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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:
אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן

גליון מס 388
ח' תמוז תשע"א 08.07.2011
פרשת "בלק"
כניסת שבת19:32 :
יציאת שבת20:32 :
מניין כ"ותיקין"05:07 -
מפקד19:15 :

בוגרי יב' היקרים:
איילת דרשן
אריק שטיין
אורי וייס
איתי קליין
אסף
שינפלד
אפק בן ישי
בר שפילמן
גלעד זלצר
דביר הירש
דוד זיגדון
הדר
וייסבלום

זאבי לבבי
טליה גלבוע
יואב פורר
מוריה זלצר
מתן ריינהרץ
עומר אשל
עינת שורק
עוז איצקוביץ
צחי בנצקי
שירה הירש

"ברגע שגילית איזו מכפות הרגליים היא הכף הימנית,
כבר אין לך הרבה התלבטויות בקשר למי מהן היא הכף
השמאלית.
ואז נותרה רק הבעיה באיזו מהן להתחיל לצעוד) ".פו
הדוב(
את הרגל הימנית הקפידו למצוא ראשונה
דחפו אותה קדימה במרוצה
אל הדרך החדשה
בשירות ,במכינה או במדרשה
ושתהיה לכם דרך צלחה....

רגע לפני פרידה הזדמנות להיזכר ,להתגבש,
ולבלות יחדיו.
ב -יג' תמוד  15.7.11שבת פרשת "פנחס" נפגש
אי"ה לארוחת בוקר ,הורים וילדים שלאחריה אתם
מוזמנים לשבת קבוצתית ,באכסניית הנוער
שבשלומי) .ללא הורים ,אל דאגה(
נא הירשמו בבקשה אצל :הדס במזכירות
או אביטל שפילמן9335842 -
או גילי זלצר 054-4676568
פרטים יינתנו בהמשך.

מזכירות הועד המקומי תהיה סגורה בין התאריכים
17.7.11 – 10.7.11 15
לרגל חופשה

מזל טוב
לעומר בן ישי לנישואיך עם אפרת
ליעל ועופר בן ישי
לידידה וישראל בן ישי
לאברהם תימור

לנישואי עומר

מזל טוב
לאילה ונתנאל ברנע
להולדת הבן יצחק

זה היום נגילה ונשמחה בו
במלאות יובל לנישואינו
אנו שמחים להזמינכם
להכנסת ספר תורה ,בבית הכנסת במושב נחלים
ביום ג'  - 12.7.11אור לי"א תמוז
לעילוי נשמות הורינו ,זכרונם לברכה.
חמשת הפסוקים האחרונים ,ייכתבו ,בעז"ה ,בביתנו בשעה
18.00
לאחר מכן ,תהלוכה לביהכנ"ס נחלים
בניצוחו של מוסה ברלין
בואו בשמחה
דוד וימימה סלע
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תודה
אנו מבקשים להודות לכל המשפחות
שסייעו לנו במהלך השבעה במסירות,
רגישות ורוחב לב.
מי יתן ונזכה להשיב לכם כגמולכם
הטוב באירועים משמחים בעתיד.
תודה,
לאה ,דוד ,גלית ,ענת ויעל
 25לנדאו

למשפ' חוג'יבקוב על תרומת עגלות לבובות,
למשחקייה ע"ש אברהם אינהורן ולתורמת
שתרמה ספרים .תזכו למצוות ותבורכו
משמיים.
אהובה אינהורן
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ארגון המתנדבים "חברים לרפואה" מסייע לחולים במחלות קשות
ומשמש ככתובת לכל חולה במתן סיוע רפואי ,נפשי וכספי.
במסגרת פעילות הארגון מתקיימות פעילויות רבות ומגוונות
לאוכלוסיית הילדים בעלי הצרכים המיוחדים,
ביניהם חולים במחלות קשות ומרותקים לכיסאות גלגלים.
בין התאריכים  20-25יתארחו חניכי העמותה בישיבת נחלים.
בימים אלו נצא לטיולים ,אטרקציות ופעילויות בעיקר מחוץ לנחלים.
בשבת )פר' מטות כ"א תמוז (23.7 ,אנו מתכננים לשהות בישיבה
בנחלים.
נשמח אם תוכלו להירתם לפרוייקט חשוב זה ולארח  3מחברי הקבוצה
לארוחת שבת בבוקר בלבד) .השינה וארוחת הערב יהיו בישיבה(.
משפחות המעוניינות לארח לארוחה
מוזמנות ליצור קשר עם נציגי העמותה בנחלים:
ליאור שטיין052-5297287 -

שירה0544935449-

"מי ייתן ותמיד תהיו בצד הנותן"

מול ביתנו התמקם כלב גדול ,כנראה רועה גרמני.
הכלב מפחיד ילדים שעוברים בכביש )אף על פי
שנכון להיום הוא טרם נשך אבל בכל זאת מראהו
מבהיל את העוברים/הולכים(
מי יודע למי הכלב שייך?
שמעון פורר 0577-366653

קהילת הישיבה מעוניינת לשפץ את החצר שלה
למען ילדינו .אנו מבקשים את עזרתכם .אם יש
לכם מתקני חצר שלא בשימוש ואנו יכולים
לקנות מכם בסכום סמלי או לקבל כתרומה
נשמח מאוד!!
להתקשרות -0506616046 :ריקי

35

בית הספר למוזיקה  LASTERנחלים

בתאריך  14.7יום חמישי,
בשעה  19:00יתקיים מופע הקיץ
בבית הספר למוזיקה "לסטר" נחלים.
בתכנית:
אוכל,שתיה ומוזיקה טובה.
כולם מוזמנים.
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אורבך ספרים
רחוב חובבי ציון  15פתח-תקווה
מכירת ספרי לימוד חדשים
קניה ומכירת ספרי לימוד משומשים
אפשרות להזמנת ספרי לימוד
בטלפקס 03-9312433
או
במייל orbach@ orbook.co.il
הובלה עד הבית
חניה חינם בקנית ספרי לימוד מעל ₪ 250
בחניון השוק רח' סלור

דרושים
עובדיי יצור בעלי יכולת טכנית לעבודה בייצור
ארגזים במושב מגשימים - 9087688 .ארז
**********************
לעבודה במכירות בחודשים יולי -אוגוסט
דרושים עובדים חרוצים  -מעל גיל 18
 התחייבות לחודשיים קורות חיים במייל kab_di@yahoo.comלבירורים:
חני 0524-580753

*********************

דרושה מזכירה טיפולית
למכון שיר לחצי משרה בשעות הבוקר  +יום
אחה"צ בוגרת פסיכולוגיה ,חינוך או עו"ס
לפנות אל שולה ארזי טל9339293 :

למכירה
בריכת שחייה כחולה  ,עגולה  , 3/3גובה  76ס"מ.
כולל פילטר סינון,כולל כיסוי לשמירת ניקיון המים.
רק ב.₪ 350 -
משפחת פומרנץ.9080115 -

חוג נגרות
בעקבות הביקוש נפתחות קבוצות נוספות לגילאי
ג'-ד' ,ה'-ו' ,ז'-ח'
לפרטים :שמעון – ,050-3075806
אודי – 052-7365465

בחור בן  18בן למשפחה נזקקת זקוק לעבודה ל3 -
חודשים )לפני הגיוס( מכל סוג  ,לצורך עזרה לפרנסת
המשפחה .לפרטים – גילי זלצר 054-4676568
***********************
נער בן  13.5מעוניין לעשות שמרטפות לילדים קטנים,
בוגר  ,מסור ואחראי.
לפרטים – רנן שפר ) ,רחוב הירדן (119
.050-4202877
*********************
רוצים לצאת בערב?
יש לך סידורים?
אשמח לשמור על ילדיכם בכל שעה.
טל – 0544-932041
*********************
נערה בת  13מעוניינת לשמור על ילדים במהלך
החופש הגדול .לפרטים –
אביה רייפן  03-9088987 -או 052-8785780

*********************

לעבודה בסביבה צעירה בפתח תקווה.
החל מסוף החודש.
עבודה במשמרות )מתאים במיוחד לסטודנטים(
לפרטים054-4448628 :
תודה מראש,
נגה פרשני
45

******************
נער בן  13.5מחפש עבודה לחופשת הקיץ.
עמיאל  054-6924311או 03-9333292
******************
דרושה מטפלת לגן במושב רינתיה תנאים טובים
– 050-7726221
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