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

  

  
    

  
  

   
  

 
 
 
 
 

           

  341גליון מס 
  2.07.2010ע  " תמוז  תש'כ

   פנחס'פר
  19:32: כניסת השבת

  20:33יציאת השבת  
  

  05:04 –" ותיקין"מניין כ
  19:00: מפקד 

      vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול
שמחה

  
 

  
  
  

  
  
  

  
  מזל טוב

  
  זהבה וצבי שינוברל

   נעמה עם משהלאירוסי הנכדה
  בת לשרגא ואביטל

  

  
  לבעלי הכלבים

  
בקורי הכלבים בבית עד לאחרונה חל שיפור ניכר ב

 .במניין שני, הכנסת
ואחרים מתפללים " ותיקין"חלק מהצדיקים מגיעים ל

  .ועל כך תבורכו. בבית
הגיע כלב חום קטן ועשה את צרכיו על , בשבת שעברה
  .אחד המשחקים

  ]שהוצא משמוש[
 ,או פצוע או נכה,בשבת האחרונה הגיע כלב שחור

  .שאחת מרגליו מורמת
  ] רגליים3עם הוא מתפקד מצויין [

הוא התקרב אליה  .מאד מצאה חן בעיניו "מנהרה"ה
      , הזדוניות ואז אחד ההורים שקלט את כוונותיו

  .גרש אותו לפני שביצע את אשר תיכנן
דאגו לכך שכלבכם לא יגיע לבית הכנסת ,אנא מכם

   .9-11 בין השעות, בשבת
  ...גם בעלי תו נכה

   מודה לכם מאד                       

   אהובה אינהורן                                                 

  אחד קולב

  

  מזל טוב
  

  ליהודית ויהודה ארזי
  לגאולה ואיתמר ראבד

  נינה/החימשה להולדת 
 

  
  ליפעת וחנוך נחשוני

  בת מריםהלהולדת 
  )דיירים של ויסבלום(

  
  
  
  

 

   אחדקולועוד ב

  "דאגה בלב איש ישיחנה "
  דגלים

אני רואה במושב נחלים דגלים מתנופפים לתפארה 
  .ברוכנם מנופיהם

האם לא . בלואים ומלוכלכים, לצערי הרב מהם קרועים
 להניף דגלים לימים מיוחדים ולא לבזותם יותר מכובד

  ???לאורך השנה
  יהודה ארזי

 

  מזל טוב
  

  לעדינה ויעקב פרידגוט
  מוראלנכד ה של הלרגל בר המצו

   ודית וגידיליהבן 
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                , עם תחילת ימי החופשה
 , מוזכר כי למען רווחת השכנים

   הספורט מעבר במגרשאין לשהות 
  .לשעת חצות

          
             ועדת ספורט                          

  

תתקיים סעודה שלישית חגיגית " פנחס"השבת פרשת 
" מכות"ו " סנהדרין"לרגל סיום המסכתות בבית דני 

  .במסגרת לימודי הדף היומי
  :על סדר היום

 השעור הקבוע של המרא דאתרא הרב דוד 18:30
  .ס"גרינוולד בביהכנ

  .ס" תפילת מנחה מוקדמת בביהכנ19:15
  . סעודה שלישית בבית דני– 19:30
  . צאת שבת ותפילת ערבית– 20:34

  
  ,בברכה

  ס"ביהכנהועד המקומי והנהלת 
  ס"תפילת מנחה תתקיים בזמנה בביהכנ

  
 לימוד בקר לבנים בחופש

. 8הלימוד ממשיך לבחורים אחרי התפילה של שעה 
השבוע יצאנו אחרי . מוגש כיבוד עם סיום הלימוד

הלימוד לטיול אופניים מהמושב עד לחוף הנפרד בתל 
תודה לכל מי שעזר להסיע אופניים ! היה כייף. אביב

 .למושבוילדים חזרה 

תודה וישר כח גדול לנחמה פויירשטיין אשר תורמת 
את כל הכיבוד לילדים הלומדים לעילוי נשמת בעלה 

  .ל"שמשון פויירשטיין ז
ה עם סיום "ס יסודי יתחיל אי"הלימוד לילדי בי

  .הקייטנות
מחפשים עזרה מעשית 

נא לפנות לדוד . בארגון
 054-4322492סילברמן 

  אתר נחלים
   /il.co.mynehalim.www://http :כתובתנו

  :ל לפרסום או הערות"כתובת הדוא
mynehalim@gmail.com  

 

   תורהקול

 צהרון עידית
 נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים הבאה

ארוחה בשרית , חמה לצהרון באוירה ביתית ו
מנוחה ,ציורים  , משחקים, חמה וטריה כל יום

 לפרטים והרשמה גדולה וחצר חופשית
 9080115:עידית פומרנץ טל

  

 !!!לכל שוחרי המוסיקה

  

  .!!!!!הפסיד, מי שלא בא

  

  , קונצרט בן שעתיים ורבע
  .ללא דמי כניסה וללא הפסקה

  .כרטיסים ובלי מקומות מסומניםבלי 
  ליהנות מהילדים המוכשרים

  הגדלים במושב נחלים
  . המנגנים בכלים שונים

  
  . כי אני אוהבת מוסיקה- באתי 
   כי אני גאה בילדינו המנגנים- באתי 
   למרות שאין איש במשפחתי בין המשתתפים- באתי 
  .....והתרגשתי, שמעתי,  ראיתי- באתי 

  
 אולטימטיביתהמנחה ה, לרונית פורר

שנאמרו בטוב , דברי הקישור, בזכות השקעה שלך
  ,טעם ובהתיחסות אישית לכל מנגן

   . נהניתי מכל רגע
  

   תודה-למארגנים 
  לבוא מבטיחה , בלי נדר

   שיהיה בשנה הבאה–לקונצרט מספר שלוש 
 

 ימימה סלע

  
 

  2קונצרט ילדים מנגנים 
 

תודה רבה על הערב המקסים בו זכינו לשמוע את 
  !!!היה מקסים! הכישרונות הצעירים של המושב
  :תודה רבה למארגנים המסורים

  שי כהן
  נתן ילובסקי
  יונתן שפירו

  יוסי הרשקוביץ
ית פורר על ההנחיה היפה מלאת תודה רבה לרונ

  !ולכל מי שתרם להצלחת ערב זה, החן
ישר כח ענק לכל הילדים אשר : ואחרונים חביבים 

  !הופיעו והרשימו אותנו מאד
  !!!מחכים כבר לשנה הבאה
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  :  חשובים להזכירכם טלפונים
  בטחון

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

  
  עירובאחראי 

  052-2512715 יוסי הרשקוביץ  
  

 אהקפה מאפה והרצ
  

אנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  
  ה"שתתקיים  אי

  

     כב תמוז4.7ביום ראשון 

  
  10.45בשעה 

  
  בבית דני

  
  קפה ומאפה,   מפגש– 11.00 – 10.45

   הרצאה -12.00 - 11.00

  

  ר עמנואל הדר"ד:   המרצה
  

האמצעים למניעת שחיקת הזכרון במשך "
  "החיים

  

  מפנים זמן  ומגיעים 
  

  
  גניםצהרון 

  
  ט יפתח צהרון לגני הילדים"לשנת הלימודים הבעל

  .י המועצה האזורית חבל מודיעין"ע
  .הצהרון יפעל באחד מהגנים באשכול הגנים החדש

  .הצהרון הינו לילדי הגנים יובלים אפיקים רבקה וניצנים
  .  ויכלול חוגים והפעלות שונות16:45הצהרון יפעל עד שעה 

  . ימי הפעילות הינם כמו במעון
  
  .16:00 עד 8:00 -בימי החופשות הצהרון יפעל מ*
  
  .מחירים וטופסי הרשמה ניתן לקבל באתר המועצה, פרטים*
  
  בצהרון' נבדקת אפשרות לשלב ילדי כיתות א* 
  

  .052-8456649הורים המעוניינים נא לפנות לרחלי לייב 
  

  !אנא
 . מהרו להירשם ולהבטיח את מקומכם

 

 ...ים פורחיםממשיכים כל החופש לשתול בקבוק

  

  בימי חמישי 

  ו תמוז" כ8.7 

  ד אב, 15.7

   יא אב22.7

    יח אב29.7

  

   20.00  עד 18.00 בשעה 

   נחכה לכם הורים וילדים 

  פטיש קטן והמון רצון , הביאו מספריים

  

  

  בואו בשמחה הסבתות בירוק

  תפילות שחרית בימי חול
  ט אלול יתקיים"במהלך הקיץ עד לי

 8:00מניין שחרית נוסף ב 

  ברכת יישוב טוב 
  

  למלי ועמית 
  מתן ורועי איזנברג

 )אצל משפחת צויבל(

  אלוני' למשפ  
הרבה תודות על מכשירי האנהילציה 

שהעברתם , ומשאבות החלב החשמליות
 ,"חסדי עמליה"ח שלכם "מהגמ

  .ש אברהם אינהורן"ח שלנו ע"לגמ

  ! יישר כח                   

   אהובה אינהורן                                
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• 8.7-7-6 
   אל מרום הגליל העליוןאל מרום הגליל העליוןאל מרום הגליל העליוןאל מרום הגליל העליון טיול שלשה ימים  טיול שלשה ימים  טיול שלשה ימים  טיול שלשה ימים 

  

• 11.7  

    אתגרים בכרמל אתגרים בכרמל אתגרים בכרמל אתגרים בכרמל
  נחל השופט , נחל יגור

 
• 13.7  

ירושלים בין חורבן לגאולה טיול מיוחד ירושלים בין חורבן לגאולה טיול מיוחד ירושלים בין חורבן לגאולה טיול מיוחד ירושלים בין חורבן לגאולה טיול מיוחד  
   בעקבות תשעה באבבעקבות תשעה באבבעקבות תשעה באבבעקבות תשעה באב

  

• 21.7  

 טיול מוצל  טיול מוצל  טיול מוצל  טיול מוצל ––––אל ההר הירוק כל ימות השנה אל ההר הירוק כל ימות השנה אל ההר הירוק כל ימות השנה אל ההר הירוק כל ימות השנה 
  וחוויתי בהרי הכרמלוחוויתי בהרי הכרמלוחוויתי בהרי הכרמלוחוויתי בהרי הכרמל

  נחל כלח גלים, מערת אצבע

    
• 26.7-25 

  טיול יומיים רמת הגולן והחרמוןטיול יומיים רמת הגולן והחרמוןטיול יומיים רמת הגולן והחרמוןטיול יומיים רמת הגולן והחרמון 

  

• 7.28   

  טיול לילה אל חולות ניצניםטיול לילה אל חולות ניצניםטיול לילה אל חולות ניצניםטיול לילה אל חולות ניצנים
  

  יום התנדבות במושב ופעילות אתגרית •

  ........פרטים בהמשךפרטים בהמשךפרטים בהמשךפרטים בהמשך

  
]  ₪ 1200: אורחים[לתושבי נחלים  ₪ 1000 :עלות

  . תשלומים2אפשרות ל
  .28/6במזכירות אצל הדס עד לתאריך :הרשמה

  .'ט-'הקיטנה מיועדת לבוגרי ו
  .0523293279:מנהל הקייטנה-בשן:לפרטים

 

 -ן לילדים עם נכויות פיזיות"קייטנת איל

 .. יוצאת לדרך8' מס

   

  ה מיום רביעי עד ראשון"הקייטנה תתקיים אי

  .וסט לאוג4-8,  ח אב" כ-ד"בין התאריכים כ

  .ס המיקצועי"במתחם ביה

   
   

   מפגשי הכנה-נוער יקר

, ז תמוז"ט',  מפגש ראשון ביום ב-ומעלה' כיתות ח        

  . בסניף20:30בשעה 

  .אב' י', מפגש שני יתקיים ביום ד

 תאריכי -ומתנדבים חדשים' לכיתות ח        ·

  .המפגשים יפורסמו בקרוב

 

 !עמכם' הורים יקרים ה

  :תאריכי מחנות ומחירים        ·

ט "כ-ח" כ:תאריך.  יער עופר-ם מחנה נבטים ניצני
  ח" ש255: עלות. ) באוגוסט8-9(אב 

ג אב "כ-א"כ: תאריך.  יער עין זיתים-מחנה מעלות 
  ח" ש365 :עלות. ) באוגוסט1-3(

'  ב- ט אב "כ: תאריך.  יער עופר-מחנה מעפילים 
  ח" ש465 :עלות. ) באוגוסט9-12(אלול 

 :ךתארי.  מחנה נודד באזור ירושלים- ה"מחנה הרא
  ח" ש495 : עלות.) באוגוסט2-5(ה אב "כ- ב"כ

א אב "כ-ז" ט:תאריך. יער עין זיתים -מחנה סיירים 
   595₪ : עלות.) באוגוסט1- ביולי27(

משפחה אשר צריכה סבסוד מתבקשת למלא טופס 
: לקבלתו יש לפנות למיכל הקומונרית. סבסוד

0523662859.  

  .מונדהשבת אנו נמצאים בשבת אירוח בסניף תל     ·

  . פרטים בהמשך-ההפנינג נדחה    ·

  בברכת חברים לתורה ולעבודה

  שבת שלום ומבורך

  צוות ההדרכה ומיכל הקומונרית

  בני עקיבא
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   מאיה אוריאלי-"קשקוש בלבוש"
  סטודיו לחוגים ואומנויות

י  מאחורי מרכז מסחר- ת" פ30צלאח שלום ' רח
  עמישב

03-9091115  054-7241841  
  

    

    

    אורבך ספריםאורבך ספריםאורבך ספריםאורבך ספרים
ביותר חנות הספרים האמינה והותיקה 

  ת"בפ

  תקווה - פתח15רחוב חובבי ציון 

  

  מכירת ספרי לימוד חדשים

קניה ומכירה של ספרי לימוד 

  משומשים 

    
        

אפשרות להזמנת ספרי לימוד 

   או 03-9312433בטלפקס 

   orbach@ orbook.co.ilבמייל 

  שרות עד הבית
 ₪ 250חניה חינם בקנית ספרי לימוד מעל 

 סלור' בחניון השוק רח

 

 ? רוצים שעה של כיף עם הילדים

  ?או לקייטנת סבתא,  הנכדים באים לשבת

  דר –בואו לביקור בחי 

  )החל מארבעה ילדים(לילד   ₪ 35: עלות

  

  בתאום מראש

  039330363, 0543455920ניצה 

   

  סדנאות איפור ותיסרוקות בקבוצות קטנות

 בהתאמה אישית

  !!!חדש

שעומד להינשא והינו חסר ,לזוג צעיר 
או כל ,סלון,דרושים טוסטר אובן,אמצעים

דבר שיכול לעזור לפתוח בחיי משפחה 
  חדשים לפרטים אפשר לפנות

  054-4676568  לגילי זלצר
  052-6551030או לדבורה בנצקי  

 

    , היכל שתבקש לו י
    גליק-אילה זמיר
  

  "סטודיו ציפור"
  צירה עם מעוף

  הפקה ועריכת סרטים אומנותית
0525813575  

  
  דרושה קופאית המשרה מלאה

 לגן  לגן לעבודההכל בו-ב 
9322132לריקי  לפרטים נוספים לפנות  

דרושה מטפלת לתינוק בשנת הלימודים 
,הבאה למשרה חלקית  

.אפשרות גם למשפחתון  
-054 – מרגנית משרקי –לפרטים 

2490445 
  

   --שא עם ניסיוןמכסח ד
 הראל ויסבלום-03-9331931
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  עיצוב תסרוקות-קורס קיץ 

  

  ? חלמת לעצב תסרוקות מאז ומתמיד

  ?לא רוצה לבזבז כסף על תסרוקת אצל מעצבת שיער לערב אחד

  .!עכשיו זה בהישג ידך 

  !!.ורס במיוחד בשבילךפתחנו ק" קשקוש בלבוש"ב 

  קורס תסרוקות 

  . נלמד את כל הבסיס כדי לעצב כל תסרוקת שעולה על הדעת  בהם,  מפגשים מרוכזים של שלוש שעות כל מפגש3 -ב  

  .נכיר את חומרי וכלי העבודה של מעצבת התסרוקות, כמו כן 

  .איקסים ועוד, זיג זג , חיםניפו. קדמיות ואחוריות, אסופות, תסרוקות פזורות: בין התסרוקות הנלמדות

  
  !!! יתקיים במושב נחלים  הקורס

  יועבר בימי רביעי 

  7/7מפגש ראשון יתקיים ביום שני 

  צ " אחה בשעות

  !!!!מספר המקומות מוגבל-הרישום בעיצומו 
03-9091115  054-7241841  

  
  
  
  

 סיור בעיר דוד

  .נצא לסיור מודרך בעיר דוד, 23.7.10, אב' יב ביום שישי

  ).למעוניינים(סיור כולל מיצג תלת מימדי והליכה בניקבת המים ה

  .לאחר הסיור ניתן יהיה לבקר בכותל המערבי

  .י המועצה האזורית והמועצה הדתית"מדובר בסיור מרתק המסובסד ברובו ע

  .13:30חזרה משוערת בשעה , 6:45 בשעה   דני-יציאה מרוכזת באוטובוס מחניית בית

  .ח למבוגר" ש30-ח לילד ו" ש20ית של הסיור הוא בעלות סימל

  .הקדימו להירשם, מספר המקומות מוגבל

  וועדת דת



  6 מתוך 7     עמוד   ד"בס
  

  
  

  אירועי התרבות במועצה האזורית מודיעים
  

מספר !  חובה להירשם מראש אצל נאמני התרבות ביישובים- בבית נחמיה21:00 בשעה 22.6ננסי ברנדס  •
  !המקומות מוגבל וחבל לפספס

  

מספר !  חובה להירשם אצל נאמני התרבות ביישובים- בבית דני במושב נחלים20:30שעה  ב24.6חנן יובל  •
  !המקומות מוגבל

  

יתכן וייצא . במידה ויש מעוניינים נוספים יש להירשם ברשימת המתנה,  הרישום מלא-28.6יום כיף בים המלח  •
 .אוטובוס נוסף או שיפתח מועד חדש

  
  

   8.7ינה ובצפת בנשארו מקומות אחרונים לטיול בראש פ
  .23פרטים בחוברת עמוד 

  
  במזכירות הישובהקדימו להירשם לאירועים 

   050-2587980אצל רפי אברהם או  
 

  
        נחלים קוראתנחלים קוראתנחלים קוראתנחלים קוראת

        חודש הקריאה והספרות במושב נחליםחודש הקריאה והספרות במושב נחליםחודש הקריאה והספרות במושב נחליםחודש הקריאה והספרות במושב נחלים

נרשמים עכשיו לספריה ונהנים ממבחר ספרי 

  קריאה

  נוער ומבוגרים, לילדים

   60₪ – שנתי למשפחה מחיר מנוי

  

  :הספריה פתוחה לקהל בימים

  18:00 – 16:00ראשון וחמישי בין השעות 

  במהלך חודש יוני תתקיים בזמן פעילות הספריה

                       מכירה של ספרים משומשים

  .לספר ₪ 2במחיר סמלי של 

  

  


