
  5 מתוך 1     עמוד   ד"בס

  אביטל שפילמן אריאל אדלר  גילי זלצר: מערכת
               דבורה בנצקי  נורית גוטמן 

  

  
    

  
  

  

 
 
 
 
 

           
  
  
  
  
  
  
  
  

  327גליון מס 
  12.03.2010ע  "אדר   תש' כו
   "ויקהל פיקודי"' פר

  17:27: כניסת השבת
  18:23יציאת השבת  

  
  05:22 –" ותיקין"מניין כ
  16:45: מפקד 

vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול
  שמחה

  מזל טוב 
  

  

  לשושנה רפפורט
  להניה ויוסי רפפורט

   נכד/ הניןלהולדת
  בן לגבי והדס

  
  
  
  
  

 

  

  מזל טוב
  

  אלעד עם ירוסייךאלדבורה כרמל ל
   דסי ועקיבא כרמלל
  אליעזר ומרים קינדל

  כרמלונעמי יאיר ל
  דבורה אירוסיל

  
  

  רותי ומיכאל אשרל
  אירוסי הנכדה רעותל

  בת לרוני ורחל
  
  

  ללאה רוטשילד
  למירה ופנחס רוטשילד

  עדיאירוסי הנכדה ל
  לאירית ורפיבת 

 

  מזל טוב 
  
  

  יאיר ניידורףל
  מירי ושלמה ניידורףל

  

  הוד פוררל
  טובה ושמעון פוררל

  
  לרגל בר המצוה 

  

  מזל טוב
  
  

  לשושנה רפפורט
  להניה ויוסי רפפורט

  נכדה/ לבת המצוה של הנינה 
   פרידה–הדר 

  בת למירי וחיים
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  ועדת בטחון
  
  
  !לשמור על ערנות ולדווח על כל חשדנא , 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 –מן אילן דרוק
  050-8779760 –אבי וולמן 

  

  לכל המתנדבים שהתגייסו לסייע בחיפושים אחר
  

  ,ל ועשו זאת במסירות ובנחישות" נטע שורק ז
   

  .תודות מקרב לב ויישר כח גדול
  

  .משפחת שורק                                           

    סבתא אהובה מספרת

שרה ורוקדת עם , סבתא אהובה מספרת
  פסחלכבוד  הילדים החמודים

וכל זאת לכבודו של סבא אברהם שאהב מאוד 
  .לשמח ילדים

ביום הילדים החמודים והמתוקים מוזמנים 

  16:30בשעה , ניסן '  ב17.3, רביעי

  )ס המקצועי"ליד ביה (53שניר ' לביתי ברח

  הפעילות ללא תשלום

       מצפה לראותכם

                           אהובה אינהורן 

  אברהם-דרור  ואביחי, סבתא  של עיינה

  

  תודהתודהתודהתודה    קול
  

  קפה מאפה והרצאה
נו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  א

  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 

 

LASTERLASTERLASTERLASTER    בית הספר לתופים וכלי הקשה  
 ם למזמין אתכ

    קונצרט אביבקונצרט אביבקונצרט אביבקונצרט אביב 
    

                        25.03.201025.03.201025.03.201025.03.2010    ----הקונצרט יתקיים ביום חמישי ההקונצרט יתקיים ביום חמישי ההקונצרט יתקיים ביום חמישי ההקונצרט יתקיים ביום חמישי ה
    26262626ברחוב הירדן ברחוב הירדן ברחוב הירדן ברחוב הירדן 

    !!!! בדיוק בדיוק בדיוק בדיוק17:3017:3017:3017:30בשעה בשעה בשעה בשעה 

    
בקונצרט יופיעו תלמידי בית הספר בליווי נגנים בקונצרט יופיעו תלמידי בית הספר בליווי נגנים בקונצרט יופיעו תלמידי בית הספר בליווי נגנים בקונצרט יופיעו תלמידי בית הספר בליווי נגנים 

    ....מקצועייםמקצועייםמקצועייםמקצועיים

    
    ::::תלמידים תושבי נחלים אשר משתתפים במופעתלמידים תושבי נחלים אשר משתתפים במופעתלמידים תושבי נחלים אשר משתתפים במופעתלמידים תושבי נחלים אשר משתתפים במופע

    ....אייל סילברמןאייל סילברמןאייל סילברמןאייל סילברמן, , , , גיא אשלגיא אשלגיא אשלגיא אשל, , , , אלעד יזיאלעד יזיאלעד יזיאלעד יזי
    !!!!!!!!!!!!כולם מוזמניםכולם מוזמניםכולם מוזמניםכולם מוזמנים

    
    7843467784346778434677843467----054054054054::::אלעדאלעדאלעדאלעד: : : : לפרטים נוספיםלפרטים נוספיםלפרטים נוספיםלפרטים נוספים

                                                                                                                                    
5855005585500558550055855005----054054054054            
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  שיעור ראש חודש לנשות המושב
  

 הנכן מוזמנות 16.3.10, ניסן' אקרוב שלישי הביום 
  :לשיעור לכבוד חודש ניסן על ידי רונית פורר בנושא

  
  סח- פה, פסח

   יהיה טוב-דבר טוב 

  כוחו של דיבור

  
אהובה  בביתה של 20:30בשעה  םתקיימהשיעור 

  ).על יד המקצועי (53שניר ' רח, אינהורן
  .ל"ורן זהשיעור מוקדש לעילוי נשמת אברהם אינה

  
  כולן מוזמנות                                                   

  

  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

  

 לכל תושבי נחלים 

גם השנה יעברו מתנדבים בבתיכם בימים הבאים 

 של קופת דפסחא-למפעל קמחאה להתרים "בע

  .כדי לתמוך בנצרכים בהוצאות החג" נחלים-נחל"

אנו פונים אל כל הציבור לתרום בעין יפה למפעל 

שבין השאר דואג גם לאנשי נחלים הנדרשים , זה

  .לכך

             : ניתן למסור את התרומות גם ישירות ל

  .או אודי רטנר, מיכאל אשר, מאיר היימן

תושבים המעונינים להתנדב לאיסוף התרומות 

  .קשים להודיע למיכאל אשרמתב

משפחות שברצונן לתמוך ומכירות אישית אנשים 

יוכלו לפנות אלינו עם , הנזקקים לתמיכה לקראת פסח

  .ח ניסן"הפרטים עד לר

מי שמעונין יוכל לנצל את ההזדמנות ולמסור את 

קופת העזרה ההדדית שבביתו למתנדבים האוספים 

  .את התרומות

  " לבואועשו צדקה כי קרובה ישועתי"

  .בברכת חג שמח

עזרה הדדית "לשעבר קופת , "  נחלים–נחל "עמותת 

  ".נחלים
   
  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  
  
  

ניתן לתרום מנות לליל הסדר עבור אנשים שאין ידם 
  . לקיים ליל הסדר בכבודמשגת

   25₪: מחיר מנה
  050-8684141/51אריה גוטליב 

  .9097889, 054-4676568 או לגילי זלצר 
  
  

  ברכת החלמה מהירה 
  ורפואה שלמה

  
  לאריה גוטליב

  

  
כל החמץ המיותר עבורכם יתקבל בברכה 

  .וימסר למשפחות ניזקקות
   26.3.10' ניתן להשאיר עד יום ו

  בחניה בביתי 
  )גם אריזות פתוחות(

  תודה גילי זלצר
  054-4676568' טל

  



  5 מתוך 4     עמוד   ד"בס
  

  
  ) בתשלום(מחפשת בחור שיעזור לי בטיפוח הגינה 

   פסיה– 9323202
  

   
למפעל תעסוקה שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים 

, דרושה בת שרות לאומי לשנה החדשה) מבוגרים(
אילנית : יצירתית בעלת לב רחב אוהבת אדם לפרטים

              ,03-9702551, כזת המפעלאהרוני ר
052-8648041  

  

   

  

  
  מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים

  תספורות ופנים
  

  אפשרות בבית הלקוח
054-7293770 

   
 2יד  

  ,איכותי ומעולה , עץ מלא, מזנון סלוני –למכירה 
  מחיר נוח ,   שפע מקום לאיחסון

  מ" ס32: מ  עומק"ס79: גובה'   מ2.42אורך :  מידות

  054-5293503'    נא לפנות לטל

   
 להשכרה

גינה+ בית חמוד , במושב נחלים  
שרותים , מטבח ופינת אוכל, חדרים ארבעה
 כפולים

1.5.10 - פנוי החל מאפשרות לריהוט חלקי    
:  לפרטים נוספים  

  052-3851279 – או לדינה 054-2070850 –אשר 

  

   

  
. דרושה מטפלת חמה לילדה בת שנה לשעות היום

 שעות גמישות
054-6416954 ורד  

  

  

  
  תספורות לגברים

  
  לתספורת ₪ 30 .ספר מקצועי המגיע אל ביתך

  052-8994069 –יוסי יזי 

 
  

  .נמצאו אופניים של ילדים
  ניתן לקבלם במזכירות אצל הדס

 
  

  
ם להשכרה ירת שלושה חדרי מחפשים ד,שניים+ זוג צעיר 

ד ספטמברמעכשיו וע המתפנה בטווח  
  052-3988504- ניר

052-5356660 אפרת  

 
  

  
  בית בנחלים  להשכרה

   חדרים4 - ר"מ125
   מיידית-ממוזג 

  054-9704352משה צויבל  לפרטים
  

  למכירה
   SIMCARD – 200₪+ פלאפון כולל מצלמה 

0505-771333  
   

  

   16.3.10 מחפש עבודה לחופשת הפסח מתאריך
 0528112852הראל שורק 
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  משפחתון שולית ויעל

להתרשם וגם , מזמין את ההורים והילדים לבוא לבקר
  ...להרשם

         צ " אחה16:00המשפחתון עובד במתכונת מלאה עד 
  .ס"כולל חופשות ביה) 13:30יש אפשרות גם ליום קצר עד (

  .א בעיצומה"ההרשמה לשנה הקרובה תשע
  ,התראותל

  ,052-8694545 –שולית , 9362617יעל ושולית 
  050-4449422 – יעל 

  

   

   
 . פסחתקייטנ

   
 לילדי הקייטנ תתקיים 21-25/3בין התאריכים 

חמישה ימים של כייף והפעלות . 'הגנים וכיתות א
  .וחופש מנקיונות

   
   8:00-13:00בין השעות 
  .ח" ש65-מחיר ליום 

  .ח" ש300-מחיר לשבוע שלם 
   

  9080115 - טללפרטים והרשמה
  .חג שמח עידית פומרנץ

  לרגל פתיחת הגלריה החדשה של המעצבת
  

  סיגל גרין
  , הנחה70% - 50% מיוחדת מכירת תכשיטים

  )  שישי–רביעי ( למרץ 17-19 בין התאריכים
  .22:00 – 09:00פתוח רצוף בין השעות 

  מושב מזור, 6הרקפות ' רח
  ,אשמח לראותכם

  סיגל
 052-6322377 – נייד 


