
"מלך הפנדלים".

מספר הקבוצות מוגבל.
אנא מהרו להירשם אצל
כרמי יוגב 054-4349926 -
או עודד יוגב – 054-5487770

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
לא יתקיימו לימודי בית המדרש
עד אחרי החג.
בברכת חג שמח וכשר
חווה גרמה

להשכרה בנחלים
בית כפרי ,שלושה חדרים 100 ,מ"ר  +גינה וחצר,
מיזוג מרכזי ,דוד"ש
לפרטים –  050-8667853שלומי
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ל"משפחתון מוריה" בנופך דרושה מטפלת חמה
וחרוצה.
לפרטים :מוריה 054-6418185

השבת אבידה
בשבת האחרונה )זכור(במגרש הספורט נמצא מפתח
בודד בצבע ורוד.
נמצא אצל משפחת צור 054-2121517

שמש שזורחת
ופריחה מסביב
צבעוניות שנתפרת
בשבילך לאביב
התרגשות לקראת התחדשות
דגמי אביב חדשים
לצד דגמים מעונות קודמות
במחירים משמחים
מכירת הבגדים של שרית שרף
יוצרת ואמא
תתקיים בע"ה ,ביום חמישי ,ג' בניסן
) (3.4.14בין השעות 20:00-22:00
בבית משפחת משרקי מרגנית
רח' חרמון ) 8ליד המעון(
054-2490445

מיץ סחוט טרי -ללא חומר משמר וללא מים .כל
סוף שבוע -עד הבית!
 2ליטר תפוז 23 -שח
 2ליטר אשכולית אדומה 23 -שח
 2ליטר תפוח 24 -שח
 1ליטר רימון 30 -שח
 2ליטר לימונדה )בתוספת סוכר ומים( 15 -שח
מבצע הכרות -בקבוק ראשון
תפוז 15 -שח
תפוח 20 -שח
לפרטים והזמנות עד יום חמישי
ב ,10:00-ניר052-8119992 -
)ניתן לשלוח (SMS

שני מגשים משפחתיים –  + ₪ 99בקבוק קולה
להזמנות –  052-5144055דורון קביליו
אבדה חגורה בקריאת מגילה במוצאי שבת החגורה
שחורה עם פאייטים ופרח אדום גדול של חברה
צ׳פצ׳ולה .שלומציון רוזנברג 050-6298037
מתנות לפסח הקרב ובא –
ברכות הבית של האומנית דורית יודיקא ניתן
לרכוש אצל
טלי קביליו – 057-7817817

חייל משוחרר ונמרץ בן  23מעוניין לסייע
בנקיון הבית לפסח באופן יסודי ביותר!!!
מתגורר בנחלים .לפרטים זהר 0546673183

את/ה כבר לא צריך לנסוע רחוק בשביל לנקות
את הרכב.
כבר בשישי הקרוב שטיפת מכוניות קרוב לבית
ובמחירים נוחים.
לפרטים:
אורי –  ,053-4220664אוריאל – ,052-5142684
שחר – 050-4440039

)גם בפסח(
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שימו שמן...

שמן זית  -משק אחיה
שמן זית כתית מעולה לאנשים המעריכים איכות.
חמיצות מירבית עד 0.5 %
חקלאות עברית
בבקבוק של ליטר  -מתאים גם למשלוח מנות.
ובפחים של  5ליטר.
אספקה עד הבית.
יצחק דרשן 052-3284940-

משפחה דתית מהמושב מחפשת בית בן 5- 4
חדרים החל מחודש 7/2014
טלפונים להתקשרות  054-6922942 :או 054-
6480600

נשים יקרות!
רק השבוע הגיע לארץ וכבר אצלכן בנחלים!
אתן הראשונות לבחור מתוך קולקציה אביבית
וחגיגית.
אופנה צעירה לנשים ונערות
במידות 36-50
במחירים אטרקטיבים ישירות מהיבואן
יום ראשון הקרוב כ"ח אדר ב' )(30/3
בין השעות 20:00-22:30
בבית משפחת שמוליק וג'ולי באור
רח' חרמון  21א
כולן מוזמנות להגיע ולהתחדש...
לפרטים נוספים052-4474703 :

