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  322גליון מס 
  05.02.2010  ע"  תש טבש 'כא

   "יתרו"פרשת 
  16:59: יסת השבתכנ

  17:56יציאת השבת  
  

  05:50 –" ותיקין"מניין כ
  16:30: מפקד 

      vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול
  שמחה

 

  

  מזל טוב 
  

  כוכבא משהל

   הנינהלהולדת
  בת לנעם ועינת

  

  

  לסבתא אהובה

 ) אברהם-דרור ואביחי, שהיא כבר לא רק הסבתא של עיינה( 
- שמשמחת את ילדי המושב בפעילויות מגוונות והמון חיוכים

                                                                !תודה רבה ויישר כח

                            -ו בשבט" בטמזל טוב ליום הולדתך שחל
 בלב הילדים ערכים ושמחה נוטעתבחוכמתך וטוב ליבך את 

                         , החפץ להיטיב עם הדורות הבאים ומיישמת את
                                                                   .כמאמר הרב קוק

  .חה שנות שמחה וצמי120עד 

  .י אבי רט ובליווי אחיה רובין"ו בשבט ע" סדר טש נערך"מוצב

  .מרגש ומהנה, הערב היה מרתק 

 שהעשירו אותנו תודה לוועד המקומי ובמיוחד לאלי בנצקי 
  .חוויתי שכזה בערב

  .בפעילויות מעין אלה תחזקנה ידיכם והמשיכו

  

  

  מזל טוב 
  

  לבב-צביה ומשה ברל

  בעז עם כרמלנכדה לאירוסי ה

  בת לאילת ומאיר

 

                                          ,לניצה טייכמן ולסבתות בירוק
                                             )שאלי בנצקי היה נציגו(לועד המקומי 

                                                                    :יישר כוח גדול על
                                 .נג מהנה להורים ולילדיםהנטיעות שהיו הפני. א

                                    , ו בשבט שאכן היה ייחודי וחווייתי"סדר ט. ב
                                                              .ומי שלא היה הפסיד

  אהובה אינהורן

  תודה קול

  הכבוד קול

 ...היכונו היכונו
 סיבת פורים במושבמ

 
 

קריאת המגילה  במוצאי שבת מיד לאחר
 ערך בבית דני מסיבת פוריםית

  : בתוכנית
 הרקדה וכיבוד קל
 :כללית תחרות תחפושות

כל רחוב במושב יתחפש על פי סיפור 
 ! פרסים לרחוב הזוכה, ילדים שיבחר

 ...פרטים מלאים בגיליון הבא
    ועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבות
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 , תודה לכל מי שהשתתף ונטע
, שימשיך ויגדלומעכשיו תשמרו על העץ שלכם 

  : שימו לב
להוסיף תומך במידת   ,שהעץ צומח ישר •

  , הצורך
אם לא רואים יש , שיראו את העץ הנטוע •

  ,   להוסיף יתד גבוה
אם , שלא צומחים לידו צמחי בר ומפריעים •

  , כן דאגו שלא יצמחו סביבו
אם האדמה סביב העץ יבשה בתום  •

  , הגשמים יש להשקות את העץ
, כל התמונות באתר

il.co.mynehalim.www://http  
  

 במסגרת ילדי מזורבשבת האחרונה התארחו במושב 
 ".בת מצווה-בר"תוכנית 

  .הילדים סיפרו שחוו חוויה מיוחדת ונהנו מאד
ויום שישי (שבת לכל מי שנטל חלק בהצלחת התודה 

   -)שקדם לה
ולחניכי " מעלות"למדריכי שבט , למשפחות המארחות

   ,השבט
לה 'שרה, הדס טייכמן, רונית פורר, טייכמן לשרוליק

  .גולניק ודניאל פורר על הפעילויות
  מעריכים ומוקירים

   .בני גרינוולד ותמר פורר
  

  קול תודה
למשפחות היקרות שארחו את ילדינו , לחברינו החדשים מנחלים

  ... ושגרמו להם להרגיש ממש בבית

שעושים עם ,  היקרים לנו מאודלתמר פורר ולבני גרינוולד
  !ילדינו עבודת קודש

  תודה רבה מקרב לב על האירוח המדהים של ילדינו 
  .בשבת האחרונה

   ,ים חדשיםאין ספק כי ילדינו למדו מכם רבות וספגו ערכ
  !שונים ומבורכים

  !!!יישר כח
  !מוקירים ומעריכים מאוד

  
  !ברוכים תהיו אצלנו

   מושב מזור–הורים לבני ובנות מצווה 
  

 בית דני
בית דני הוקם כבית  . להעמיד דברים על דיוקםברצוננו

 ,לאירועי תרבות תרבות שישמש את הקהילה במושב
בהתאם לדרישת ,  כבית עסקולא.'שעורים וכו ,חוגים

המועצה האזורית שגם השקיעה כספים רבים בהקמת 
  .ומכאן שאין צורך ברשיון עסק .הבית

הועד המקומי החליט שבעבור שימוש אישי באולם בית 
י ישלם המשתמש סכום סימלי לכיסוי הוצאות הפעלת דנ

, )בריםדניקיון ושאר  ,ניהול ,הוצאות חשמל(האולם 
. לשימושם האישי והאולם יועמד לרשות תושבי המושב

במקרים מסוימים ניתן להעמיד את האולם לקרובים של 
  .תושבי המושב בתשלום עבור ההוצאות

  : מראה2009סיכום שנת הפעילות 
 אירועים 76 מתוכם , אירועים232בית דני התקיימו ב

 ,רצאותה, הצגות ,שאר האירועים כללו חוגים ,אישיים
  . כינוסים ,פעילות נוער ,מדרשה לנשים

פיל "נתונים אלו מראים שהבית פעיל מאד ולא מהווה 
  ".לבן

 ,ניהול וניקיון ,הכוללות חשמל: 2009ההוצאות לשנת 
   113,738₪חומרי ניקוי ואחזקה היו בסך 

   110,280₪היו בסך  : 2009ההכנסות לשנת 
  . ₪ 3,458דף הוצאות על הכנסות סך עו

  .את הגרעון מכסה הועד המקומי מתקציבו השנתי
  

  ו בשבט"נטיעות ט

על יוזמתן בביצוע " סבתות בירוק"הועד המקומי מודה ל
  .י בית דני"ו בשבט ע"נטיעות ט

" סהד"הגנן ירון מחברת  ,ל תרמה את השתילים"הקק
  ,השקיה' הכשיר את השטח ודאג לנק

סבים וסבתות שתלו ,ריהם  בלווי הוםומעל לכל ילדי הגני
  .היה זה מראה מרהיב ומרענן,  את העצים

  .י השותלים"אנו מקוים שהעצים ישמרו ויטופלו ע
  

   -   י בית דני"ע" צפרדע"זריקת פסולת ל

למרות בקשותינו נזרקה שוב פעם פסולת מוצקה של 
ועקב כך לא ניתן לפנות , י בית דני"שע" צפרדע"נגריה ל

  ".צפרדע"את האשפה שב
פסולת מוצקה שלא " צפרדע"אנו מבקשים לא לזרוק ל

וכן מהתושבים , ניתן לפנותה באמצעות משאית האשפה
לדווח לועד המקומי במידה והם רואים מישהו שזורק 

  .י בית דני"שע" צפרדע"אשפה מוצקה ל
  

  ועד מקומי  תודה קול ועוד
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 חברי חוג דור
, ט בשבט"כ, " משפטים"ש "שריינו לעצמכם את מוצ

13/2/10.  
  ...פרטים בהמשך

 

חברים שעדין מעונינים לתרום לרפואתו של התינוק 
 מוזמנים להעביר תרומתם דרך ,איתן לוי 

   
                  . המוכרת לצורכי מס " נחל נחלים "עמותת 

     כל מי שתורם לעמותה שיש לה- לידיעתכם ( 
 1/3  אישור לצורכי מס יכול להזדכות במס הכנסה על

  )מגובה התרומה 
   

                           נחלים - נחל-שתזכו למצוות 
  )ומיכאל אשר , אודי רטנר , מאיר היימן (
  

  קווילשששש""""פפפפ

  
  בית דני

   בית דני–רענון נוהלים 
על , את המרא דאתרתא הרב דוד גרינוולדעל פי הור. 1

המזמין ארוע להמציא לידי יוסי הרשקוביץ תעודת כשרות 
  .מהרבנות על שם בעל הקייטרינג

  :תעריפי הזמנת בית דני. 2
   1000₪ –אירוע * 
   1,000₪ –שבת * 
   300₪ –קידוש לקהילה * 
עד !  ימים בלבד10-בהזמנת בית דני התאריך נשמר ל. 3

אפשרי בשיק דחוי למועד (ום במזכירות להסדרת התשל
  ).הארוע

בהזמנת תאריך לארוע לבית דני יש לשלם במזכירות . 4
) אפשרי בשיק לתאריך הארוע( ימים 10עבור הארוע תוך 

  ! ימים התאריך לא ישמר10במידה ולא שולם אחרי 
האחריות בהזמנת בית דני לתקינות ועמידה בתנאים הינה . 5

  .על המזמין בלבד
  

 

  ועדת בטחון
  
  

  !נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד, להזכירכם
  057-7749017 –משה הוז 

  057-7252517 –אילן דרוקמן 
  050-8779760 –אבי וולמן 

  

  

  

  

  

, תתקיים שעת סיפור) 8.02.10(שבט ' ביום שני כד

  . בספריה17.00  -בשעה 

  

    ....הנסיכה והצפרדעהנסיכה והצפרדעהנסיכה והצפרדעהנסיכה והצפרדע     :הסיפור

    נורית מתיאטרון פעמוניתנורית מתיאטרון פעמוניתנורית מתיאטרון פעמוניתנורית מתיאטרון פעמונית     : תהמספר

  ...נפגש בספריה

   ₪           10עלות 

  

  מדרשה תורנית לנשים
   אדר-שבט  חודש - זמנים לוח

  

  ה"אי יתקיימו הלימודים
  .דני בבית - לנשים המדרש בבית שני בימי

   ₪ 20: לימודים יום עלות
  

  08/02/2010בשבט ' כד

  
 ההרצאהההרצאהההרצאהההרצאה    נושאנושאנושאנושא המרצההמרצההמרצההמרצה    שםשםשםשם שעהשעהשעהשעה

 משה מר 10:00-10:45
 הרשקוביץ

 "האמונה איש"

 "לקראת יום המשפחה" לוי עדיאל הרב 11:15-12:00
   

  15.02.2010  באדר' א

  
 ההרצאהההרצאהההרצאהההרצאה    נושאנושאנושאנושא המרצההמרצההמרצההמרצה    שםשםשםשם שעהשעהשעהשעה

 "פורים" קורן מיטל 10:00-10:45
 "אסתר מגילת" שוב מנשה מר 11:15-12:00

  
  22.02.2010  באדר' ח

  
 ההרצאהההרצאהההרצאהההרצאה    נושאנושאנושאנושא המרצההמרצההמרצההמרצה    שםשםשםשם שעהשעהשעהשעה

 משה מר 10:00-10:45
 הרשקוביץ

 "האמונה איש"

 "כפורים פורים" לוי עדיאל הרב 11:15-12:00
   

    המדרשההמדרשההמדרשההמדרשה    צוותצוותצוותצוות

 חווה 054-8463058: 'בטל נוספים פרטים
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  בחורה אחראית לשמירה על תינוק חמוד \דרושה נערה 
 פעם - גם לשעות הבוקר -ואם מתאפשר , בימי שישי בבוקר

  .בשבועיים
  052-7470202: לפרטים

  

  השבת אבידה
31במידה , נמצאו נעלי ספורט אפורות עם קישוטים צהובים  

ניתן  
 לקבלם אצל משפחת פומרנץ 

  

  עיצוב וחיטוב הגוף לנשים 
  09:00 עד 08:15-נפתחת קבוצה נוספת בימי שני בבוקר מ

  .שישי- ו' ה',  גכמו כן בימי
  !השרירים פועלים ומתחזקים

  052-4461961 מיכל יזי –לפרטים 
  
  

  
  מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים

  תספורות ופנים
  

  אפשרות בבית הלקוח
054-7293770 

  דרושה  
חל מאפריל ה,  חודשים ליום מלא3מטפלת חמה לתינוק בן 

  )אפשרי ביחד עם תינוק נוסף(
  057-8106618 – תמר –לפרטים 

אם יש אמא לתינוק נוסף המעוניינת לקחת מטפלת , כמו כן
  !אשמח אם תצרי עמי קשר... יחד

  

  להשכרה  
   חדרים בהרחבה5בית 

  במרכז נחלים
  2010 כניסה במרץ

  0544533294 –לפרטים 
  

  .טובות, ברוך השם הגומל לחייבים 
  !שגמלנו כל טוב

  , ד אני חוזר בימים אלו לחלוקת העיתונים"בס
ה בחלוקה אבקש לפנות אלי בטלפון "במקרה של בע

050-8684141   
  תודה על שתוף הפעולה

    גוטליבה'ארי
  

בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל המעניינים בשלומי 
 !!! תודה-ולאלה שהתפללו לבריאותי

  

  להשכרה  
  דירה שניים וחצי חדרים

  סורגים+ ממוזגת ,  חדרי אמבטיה2
  052-2512715 –יוסי 

  !"בבית דני"ביום שני נקרין סרט  
   .16:00-18:00 בשעות  UPיוקרן הסרט' ד-'לכיתות א

 בשעות  AVATARט יוקרן הסר' ח- 'לכיתות ה
18:30-20:30.   

כל ההכנסות מהסרטים הם קודש לשוק פורים 
  .שקרב ובא

 ₪ 10 מחיר הכניסה –במקום יהיה קיוסק חלבי *
 .לבן אדם

  - שבט להבה -  
 משה הספר  

  ילדים/גברים
  

054-7707000  
  גני הדר  פתח תקוה

  

  למסירה 
  למשפחה חמה ומסורה

   אוגרים זכר ונקבה2
  מחוסנים במצב בריאותי טוב

  
  להתקשר למשפחת שורק

9327192  052-2216756  
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