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   393גליון מס 1
  12.08.2011א  "תשע אב מנחם 'יב

  " ואתחנן" פרשת
  19:10: כניסת שבת
  20:06: יציאת שבת

  
  05:29 -"ותיקין"מניין כ
  19:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אריאל אדלר, שפילמןאביטל 

  

  ל טובמז

דליה שוורץל  
 להולדת הנכד

ונעם  חגיתבן ל  
   

  

 ועדת קבלה
משפחת רובינרויט יוסי ותמר מועמדים לקנות בית 

  יחסויות ניתן להעביר לאודי רטנריהת. בנחלים
 ".הקרוב' עד יום א 
  
  
  

  
  .....היכונו, היכונו

  רישמו ביומן ושריינו
 29.8.2011ט באב "כ בתאריך

     צ הפנינג סיום קיץ"האח
  המשפחה   לכל
... ?איך יהיה?  מה יהיה

 ....הפתעה
  

  
  ...פרטים בהמשך

  

  

  חננה לתה תקום תרחם ציון כי עת א"

 "עדכי בא מו

 י"נ אלעד משה

 .הגיע למצוות

 –' ואתחנן'שבת פרשת עליה לתורה ה

 .מניין ראשון

 " דני-בית"הציבור מוזמן לקידוש ב

 .לאחר התפילה

  !נשמח לראותכם 

 .דודי ושרית כהנא

יוצאת לחופשה בין  ועד האגודהמזכירות 
 21/8/11-3/9/11התאריכים 

        18/8/11תשלומים לועד יש להעביר עד לתאריך  
  .10:00בשעה 

  ,בברכה
  "צוות המזכירות"

 

 06:50מניין ראשון השבת יתחיל בשעה 

!להזכירכם  
   אין עירוב, 40בגלל הקמת הגשר בכביש 

 .וה עד לסיום העבודותולפתח תק
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 ד"בס
  

במלאת חמש שנים לנפילת יקירנו 
  אהובנו

  ד"הי דניאל גומזסרן 
  
  
  
  
  
  
       ביום שישי נקיים אזכרה  

  ).19.8.2011(אב - ט מנחם"י
  

  עליה לקברו בבית  -  9:30    
  .םושב נחלימהעלמין                

            ".בית דני"התכנסות ב  - 10:30    
                   "הסיכוייםכנגד כל " - 11:00   

סיפור חייה המרתק  על הרצאה
  פסקל ברקוביץשל 

שלמרות מגבלות פיזיות קשות 
  הגיעה להישגים

   -יוצאי דופן ברמה האישית
  .והבינלאומית -המשפחתית

  
  משפחת גומז

        

        

        

        

        

        

        

    17.817.817.817.8וביום רביעי וביום רביעי וביום רביעי וביום רביעי     14.814.814.814.8יום ראשון יום ראשון יום ראשון יום ראשון בבבב

        ))))במקום יום חמישיבמקום יום חמישיבמקום יום חמישיבמקום יום חמישי((((

        הספריה תהיה פתוחה כרגילהספריה תהיה פתוחה כרגילהספריה תהיה פתוחה כרגילהספריה תהיה פתוחה כרגיל

        

הספריה הספריה הספריה הספריה     26.826.826.826.8עד עד עד עד     21.821.821.821.8בתאריך בתאריך בתאריך בתאריך 

        תהיה סגורהתהיה סגורהתהיה סגורהתהיה סגורה

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

הגיעו ספרים חדשים לכל הגיעו ספרים חדשים לכל הגיעו ספרים חדשים לכל הגיעו ספרים חדשים לכל , , , , להזכירכםלהזכירכםלהזכירכםלהזכירכם

        . . . . הגילאיםהגילאיםהגילאיםהגילאים

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

        קריאה מהנהקריאה מהנהקריאה מהנהקריאה מהנה

  
 "קפה מאפה"אנחנו מכינות את סדרת ההרצאות ל

 .ב"לשנת תשע
וע אם יש לכם רעיונות למרצים מעניינים נשמח לשמ

 .ולהזמין
  03-9328537ציפי גולניק 
  03-9330363, 054-3455920ניצה טייכמן 

  

  חוג היובל
  

יתקיים חוג " עקב"ש פרשת "במוצ
 .בית אצל משפחת שולה וצביקה ארזי

 
         –ƒ¡ΩΩפפפפ" " " " שששש
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אנו מבקשים אנו מבקשים אנו מבקשים אנו מבקשים , , , , לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה 
להעביר להעביר להעביר להעביר ', ', ', ', מכל ההורים לילדים העולים לכיתה אמכל ההורים לילדים העולים לכיתה אמכל ההורים לילדים העולים לכיתה אמכל ההורים לילדים העולים לכיתה א

את השם את השם את השם את השם ) ) ) ) עדיף בדואר אלקטרוניעדיף בדואר אלקטרוניעדיף בדואר אלקטרוניעדיף בדואר אלקטרוני((((להדס במזכירות להדס במזכירות להדס במזכירות להדס במזכירות 
        ....הפרטי והמשפחה של הילדהפרטי והמשפחה של הילדהפרטי והמשפחה של הילדהפרטי והמשפחה של הילד

 

 תזכורת!
צאת מהמושב לכל הממהרים ל  

...שבת מיד בצאת   
 

דקות לאחר  20-השער הצפוני נפתח רק כ
הממהרים יכולים לצאת משער . צאת השבת
.בית הספר  

 

אנו מחפשים , עם פתיחת שנת הלימודים החדשה
  .לקומונרית החדשה" מאמצת"משפחה 

  
  או   054-2300048: ילת שלום טלינא לפנות לא

  050-7501120: גוטמן טלנורית 
  

  

  בני עקיבא 
  

 - יישוב אריאלביום ראשון יצאנו לערב גוש קטיף מחוזי ב
! שהגיעו לערב משמעותי זה' כל הכבוד לחבריא ב

  .באמת שהיה מרגש ביותר
  ! כבר ביום ראשון החניכים יוצאים למחנות קיץ

  .יום ראשון יוצא שבט מעלות למחנה ביער עין זיתים-
        יום שני יוצאים שבטים מעפילים ליער עופר-

  .ה למחנה נודד באיזור ירושלים"והרא
  .לישי יוצא שבט נעלה למחנה סיירים בעין זיתיםיום ש-
ניצנים , וביום ראשון שלאחר מכן יוצאים שבטים נבטים-

  .יחדיו למחנה ביער עופר
, נעליים סגורות, כובע, ליטר מים היש להצטייד בשלוש

  . אוכל ליום הראשון וסידור, ש"שק
פרטים מדוייקים על שעות וציוד וכן פירוט על המסלולים 

  .בל אצל המדריכיםניתן לק
, מכיוון שאני מסיימת את תפקידי כאן במושב שבוע הבא

  . לא ניתן יהיה להשיג אותי בפלאפון של בני עקיבא
  

:        ניתן להתקשר לטלפון האישי שליבמקרים דחופים 
052-4861533  

  
  ,שבת שלום ושבוע טוב
  . ☺א"אוריאלה קומונרית התשע

  
  

כל מי שיש בידו תמונה שצולמה במושב נחלים 
 בשנותיו הראשונות 

 או כל תמונה אחרת מרגשת של המושב
 מתבקש להודיע

 
050-7501120  'טל לנורית גוטמן   
054-4676568 ' טל או גילי זלצר   

 
  אנו נסרוק את התמונה ונחזיר אותה לבעליה

  
  

לאחרונה פרסמו הועדה לבטיחות מוצרי צריכה של 

 The U.S. Consumer Product(ארצות הברית 

Safety Commission - CPSC ( ומנהל המזון

אזהרה המתרה בהורים ) FDA(והתרופות האמריקאי 

להפסיק לעשות שימוש בעריסות ובהן מייצבי שינה 

)sleep positioners .(האזהרה פורסמה לאחר שב-

מקרי  12השנים האחרונות נתקבלו דיווחים על  13

בעריסה מוות של ילודים בעקבות חנק כתוצאה משינה 

פרט להפסקת השימוש במייצבי . ובה מייצבי שינה

שינה מומלץ גם להימנע משימוש בכריות או שמיכות 

וכן מומלץ להשכיב את , לתמיכה בראשו של הילוד

הילוד על גבו על מנת להפחית את הסיכון למוות 

  .בעריסה

  מרפאת נחלים

  ועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחון  בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא  בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא
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  .תעשייה/ חקלאות / מחפש עבודה אחזקת משק 
  054-4447712 –   זאב 

  

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

  

  

ביולי נפתח בית חם לנערות בגילאי  6בתאריך 

 . בחדיד' יא-'כיתות ז

  ? מהו הבית החם

טיפולי עבור -חינוכי-ו מרכז חברתיהבית החם הינ

המהווה מסגרת משלימה ומעצימה לנערות , הנערות

  . במסגרת הקהילה בה הן מתגוררות

פרויקט הבתים החמים הוא פרויקט של השירות 
, צעירים וצעירות של משרד הרווחה, למתבגרים
עמותת בת של (י העמותה לתפנית בחינוך "ומופעל ע
  ).י"קרן רש

  
ערות ממושב חדיד בימים ראשון הבית פתוח לנ
  .20:00עד  15:00ורביעי משעה 

  
מדריכה ואם , צוות הבית כולל עובדת סוציאלית

  . בית
  

  ...קצת על הפעילויות
לאחר מכן הן . הנערות מגיעות ומקבלות ארוחה חמה

  . יושבות להכין שיעורי בית
ס "הן משתתפות בפעילויות חברתיות שמעבירות העו

י מנחים "מועברות עהבסדנאות  וכן , המדריכה/ 
חיצוניים מומחים בתחומם בעלי ניסיון עשיר 

  . בעבודה עם בני נוער
  

בהכנת י במהלך שנת הלימודים יוגש סיוע לימוד
  .שיעורי הבית ולמידה למבחנים

  
ות לסיוע בלימודים /אנו זקוקים למתנדבים
  'יא- 'של כיתות ז במקצועות הריאלים
בשעות ', ד-ו' אבימים , החל מחודש ספטמבר

16:00-18:00.  
  

  reut@modiin-region.muni.il לפרטים 
  

   ☺! תודה                                                      
  רעות

  
  

 להשכרה בית במושב נחלים
  מרווחת –חדרים  3.5         

  054-4457334 –צלי אדלר     
  
  
 

 

  :תושבי נחלים היקרים
סוף סוף בשמחה רבה קיבלנו מבנה חדש למועדון 

נוער ועל כך אנו מודים לוועד המקומי ולוועדת 
  .חינוך שסייעו למימוש הרעיון

כדי שהמועדון יוכל לפעול אנחנו מבקשים את 
נשמח לקבל תרומות לאבזור המקום על .עזרתכם

  .מנת שנוכל להפוך אותו למקום מפגש נעים וביתי
: ים הבאיםיעזרו לנו מאד החפצ

 ,מוצרי חשמל,משחקים,DVD,ספות,מייחם,מקרר
כסף לרכישת ציוד בסיסי וכל דבר , פופים,שטיחים

  .אחר שראוי בעיניכם להוסיף למועדון
  

                                ,תודה על שיתוף הפעולה
  .'מועדון נחלים מחזור אנוער 

  
  :ליצירת קשר

  0527985866  -אביה דרוקמן
  0504071340 -ראורי גרטנ

  0504844467  -נועם שלום
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 3-ל 2זוג צעיר מחפש יחידת דיור בין 

  054-2477658אבישי  1.9.11-מ. חדרים
 
 

 תרומה
   

משפחה שמטופלת בפעמונים מוכנה לקבל ולאסוף 
  מקולקלים . 'מכונות כביסה וכו, מזגנים

  ו כן חוטי חשמל ישנים וברזלים שוניםכמ 
    052-4684228לפנות למיכאל אשר 

  
 

תינוקייה קטנה , לתינוקיית רימונים
ואיכותית בנחלים דרושה מטפלת למשרה 

  מלאה או חלקית

  .שירי  054-6746178: ספים לפרטים נו

 

לחייה מטופלת  40-אלמנה בשנות ה
 13הגדול עוד מעט {   חמישה ילדיםב

  .מפתח תקווה  }והצעיר בן שנה
  .הבעל נפטר מסרטן הריאות לא מזמן   
, כסף  ,ניתן לעזור למשפחה בכל דרך מזון  

  .וכל תמיכה שתראה
  .תבואו על הברכה 

    
  054-4676568גילי : פרטים 

  
 עבודות חשמל לבית ולעסק

  מושב נחלים –צלי אדלר 
054-4457334  

  
 

  למכירה
טחינה  ,מירקם עדין, קמח מלא אורגני 

  .ריחיים יבשה באבני
, סוסיא, מחוות הר סיני, ללא צורך בניפוי  

.                                     בהכשר של הרב דב ליאור
  .כוסמין סולת וגריסים, קמח שיפון: בנוסף

פעמית המכירה אינה חד : לתשומת ליבכם
  .ובכל כמות

  :לפרטים
 050-2044206         רמלכ שוש  

  
 

 


