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

גליון מס 346
כ"ו מנחם אב תש"ע 6.08.2010
פר' ראה
כניסת השבת19:15 :
יציאת השבת 20:12
מניין כ"ותיקין" – 05:26
מפקד 18:45 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול שמחה
מזל טוב

מזל טוב

לברק שפילמן לנישואיך עם רעות

לידידיה הלמן לאירוסיך עם יפעת
למוטי ויפה הלמן לאירוסי ידידיה

למרים שפילמן
לאביטל ואבינועם שפילמן
לנישואי ברק
******

למרדכי ושושנה שטיינמץ
לזאב שטיינמץ
לאירית שטיינמץ
לנישואי הנכדה/הבת נעה עם יונתן

*****
לגליה פלינט לאירוסייך עם משה
לשושנה ומאיר ברקו
ליהודית ויעקב פלינט
לאירוסי גליה

מזל טוב
לעליזה מרקוביץ'
לרגל בר המצווה של הנכד עמרי
מזל טוב

בן לגיא וציפי

למיכל ועידו שמיר
להולדת הבן
לעדינה לייבוביץ'
לחווה ויעקב לייבוביץ'
להולדת הנכדה/נינה חן

לבנצי דל בהגיעך לגיל

בת למלי ועידו

אתר נחלים כתובתנוhttp://www.mynehalim.co.il :

כתובת הדוא"ל לפרסום או הערותmynehalim@gmail.com :
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שיעור התעוררות לקראת חודש אלול
שיעור בנושא:

"קידושין והרהור תשובה !?"
יועבר ע"י הרב אילן אלפונטה
ביום ג' ,ל' אב  10/8בשעה  21:00בבית המדרש הקטן
בבית הכנסת.
יוגש כיבוד קל
ועדת דת

מומלץ

"בן אדם ,מה לך נרדם ?
קום קרא בתחנונים ,שפוך שיחה ,דרוש סליחה ...
בטרם ימים פונים "...

סליחות בנוסח עדות המזרח
תתקיימנה ,אי"ה מיום חמישי ב' אלול בשעה 4.55
באשמורת הבוקר ,בבית ותיקים .
כמוכן תתקיימנה תפילות בנוסח עדות המזרח
בימים הנוראים ,בבית דני.
לוח זמנים יתפרסם בהמשך .
בברכה,
מארגני המניין .

ועדת ספורט
ועדת בטחון
בשל התחלופה הרבה של דיירים במושב ,אבקש מהמשכירים
לעדכן אותנו בשמות הדיירים החדשים ואת שמות הדיירים
היוצאים ,על מנת שנוכל לעדכן אותם במערכת של פתיחת
השער בשבת בחרום.
אין לנו אפשרות להכניס מספרי טלפון חדשים בלי הגבלה,
ולכן נבקש לעדכן את המזכירות באמצעות המייל.
לכל שאלה בנושא יש לפנות לאבי וולמן לידיעתכם!
להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
***
אחראי עירוב
יוסי הרשקוביץ 052-2512715

נצא ער"ח אלול ,יום שני אחה"צ ,בשעה
 18:30למערת המכפלה.
תפילת מנחה בביהכנ"ס בשעה 18:30
יציאה מהחניה .18:45
כל המעוניינים לנסוע לפנות לישראל היימן
 9320746או לחגי גוטמן .0505-347989
* * אבקש להרשם מראש ולדייק!! * *
אולם יצחק פתוח

לקראת סיום החופש הגדול,
אנו נערכים לטורניר כדורגל במושב.
האירוע יתקיים בשעות הערב,
במחצית השנייה של חודש אוגוסט.
משתתפי הטורניר  -תלמידי תיכון וחטיבות הביניים
)בוגרי כיתות ז'  -י"ב(.
הטורניר מיועד רק לנערים המתגוררים כיום בנחלים.
הקבוצות המעוניינות ליטול חלק  -מתבקשות לפנות
בהקדם
לקובי גולן ) (054 - 5455061או
ליאיר שלום ).(057 - 8151281
השבוע תתקיים פעילות "שיעור וכידרור" כדלקמן:

בוגרי כיתות ב-ג-ד-ה
הפעילות תתקיים ביום ראשון ,כ"ח מנחם אב.8.8 ,
  -17:00אימון ומשחק כדורגל במגרש )כשעה(. -במהלך האימון תהיה הפסקה של רבע שעה ללימוד תורני.

בוגרי כיתות ו-ז-ח-ט
הפעילות תתקיים ביום שני ,כ"ט מנחם אב.9.8 ,
  - 19:25תפילת מנחה בבית הכנסת.  - 19:35אימון ומשחק כדורסל במגרש.  - 20:30תפילת ערבית בבית הכנסת.  - 20:40שיעור קצר בבית המדרש.)ההורים מתבקשים לעדכן את ילדיהם בכיתות הנמוכות ,באשר
למועדים המפורסמים מידי שבוע(.
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אי"ה ביום ראשון י"ב אלול תש"ע
)(22.8.10
באולמי "קדמת עדן"
צומת קדימה – הדסים.
חופה 19:30
קבלת פנים 18:45
נשמח לראותכם
חוה ואדי פישר אהרון ותמי מרקוביץ
נא אשרו השתתפותכם
עד לתאריך 12.8.10
מרקוביץ 03-9328960

משפחת שפילמן
מזמינה את הציבור לקידוש לרגל
נישואי

ברק ורעות
הקידוש בע"ה בשבת "ראה"
אחרי המניין הראשון.
נשמח לראותכם

ביום שני כט' אב ) (9.08.10תתקיים שעת סיפור,
בשעה  17.00בספריה.

הסיפור  :הנסיכה והירח.
בחסות תיאטרון פעמונית

נפגש בספריה...
עלות ₪ 10

בקול תודה
תודה לכל מי שעזר בבר המצווה של בנינו אבי
הן בערב והן בקידוש בשבת

ברכת יישוב טוב

יהי רצון שתמיד תהיו בצד הנותן והעוזר

להילה ושלמה שפר
)ברח' ירדן (119

אבי ,אריק וחיה רבינוביץ
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חלוקת ערכות מגן – מגיעים לנחלים!
אזרחים יקרים,

חוגי אומנות לילדים
החלה ההרשמה לחוגי אומנות לשנת הלימודים הקרובה.

ביום שלישי הקרוב בתאריך ל' אב,10.8.10 ,
תתקיים חלוקת ערכות מגן בבית דני,
בין השעות .20:00 – 12:00
יש להצטייד בתעודת זהות  /רשיון נהיגה
ניתן לקבל לכל בני המשפחה.
חשוב להגיע עם ערכות מגן ישנות
למי שיש בביתו!

אומנות משולבת ,התנסות במגוון חומרים וטכניקות.
עיסת נייר ,חרוזים ,חמר ,מפיות ,סול ,שקפים ,מנקי
מקטרות ,פימו ,שימוש בחומרים מהטבע וחומרי מיחזור,
טכניקות צביעה וציור ,יצירת בובות ,כלי נגינה ,משחקים,
חיות ,חפצים שימושיים ועוד.
כל אחד יכול!
דגש רב על פיתוח היצירתיות והביטחון העצמי של הילד.

מכיוון שהחלוקה המרוכזת נעשית ביוזמתנו –

החוגים יתקיימו בביתי שבישיבה התיכונית בנחלים.

לא תהיה חלוקה מרוכזת נוספת!!!!
קבוצות לכל הגילאים יפתחו לפי הביקוש.

להורים של הילדים הנהנים לשחק במשחקיה

פתיחת החוגים בספטמבר .הימים והשעות יקבעו בתיאום
עם המשתתפים.

ע"ש אברהם אינהורן
אני שמחה לראות את הילדים נהנים לשחק.
אני שמחה לראות אתכם נהנים ,שילדיכם נהנים.
אשמח מאד אם תעזרו לי עם ילדיכם ,לאסוף את

עלות לילד ₪ 135 :לחודש.
 10%הנחה יינתנו לנרשמים עד ח' אלול ) 18לאוגוסט(.
לפרטים והרשמה ,התקשרו עכשיו:

המשחקים והספרים ,שכמותם ומגוונם הולכים וגדלים.
03-9324521

תודה מראש

אילה

אהובה אינהורן
קפה מאפה,
לקראת תכנון ההרצאות לשנת תשע"א אנחנו מבקשות
שתשתפו אותנו בבקשות ורעיונות לנושאים ומרצים .כמו
אם אתם מוכנים להעביר הרצאה בנושא מסוים תודיעו לנו .
ציפי וניצה
ציפי ,039328537 -ניצה ,0543455920 , 039330363-

חופשה מרוכזת – מועצה אזורית
עובדי המועצה יוצאים לחופשה מרוכזת בתאריכים:
. 8/8/10 – 14/8/10

בן בלי שם
בשבוע שעבר הגיע אלי מכתב .בקריאת המילים הראשונות
הבנתי שענינו הוא עסקי צבור.באותו מבט הבחנתי שלא
רשום במכתב שם הכותב .כמובן מאליו שלא קראתיו.
על כן מי ששלח את המכתב וכנראה לא שם לב כי הוא
שכח לרשום את שמו ,מתבקש לאמר לי זאת.לא למותר
לציין כי באין שם המכתב לא ייקרא,
וממילא לא אוכל להתיחס.
מאיר רוטשילד

ניתן לפנות בכל עניין למוקד פניות הציבור .* 3106
הכוננים של המועצה יעמדו לרשותכם.
שתהייה לכולנו חופשה נעימה ומהנה,
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה
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מטפלת חמה ומנוסה מעוניינת במשרה חלקית
לשנת הלימודים הקרובה
משרה חלקית אפשרות לשעות גמישות
לפרטים052-5351458 ,052-7657176 :

חדש!!!

סדנאות איפור ותסרוקות בקבוצות קטנות
בהתאמה אישית

השבת אבידה
נמצא כדור של מנצ'סטר יונייטד בצבעים אדום צהוב
המאבד יכול לקבלו אצל רונן סילברמן – 054-
3082087
***
נמצא מפתח – ניתן לקבלו במזכירות הועד המקומי
אצל הדס!

עבודה בסיוע לילד בשנת הלימודים תשע"א
דרוש סייע/סייעת בישיבת נחלים לילד עם קשיים
מוטוריים לשנת הלימודים תשע"א.
העבודה יכולה להתאים לסטודנט הלומד לימודי
אחה"צ/ערב או כסטאז' בחינוך מיוחד.
שלומית 054-4250539

מתגבשת קבוצה נוספת לעיצוב הגוף למתחילות
אצל מיכל יזי פעמיים בשבוע כולל אחר
הצהריים.
לפרטים מיכל052-4461961 :

סטודנטית שנה ד' מעבירה שיעורים פרטיים בנחלים.
תגבורים לקיץ בתחומים השונים לכיתות א' -י'.
עם ניסיון קודם בהעברת שיעורים בתחום
המתמטיקה לחינוך הרגיל ובהוראה מתקנת.
השיעורים ינתנו בליווי ויעוץ ד"ר להוראת מתמטיקה.
לפרטים :טליה גליק פל'0545937321 :

אני נשאר עם אמא השנה בבית ומחפש חברים
למשחק
ל  4ימים מרבע ל  8עד רבע ל2
למעוניינים נא לפנות במהרה לאמא שלי
לפרטים  -אפרת 0543053455
תודה! הלל ויזל

