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

גליון מס 392
ה' אב תשע"א 05.08.2011
פרשת "דברים"
כניסת שבת19:16 :
יציאת שבת20:13 :
מניין כ"ותיקין"05:24 -
מפקד19:00 :

"אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה
כי בא מועד"

אלעד משה

נ"י

הגיע למצוות.
עליה לתורה בשבת פרשת 'ואתחנן' –
מניין ראשון.

מזל טוב
לורדה רוזנטל
להולדת הנכד מנחם מנדל
בן ליאיר ונחמה דינה

לפנינה ואלי גלבוע
להולדת הנכדה
בת לשישי ואשר

הציבור מוזמן לקידוש ב"בית-דני"
לאחר התפילה.
נשמח לראותכם !

"צום החמישי" – ט' מנחם-אב
יום ב' – ערב הצום
מנחה18:00 ,13:30 :

תחילת הצום19:31 :
ערבית ומגילת "איכה"20:00 :

מזל טוב
לרעיה פורר

יום שלישי
שחרית] :ותיקין 8:15 ,7:00 ,5:45 ,[5:40
מנחה19:00 ,13:30 :
ערבית 19:55 :

סיום הצום – 19:57
קידוש לבנה במוצש"ק ואתחנן
בנחמת ציון וירושלים ננוחם

לרונית ואבנר פורר
לבלהה ומשה פורר

לרגל שמחת בת המצוה
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תודה
ברצוננו להודות קהילת נחלים ולחברה קדישא
שסייעו ותמכו בנו בשעתנו הקשה בתפילות,
בניחומים החמים ובתבשילים טעימים.
בברכה רבה
משפחת איז'ק

תיקון שעות החופשה של הספריה

פרידה

לאחר שנים רבות של כמעט ואולי ...הגיע הזמן
להיפרד מכולם!
כן ,הפעם זה אמיתי! ,ואנו יוצאים לדרכינו החדשה
באורנית.
שתי המשפחות אורזות ונכנסות למכונית.
אז לפני שהולכים אנו רוצים לאמר לכולכם שלום!
כל חברינו ,קרובינו וידידינו,
מוזמנים איתנו עוד קצת זמן לבלות.
השבת ,פרשת "דברים" בשעה  18:00אחה"צ,
בבית דני!
בואו בשמחה,
משפחות
חן ענת ואבנר
ופומרנץ עידית ואיציק
והילדים

במהלך החודש האחרון יצאו ילדינו לעשרה ימים של טיולים,
הם הכירו נחלים ומעיינות ,ישנו בחוץ ,שטו בקיאקים ,ריחפו
באומגה הכי-הכי,
עשו טיול אופניים ,ו"בננה" בים ,ומה לא...
מכל טיול הם חזרו מלאי חוויות .הם יצרו קשרים עם ילדים
משכבות אחרות )וזה לא מובן מאליו(ונהנו מאד מאד.
לדני ולחבצלת רודמן תודה רבה על הארגון ,על בחירת
המסלולים ועל הנעימות שהבאתם איתכם.
תודה לנורית כהן הבלתי נלאית ,שבכל שנה יוזמת ומצליחה
להוציא מן הכח אל הפועל את קייטנת הטיולים ,ותודה לוועד
המושב על הנכונות והסיוע.
להתראות בקיטנת הטיולים בשנה הבאה,
מההורים והילדים.

ביום ראשון  14.8וביום רביעי 17.8
)במקום יום חמישי(
הספריה תהיה פתוחה כרגיל

בתאריך  21.8עד  26.8הספריה
תהיה סגורה
****
להזכירכם ,הגיעו ספרים חדשים לכל
הגילאים.
****

ט' באב – שיעורים לילדים

שיעורים לילדים יתקיימו ביום שלישי ט' באב בשעה
 10בבוקר בבית הכנסת ובבית המדרש.
שלוש קבוצות :כיתות א'-ג' ,ד'-ו' ,ובוגרים .השיעורים
לבנים ובנות.
כולם מוזמנים.

"כֹּה-אָמַ ר ה' ְצבָ אוֹת ,צוֹם הָ ְרבִ יעִ י וְ צוֹם
ישׁי וְ צוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י וְ צוֹם הָ ע ֲִשׂ ִירי יִ ְהיֶה
הַ חֲ ִמ ִ
מע ֲִדים,
הוּדה לְ ָשׂשׂוֹן וּלְ ִשׂ ְמחָ ה ,וּלְ ֹ
לְ בֵ ית-יְ ָ
טוֹבִ ים".
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קול מנחם

לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה  ,אנו מבקשים
מכל ההורים לילדים העולים לכיתה א' ,להעביר
להדס במזכירות )עדיף בדואר אלקטרוני( את השם
הפרטי והמשפחה של הילד.

תנחומים

לעמוס אופיר
עם פטירת אחיך

ועדת בטחון

בנחמת ציון תנוחם

לכל משכירי הדירות – נא להודיע לנו במידה
והוחלפו דיירים ע"מ שנוכל למחוק את הישנים
ממערכת השערים ולתת מענה לחדשים.

כל מי שיש בידו תמונה שצולמה במושב נחלים
בשנותיו הראשונות
או כל תמונה אחרת מרגשת של המושב
מתבקש להודיע

בימים הקרובים תיסגר רשימת החוגים לשנה הבאה
לצורך פתיחת חוגים ,יש להשלים העברת פרטי החוג
וקהל היעד ,עד יום ראשון,ז' במנחם אב7.08.2011 ,
בברכה
יאיר שלום

לנורית גוטמן טל 0507501120
או גילי זלצר טל 0544676568
אנו נסרוק את התמונה ונחזיר אותה לבעליה

מדרש וכדורגל-משחקים ומתחזקים
ילדי כיתות ג' – ז'
נשחק כדורגל  ,נלמד ונתפלל ביחד
מתי מתחילים :ז' אב }{7.8.11
באלו ימים :ראשון  ,שני ורביעי
מיקום :מגרש כדורגל
מאמן :אוהד דרשן
תוכנית:
 18:00התכנסות ,אימון ,ומשחק כדורגל,
 19:30תפילת מנחה
לימוד
תפילת ערבית
סיכום מפגש
ללא תשלום
בירורים חווה 052-2541770

שבת שעברה נסענו לשבת סניף באכסנית נורדיה.
ב״ה היה מעולה!! כל הכבוד למדריכים שהשקיעו רבות
לקראת השבת ובשבת עצמה!!
במהלך השבת!
ותודה לכל החניכים שעשו שמח
ביום ראשון הבא עלינו לטובה יש ערב מחוזי לנוער
לקראת ט׳ באב מושקע ביותר ביישוב אריאל.
הערב מתחיל בשעה  19:00עד .22:00
בתוכנית סרט ופגישה עם המשפחות מנצרים .ושיחה
עם נציג מהקהילה .מומלץ מאד מאד!!
ביום שלישי ,בצום ,יהיה סרט בסניף לחניכים באווירת
היום בשעה  .17:30נשמח לראותכם.
שבת שלום,
אוריאלה קומונרית התשע״א.
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תושבי נחלים היקרים:

סוף סוף בשמחה רבה קבלנו מבנה חדש למועדון
נוער ועל כך אנו מודים לוועד המקומי ולוועדת
חינוך שסייעו למימוש הרעיון.
כדי שהמועדון יוכל לפעול אנחנו מבקשים את
עזרתכם.נשמח לקבל תרומות לאבזור המקום על
מנת שנוכל להפוך אותו למקום מפגש נעים וביתי.
יעזרו לנו מאד החפצים הבאים:

לעבודה מאתגרת בישיבה תיכונית "אלוני הבשן"
ברמת הגולן ,דרושה בת שירות לאומי לשנה"ל
הקרובה.
מחפשים בחורה רצינית עם יכולות לימודיות גבוהות
ורמה תורנית גבוהה.
יש בת שירות אחת משוהם לשנה הקרובה ודרושה
אחת נוספת.
לפרטים נא לפנות לנועה בטלפון 054-4604402

מקרר,מיחם,ספות,DVD,משחקים,מוצרי חשמל,
שטיחים,פופים ,כסף לרכישת ציוד בסיסי וכל דבר
אחר שראוי בעיניכם להוסיף למועדון.
תודה על שיתוף הפעולה,
נוער מועדון נחלים מחזור א'.
ליצירת קשר:
אביה דרוקמן0527985866 -
אורי גרטנר0504071340-
נועם שלום0504844467-
מחפש עבודה אחזקת משק  /חקלאות  /תעשייה.
זאב – 054-4447712

דרוש
בחור לעבודות חקלאיות  /גינון תחזוקה לשבוע ימים,
בוגר צבא  /מכינה  /י"ב
צביקה ארזי – 054-3380920

מטפלת צעירה ומנוסה מעוניינת לטפל בילד )אפשר
גם שני ילדים( .

דרושה מטפלת לגן במושב רינתיה ,תנאים טובים,
לפרטים – גילת – 050-7726221

יעל  .טל 0548493940

איבדתי את כפכפי ה' -קרוקס' שלי .הן בצבע ירוק
בהיר עם רצועה כחולה )של ילד בן .(6
אם מישהו מצא ,אשמח לקבלן חזרה .תודה,
דוד היימן

להשכרה בית במושב נחלים
 3.5חדרים – מרווחת
צלי אדלר – 054-4457334
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עבודה בסיוע לנער בשנת הלימודים תשע"ב

דרוש סייע לנער בעל קשיים מוטוריים לשנת
הלימודים תשע"ב בישיבת נחלים.
לפרטים שלומית054-4250539 :

לתינוקיית רימונים ,תינוקייה קטנה ואיכותית
בנחלים דרושה מטפלת

את בהריון?
מחפשת קורס הכנה ללידה באווירה אישית?
"אני מאמינה שלכל אישה מגיע הזדמנות להעמיק את
הבנתה בהריון,
לגלות את כוחותיה הפנמיים ,את פלא הלידה ולעבור את
כל התהליך ללא פחד"
מיכל מלמד-
מנחה קורסי הכנה ללידה
לקבוצות ולזוגות
באנגלית ובעברית
לפרטים והרשמה:
050-717-5540
www.doulamichal.co.il
babydance4you@yahoo.com

למשרה מלאה או חלקית
לפרטים נוספים  0546746178 :שירי .

עבודות חשמל לבית ולעסק
צלי אדלר – מושב נחלים
054-4457334

אלמנה בשנות ה 40-לחייה מטופלת בחמישה
ילדים}הגדול עוד מעט  13והצעיר בן שנה{ מפתח
תקווה .
הבעל נפטר מסרטן הריאות לא מזמן .
ניתן לעזור למשפחה בכל דרך  -מזון  ,כסף  ,וכל
תמיכה שתראה .
תבואו על הברכה .
פרטים  :גילי 0544676568

לכל לקוחות הדואר בנחלים!
באישור חברת דואר ישראל

בחור חרוץ והגון מעונין בעבודה נוספת לאחר
שעות העבודה )( 17.00

ניתן לבצע פעולות במזומן בסכומים קטנים.

שיפוץ ,צבע ,אינסטלציה ועוד.
לפרטים לפנות למיכאל אשר 0524684228

נחוצים נערים חרוצים מעל גיל 16
לעבודה בקטיף סברס.
טל 050-5306874

