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  326גליון מס 
  05.03.2010ע  "אדר   תש' טי

  "פרה"  - "כי תשא"' פר
  17:22: כניסת השבת

  18:18יציאת השבת  
  

  05:30 –" ותיקין"מניין כ
  16:45: מפקד 

vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול
  שמחה

  מזל טוב 
  

  

  לעדינה ליבוביץ
  לחוה ויעקב ליבוביץ

  נכדה/ ניןלהולדת ה
  בן לארז וקרן

  
  
  
  

  לרבקה ושוקי אטינגר
  להולדת הנכדה

  וליאת אטינגרבת לאריאל 
  

  
  

 

  

  מזל טוב
  

  עומר עםלנישואייך  כוכבאלכרמית 
  
 

  למשה כוכבא
  לאסתר ויעקב כוכבא

  כרמיתלנישואי 
  

 

  

  י "נ  הוד הוד הוד הודבננו 

 י"נ יאיר בנימיןיאיר בנימיןיאיר בנימיןיאיר בנימיןבננו 

   לעול מצוותיםנכנס

  ה בשבת פרשת" לתורה איוויעל

  .במניין השני  "פרה "– "כי תישא "

  .קידושא רבא יתקיים לאחר התפילה בבית דני

  .הציבור מוזמן לשמוח עמנו בשמחתנו

 ,נשמח לראותכם

  טובה ושמעוןפורר 
  ניידורף מירי ושלמה

  

  מזל טוב
  
  

  לגיא אשל
  שלום אשלולעירית  

  
   לרגל בר המצוה 
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מרים ושלום פירר מתכננים לרכוש בית 
  .בנחלים

     , נבקש להעביר תגובות לועדת קבלה
, א באדר"כ, עד יום ראשון, ר" יו–לאודי רטנר 

7.3.10.  
  

 

" מר חזקאיש את רעהו יעזורו ולאחיו יא " 

לאלה שטרחו והגיעו בשעת לילה מאוחרת ללוות 
 את אמי בדרכה האחרונה

ברוח ובגשם לנחמני,לאלה שעלו לירושלים בצום  

לאלה שהתקשרו בטלפון ובפלאפון להשתתף 
 .בצערי

לכולם תודה רבה  ,לאלה שאפו ובשלו לקראת שבת
   פשוט מחמם את הלב בשעה קשה כזו לראות

 את ,ה כבר בחייהראת  שאמי, קהילת נחלים
.לכידותה בשמחה ובצער  

"ובירושלים תנוחמו:"הלואי ונזכה שיקויים בנו   

 רינת ורדי ומשפחתה

 

  מנחםקול

  

  משפחת שורקל
  

   עם פטירתכם  באבלכםאת
  ל"ז נטע

                 
 ומבנחמת ציון תנוח

  !להזכירכם

  

  !מיסי הועד המקומי נשלחו אליכם לפני כחודש

 2010מי שעדיין לא שילם את המיסים לשנת 

  !מתבקש לעשות זאת בהקדם

ניתן להשאיר במעטפה בתיבת הדואר שלי 

  .הקבלות ישלחו בדואר, מחוץ למשרדי

  

  ,ש נעים"תודה וסופ

  הדס
  

  ועד מקומיועד מקומיועד מקומיועד מקומי

   אחד אחד אחד אחדקולבבבב

  קווילשששש""""פפפפ

  חוג רעות

משפחת שיעור פרשת שבוע יתקיים השבת בבית 
 13:30ק בשעה 'ואן איז'יעקב וג

  ועדת קבלהועדת קבלהועדת קבלהועדת קבלה
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  :ה מציג"שבט הרוא
  

  ה ה כ ת ר ה
  

  א אדר"ה ביום ראשון כ"תתקיים בע
7/03/2010  

  20:00בבית דני בשעה 
  

  במקום יהיה קיוסק חלבי
  מצפים לראותכם 

  !יבור מוזמןכל הצ
  

  ה"שבט הרוא
  

  ועדת בטחון
  
  
  !נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד, הזכירכםל

יש , בכל מקרה של חשד לארוע או ארוע: להזכירכם
 של 100להתקשר בנוסף לאנשי כיתת הכוננות למוקד 

הקריאה לאנשי כיתת הכוננות היא על מנת , המשטרה
ולא פוטרת מדיווח , לתת מענה ראשוני במידת האפשר

  .100למוקד 
  

  057-7749017 –משה הוז 
  057-7252517 –רוקמן אילן ד

  050-8779760 –אבי וולמן 
  

  בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא

 
  

  

  .ד"ש מוטי פוירשטיין הי"של בית המדרש לנוער ע
תושבי נחלים היקרים אנא רשמו לפניכם את 

  -התאריך
  .19:30בשעה ). 24\03\2010(ניסן ' יום רביעי ט

  .פרטים נוספים יפורסמו בהמשך
  

                                              - שבת שלום-
  .    צוות האחראים הקומונרית וצוות ההדרכה

  
  
  

  !לתושבי מושב נחלים
  ,תודה רבה לכל התורמים והעוזרים במלאכה

        ובמיוחד למיכל מקלר הקומונרית והמדריכים 
  -בר שפילמן ומתן ריינהרץ

  .שעזרו רבות בהכנות ובשוק עצמו
  

  ,מקווים שנהנתם

 .שבט להבה
 

 ש אברהם אינהורן"וצרי תינוקות עח למ"גמ

  . להקלה בכאבי צמיחת שיניים-ל 'טיג: ח נוסף"לגמ

  :ח יש"בגמ, להזכירכם

, נורופן לילדים,  פתילות-אקמולי ,  נוזל-אקמולי 
, טיטולים, טיפות אף, טיפות אוזניים, לדיםאדויל לי
, מטרנה, גרפווטר, בקבוקים, מגבוני בד, מוצצים

משאבת חלב כולל בקבוק , מכשיר אינהלציה, דייסה
 משחה נגד -בייבי כיף , רפידות הנקה, אוונט

  .משחת רפאל לאשה המניקה, גירויים

ניתן לבוא ביום חול בכל שעות היממה עם תיאום 
  .טלפוני

  .דופקים בדלת ומקבלים, ות ובחגים באיםבשבת

   אשמח לעזור                         

   אהובה אינהורן                                         

  כמות המשקעים בנחלים  
  . באדיבות שלום נוי-ע  " חורף תש

  
  מ" מ110.9ממדידה אחרונה ירדו  

  מ"מ 373 מתחילת העונה ירדו

          שומע תפילה תן טל ומטר לברכה ..."
  " וברכנו בגשמי ברכה..על פני האדמה
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  להשכרה
  .יחידת דיור מדהימה במושב נחלים ברחוב קורן

כניסה , משופצת כחדשה, גינה צמודה,  חדרים2

  .מיידית
  052-3214203 –ורדית 
  054-5650140 –עמירם 

  

  השבת אבידה 

 .נמצא גור כלבים כבן ארבעה חודשים. 1
-איילת, ניתן לקבלו על פי סימנים

052:8119377   
  

נותר מעיל פליז קטן בצבע אדום בביתה . 2
 "סבתא מספרת"של 
  ...לבוא לקחתו ניתן

  

  
  מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים

  תספורות ופנים
  

  אפשרות בבית הלקוח
054-7293770 

  
  קפה מאפה והרצאה

אנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  
  ה"שתתקיים  אי

  אדר' כח ,14.03.2010 ,ביום ראשון
  בבית דני
  :בתכנית

   מפגש  עם קפה ומאפה- 11.00 – 10.45

   לילך צור  -12.00 - 11.00

  " מופע סיפורים תיאטרלי מלווה במסכות "

  
 

 מפנים זמן  ומגיעים 

 

  

  

  

  

תתקיים שעת ) 11.03.10(אדר ' יום חמישי  כהב

  . בספריה17.00בשעה   , סיפור

  

  

    ,,,,עכבר העירעכבר העירעכבר העירעכבר העיר     :הסיפור
    ....עכבר הכפרעכבר הכפרעכבר הכפרעכבר הכפר

  

  עומר ראובניעומר ראובניעומר ראובניעומר ראובני     : תהמספר

  ...נפגש בספריה

  לילד ₪ 10עלות           
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  !!!אצלינו בנחלים

  "נויה יוצאת מהכלים"
  

 נויה מנדל 

  במופע בידור
  

  . להיות שמח מוכרחים"

  . זוהי מצווה, ומבחינת הבדרנית נויה מנדל

   לכן היא מעלה מופע בידור משובח
  ,  כל מה שקורה לנו ביום יוםהמדבר על

  "  .רק מצחיק יותר
  

   6/3- ה, באדר' כ, ש הקרוב"במוצ

   בבית דני21:00בשעה 

  

   20₪: עלות
  

  

  ועדת תרבות                                     נתן ריגלר      

  מושב נחלים ועד מקומי                     מנהל אגף חינוך ותרבות      
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  ער מזמינה את נוער חבל מודיעין לאירועהנהגת הנו

  מ ט ו ר ף
  !!!שיפתח את האביב 

  
  : עם הסטנדאפיסט

  יאיר אורבך
  

   20:00 בשעה 10.3אדר ' האירוע יתקיים בתאריך כד

  .במושב נחלים" בית דני"ב

  

        ::::עוד בתוכניתעוד בתוכניתעוד בתוכניתעוד בתוכנית
   סרט בכיכובם של הנהגת הנוער-

  אוכל ושתייה במקום במחיר סמלי -

  

  ,עם הרשמה אצל הקומונריותהכניסה לאירוע רק 
  , גרעינרים ומדריכי הנוער במושבים

  !בלבד 3.3.10ז אדר "עד לתאריך י

   לערך 19:00האוטובוסים יצאו מהמושבים בשעה 
  !נשמח לראותכם

  2010הנהגת הנוער חבל מודיעין 
 


