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  22.07.2011א  "תשע תמוז  'כ

  " מטות" פרשת
  19:26: כניסת שבת
  20:25: יציאת שבת

  
  05:15 -"ותיקין"מניין כ
  19:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן
 

  מזל טוב

  לחוה ויעקב ליבוביץ

  להולדת הנכד

  בן לארז וקרן 

   

  

  מזל טוב

  רייפן ויוכי אלישעל
  אחינעםעם  ירדןהבן  לנישואי

  
  

  מזל טוב

  אלי זילברשטייןל
  

  לאה ויהודה זילברשטייןל
  בר המצוה שמחת  רגלל

  

  

  מזל טוב

  

  לנבו היימן 
  לאסתי וישראל היימן

  לגדי ושושי היימן 
  למרים שפילמן

  
  בר המצוה שמחת  רגלל

  

  

  מזל טוב

  יוסף לנישואייך עםלבתיה הלמן 
  

  בתיהלנישואי ליפה ומוטי הלמן 
  
  

   

  מזל טוב

  
  משה כוכבאל

  נועה לרגל בת המצוה של הנכדה
  

  בת ליעל ואייל כוכבא
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  א"ל תשע"ד שנה"בס
בספר "  לימדו להיטיב"י "מפרש רש" היטבלימדו "כתוב 

  , )ז"פרק א פס י(ישעיהו 
תכלית הלימוד אינה להיות למדן אלא : "אומר רבי מנדל מקוצק
  "ולהיטיב עם הזולת, לעשות הטוב, להיות אדם טוב

שהוא , כח הנתינה הוא כח עליון מידות יוצר הכל ברוך הוא"
  .מיטיב ונותן מבלי לקבל דבר בתמורה,  מרחם 

וכך עושה את האדם כי כתוב בצלם אלוקים עשה את האדם כי 
  "יוכל לרחם להיטיב וליתן

  )הרב דסלר \" קונטרס החסד"מתוך (
  לנשות נחלים היקרות
  למשפחת פורר אבנר
  למשפחת פורר דורון
  למשפחת דגן
  למאיר רוטשילד
  לקומונרית אוריאלה

  ע נחלים"ומדריכי סניף בנ
  נו לו בביקורנו אצלכםתודה רבה על סיור מרתק שזכי

  תודה על הכיבוד שהוגש לתלמידנו
  תודה על היחס החם שזכינו מכולכם
  יהי  רצון שתזכו תמיד לשמח ולהעניק

  
  בהערכה רבה

    ס"מנהלת ביה –תמי שטרנליכט 
  סגנית ורכזת קייטנה –שלומית אבניאל 

 ד שלום פתח תקווה"ס הניסויי ממ"ותלמידי ביה
  

אותה חוו בוגרי , ויה נפלאהולאחר סיומה של ח 
ברצוננו להודות לכל , בסוף השבוע שעבר' היב

  :המסייעים להצלחת האירוע
על ההתגייסות , בראש ובראשונה למשפחת דוולצקי

רתם הביתה זע התכנון ועד לסיום ביצועו בעת חמרג
  .בלעדיכם זה כמובן לא היה אפשרי. ק"במוצש

וולד על שכיבד אותנו בנוכחותו לרב גרינ תודהתודהתודהתודה
על הברכה שנשא ועל , במפגש ביום שישי בבוקר

  .שהייתו עמנו משך כל האירוע
ק על שהתגייס לסייע ולפתור את 'זליעקב אי תודהתודהתודהתודה

על סבר , על הנכונות, הבעיות המכשילות בדרך
  .הפנים וכמובן על תוצאות הסיוע

אומים יליאיר שלום על תרומת חלקו בת תודהתודהתודהתודה
  .תמיד בחיוך וברצון, וריםובאיש
, על שיתוף הפעולה של כל העוסקים במלאכה תודהתודהתודהתודה

מי בהכנה ומי בכולם גם , מי בהזמנה, מי בקניה
  ...יחד

לכל ההורים על הנוכחות הכמעט מלאה ועל  תודהתודהתודהתודה
  .שיתוף הפעולה

לבוגרים המקסימים על התודות וההערכה  תודהתודהתודהתודה
  .שביטאתם בחזרתכם הביתה

תהפוך לנחלת כל , או אחרתמי ייתן ויוזמה כזו 
  ....הבוגרים בשנים הבאות

        
        תודהתודהתודהתודה

  
 

 בערב 21:00בשעה  25/7ה' ביום ב
יתקיים ערב פרידה מיהודה ונירית 

  .דוולצקי ומאסף ומיכל טרבלסי
  077-4460250רטים אליענה לפ

  

  תודות
  דוולצקי יהודה לרב
 10:10-ב שבת כל – גדול ממש כבר זה וכיום בקטן התחיל זה

 הפתעה וכמובן תורה דבר, לתפילה נחלים ילדי מתייצבים
  ...).לנירית תודה(

 בשירת אותם  סחפת ואתה  קבוע אתגר זה צעיר כך כל קהל
  .לרוב חסידות בסיפורי אותם וריתקת ילההתפ
           נחלים ילדי למען פועלכם על מאוד לכם מודים

  .החדש במעונכם רבה הצלחה לכם ומאחלים
  ...)ההורים גם( הילדים תפילת משתתפי מכל

 

  ,היקרים דוולצקי יהודה ונירית
אנחנו רוצים להודות לכם על שהייתם שותפים נאמנים ומאוד  

משמעותיים בחייהם של ילדינו ובחינוכם במשך תקופה משמעותית  
  !).שליש מחייהם(שש שנים  –וארוכה 

, הייתם אוזן קשבת וכתף יציבה, פתחתם בפניהם את הלב ואת הבית
ים לפעמים נחשבים תקופה שבה ההור, ובתקופה גורלית בעיצובם

הייתם , והמורים ברובם מעוררים אנטגוניזם, וניסטירככמשהו אנ
גורם בוגר ואחראי שתמיד ידענו שאפשר לסמוך עליו שיעזור לנו 

אולי איפה שאנחנו לא תמיד יכולנו להצליח ובמקום שלנו לא , איתם
  ...תמיד רצו להקשיב 
  .ל מקום וזמןה  ניכרת והיא מעבר למרחבים  ש'השפעתכם על החבר

עד כמה הם אוהבים ,ה נקשרו אליכם 'אין צורך לפרט עד כמה החבר
  ...אתכם וכמה געגועים עוד יהיו
אנו מאחלים לכם  –למקום חדש ומרוחק , אתם יוצאים לדרך חדשה

תתנו ותשפיעו על  –ברור שבכל מקום שתהיו , הצלחה רבה בהמשך
  .בנעם ובטוב לב,  סביבתכם במאור פנים

  
בביתכם החדש והמרווח  בכפר תבור יהיה הרבה מקום , וחמה שבט

נושאי , ...ובדרך אל... למבקרים צעירים וחמודים שיגיעו בדרך מ
  ...  שיתקבלו אצלכם תמיד בזרועות פתוחות, אבק דרכים וחוויות

  
  באהבה ובהערכה    
  , הורי השמיניסטים מנחלים    

  .2011 –א "תשע                       
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  מועצה אזורית –חופשה מרוכזת 
  

  :עובדי המועצה יוצאים לחופשה מרוכזת בתאריכים
  

/2011/814 – /2011/820.  
  

  *. 3106  ניתן לפנות בכל עניין למוקד פניות הציבור
  

  .הכוננים של המועצה יעמדו לרשותכם
  

  יוסי אלימלך       
  ל המועצה"מנכ     

 

 בימים אלו החלה ההתארגנות לגיבוש
 .ב"הלימודים תשע החוגים לשנת רשימת

  :החוגים השנה יתקיימו בשלושה מקומות
  ).בימים שני ורביעי(בית דני  -
  ).עבור הנוער(גן בשמת לשעבר  -
  .מגרש הספורט -
   

על מנת לרענן את החוגים הקיימים ולאור 
  ,הביקוש להוספת חוגים נוספים

חוג מתבקש לדאוג לפרסום   ן להפעיליהמעוני  כל
  .בהקדם האפשרי החוג

עד יום  ,יש להעביר לידי יאיר שלום, לאחר מכן
  :את הפרטים הבאים   ,7.8.11, שישי הבא

  .החוג המבוקש  -
  .קבוצות גיל - למי מיועד החוג  -
  .יום הפעלה מועדף  -
פתיחת חוג מותנית (הילדים הרשומים ' מס -

  ).במינימום נרשמים
   

לא נוכל להבטיח הוספת ) 7.8(לאחר תאריך זה 
  .לשנה הבאה חוגים נוספים

  

 
  
  
  

  
 בוקר של הרצאה קפה ומאפה

  !להרצאה מעניינת מאוד מוזמנים  כולם 
  !כדאי להגיע

  
  ב תמוז"כ  ,24.7 יום ראשון

  ית דניבב ,10.45 בשעה 

  רות מרשנסקי :המרצה

  "1940עלילת דמשק "   
  

 

  תנחומים
  

  דוד מורדיל
  חותךאעם פטירת 

  םבנחמת ציון תנוח
  

  מנחם  קול

בכל מקרה של גילוי נזילה במערכת בכל מקרה של גילוי נזילה במערכת בכל מקרה של גילוי נזילה במערכת בכל מקרה של גילוי נזילה במערכת 
נא לא לסגור לבד את נא לא לסגור לבד את נא לא לסגור לבד את נא לא לסגור לבד את , , , , ההשקייה הציבוריתההשקייה הציבוריתההשקייה הציבוריתההשקייה הציבורית

. . . . ודיע למזכירות הועד להדסודיע למזכירות הועד להדסודיע למזכירות הועד להדסודיע למזכירות הועד להדסהמים אלא לההמים אלא לההמים אלא לההמים אלא לה
        ....הדבר גורם לנזקים למערכת ההשקיההדבר גורם לנזקים למערכת ההשקיההדבר גורם לנזקים למערכת ההשקיההדבר גורם לנזקים למערכת ההשקיה

נא גזמו את נא גזמו את נא גזמו את נא גזמו את , , , , לבקשת הולכי הרגללבקשת הולכי הרגללבקשת הולכי הרגללבקשת הולכי הרגל, , , , כמו כןכמו כןכמו כןכמו כן
העצים והשיחים בשטחים הפרטיים העצים והשיחים בשטחים הפרטיים העצים והשיחים בשטחים הפרטיים העצים והשיחים בשטחים הפרטיים 

        ....שגולשים למדרכותשגולשים למדרכותשגולשים למדרכותשגולשים למדרכות
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  :להזכירכם
  !ח עריסות לשרותכם"אצל משפחת אלוני יש גמ

  054-6922942, 9333292 –טלפון 
  

  

  
  השבת אבידה 

  .נמצא שעון יד של נשים
  י סימנים אצל הדס במזכירות"ניתן לקבלו עפ

  
 

  בנחלים פילאטיס
  ישי בן ענבר בהדרכת פילאטיס קבוצת נפתחת

   קטנות בקבוצות מתקיימים השיעורים
   וערב צהריים אחר  ראשון בימי
  054-6606452:  נוספים רטיםלפ

  
  

  תזכורת* תזכורת * תזכורת 
  

  ן בשבתעדכון נוהל הפעלת מערכת פתיחת שער נחלים צפו
  

כדי לשפר את רמת הביטחון במושב ולמנוע חילול 
מופעלת המערכת , י אנשים מחוץ למושב"שבת ע

  !ולא יוצב שומר בשער בשבתות וחגים בלבד
  

  :עיקרי הפעלת המערכת
עם כניסת השבת ייסגר השער ויישאר סגור כולו עד   -

 .ליציאת השבת
 הטלפון' בשעת חרום יוכלו התושבים באמצעות מס  -

 :' לחייג למסשנמסר לועדת ביטחון והוזן במערכת  ו
והמערכת תזהה את המספר , 054-2589624

  .תוודא שהוא רשאי לפתוח והשער ייפתח, המתקשר
. י המערכת לא יוכל לצאת מהשער"מי שלא יזוהה ע   

מספרי טלפון לחיוג  שלטים עם  2על השער ייתלו 
  .במקרה של שכיחת המספר

גישים שהמערכת תזהה רק את אלו נו חוזרים ומדא   
  .למערכתשמסרו את מספריהם ושהוקלדו 

במקרה של אירוע חרום וקריאה לכוחות כיבוי   -
ל את השער באמצעות הקוד שניתן "יפתחו הנ, א"ומד

  .להם ושנמצא ברשותם
הנהלות המוסדות  –אורחי המקצועי וישיבת נחלים    

ורחיהם רום יפתחו לאחעת שקיבלו את קוד ההפעלה וב
  .את השער

  
אנו מקווים שהדבר ישפר את ביטחוננו וגם ימנע חילול 

  .שבת
ישארו סגורים כל יס "שער נחלים דרום ושער ביה

  .השבת כרגיל
        

  ועדת ביטחון
  ועד מקומי נחלים

  

  ין של שמונהילימוד לילדים אחרי המנ
 

       ום אחרי המניין של שעה שמונה מתקיים לימוד כל י
לימוד לתלמידי החטיבות  ,לילדי בית ספר יסודי וכן

  .וישיבות
  .תודה לכל מי שתרם עד כה כיבוד וכסף לקיום הלימוד

                             הלימוד של ילדי בית הספר היסודי 
  .ל"מוקדש לעילוי נשמת מוטי פוירשטיין ז

 
 לברמןדוד סי

 

  
 להשכרה בית במושב נחלים

  מרווחת –חדרים  3.5          
  054-4457334 –צלי אדלר     
  
  
 

  : למשפחה בשעריה דרוש סיוע מכל סוג
  .תמיכה מוראלית  או העסקת הילדים/ עזרה כספית 

  .האם חולת סרטן ומאושפזת
  .נשמח לחברה ולעידוד והילדים ישמחו לליטוף

 052-3284940 –יצחק : לפרטים

קוסמטיקאית מחפשת להשכיר חדר 
  .לטיפולים לפעמיים בשבוע

 054-6781185 –עפרה 
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 מוזמנים לפעילות חוויתית עם בעלי חיים

  דר בנחלים-בחי
  מקום סגור וממוזג

  
  משך הפעילות כשעה וחצי

  ח לילד"ש 35עלות 
  החל מארבעה ילדים בלווי מבוגר אחד לפחות

  
  בתאום מראש

--  
  ניצה טייכמן

  חינוך וסיוע באמצעות בעלי חיים
0543455920  

  

  
  

מטפלת מנוסה חמה ואחראית עם המלצות 
  .מעוניינת במשרה חלקית

                   –פנויה החל מחודש אוגוסט 
  03-9328848, 052-5351458  -לפרטים 

  

  !!!חדש בנחלים
   חוג בלט קלאסי

    )ומעלה 4מגיל ( שיעורי בלט לילדות ונערות
, קורדינציה, יציבה נכונה השיעורים מקנים

  ...כוח ועוד, מישותג
  והכל באווירה נעימה ומקצועית

  )'יעקובוביץ(בהדרכת מירה קסלר 
בעלת תואר ראשון למחול , רקדנית בלט מקצועית

  מכללת אורות - ותנועה
   0543974465: לפרטים והרשמה

 

  
  ?רוצים לצאת בערב
  ?יש לך סידורים

  .אשמח לשמור על ילדיכם בכל שעה
  0544-932041 –טל דרורי  

  
 

  
חדרים פנויים /אנו זקוקים לבתים פנויים
     ). 26/8/11(לאירוח בשבת פרשת ראה 

 .נשמח לכל הצעה
  

  0542121517/8-מנשה ויפה צור 
  
 

 יטנה מהאגדותיק       ד"בס
  

 

 בבית משפחת כהן משכית
 ובבית משפחת גוטמן משה

  5.8 – 1.8:בתאריך
 8.00-13.00: בשעות

 משכית כהן ומשה גוטמן

 :בכל יום
 נספר
 ניצור

 סיפוריונשחק בהשראת 
 ילדים ואגדות

  

       
 עבודות חשמל לבית ולעסק     
  מושב נחלים –צלי אדלר       

          054-4457334  
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 שרותי בריאות כללית

  
 הזמנה לפסטיבל "דרך החיים"

 .העונות בהוד השרון 4בפארק 
 17:30- החל מ 27/7/11 :בתאריך

  
קירות  ,י'בנג, מתקנים מתנפחים: בתוכנית
, שרדות לכל המשפחהימתחם ה, טיפוס

 ,פעילות תיפוף וריקוד.עמדות מולטימדיה
  קיקבוקסינג, זומבה

  
  

       "מיקי"הדוד חיים הופעה של  :  הופעות
 .9ושלישיית הגמר של כוכב נולד 

, בריא בקיץ: ואיזון הנפש מתחמי בריאות
  ,בריאות הילד והמשפחה, בהריון ולידה

מתחמי טיפול מפנקים  ,תזונה וויטמינים
 ...ועוד

  
 ...כדאי להגיע
 נתראה בפארק

 

 


