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   395גליון מס 1
  26.08.2011א  "מנחם אב תשע 'כו

  " ראה" פרשת
  18:55: כניסת שבת
  19:49: יציאת שבת

  
  05:37 -"ותיקין"מניין כ
  18:45: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אריאל אדלר, אביטל שפילמן

  

  מזל טוב

  עינב לליאור חן לנישואיו עם
  לאסתי ואריק חן

  וייס )רנה'צ(שרה ל
 לנישואי ליאור

 

 
דבורה ומאיר רוטשילד הפיצו בציבור רשימה על העזובה 

מספר הערות , תאור המצב הינו אמיתי. ברחובות המושב
.לנאמר  

אינני סבור שתוכנית השלבים שלהם אפשרית מאחר שיש בכך 
שזה אסור , אבק של לשון הרע והלבנת פנים ברבים, לדעתי
אכסון , י רכבים"ע לעצם התופעה של חסימת כבישים. עלינו

השלכת פסולת בלתי מרוסנת לצידי , חומרי בנין בכביש ציבורי
.הרי זה מצער ומעיד על חוסר התחשבות בזולת' הכביש וכו  

. אין להאשים את הציבור, באשר לתלונה על הדשאים האפורים
שנים הוקמה ועדה לבחינת מחסור המים בישראל  45-לפני כ

צריך לייקר את , פיק מיםוהיא קבעה שמאחר ואין לנו מס
במקום לפתח מקורות מים . מחירם וכך להקטין את הצריכה

מאז מעלים את ... בכדי לספק את צרכי המדינה שזה היה אפשרי
כך . מחירי המים ומנהלים פרסומות להימנע מלהשתמש במים

.זה נראה כאשר מערכות מנוהלות על ידי חסרי בינה  
שהוא המוסד שצריך ויכול , הועד המקומי. אז מה צריך לעשות

יש לו . לטפל בכך צריך להתנער ולהתחיל לטפל בנושאים אלו
!הסמכות והכוח לכך  

 יצחק פלש
 

  

!להזכירכם  
   אין עירוב, 40בגלל הקמת הגשר בכביש 

 .וה עד לסיום העבודותולפתח תק

 

 ,והשתתפו בשמחתנו, ידנו אשר כיבדונולכל יד
  ,ובמעשה, בארגון, בעצה, לכל אלו אשר סייעו

  .עליכם כגמולכם הטוב' ישיב ה        
  !רבה-תודה              

  
  .ואלעד כהנא, שרית, דודי

  

  אחד  קולב
  

  : היקרים' ילדי כיתה א
  

  כנרת שוב
  עיינה הופמן

  ליעד פורר
  נהוראי ויזל

  אורי וקסלבאום
  יונתן סילברמן

  ינאי פאוסט
  נעה שפר

  עידו אלרום
  נדב לייב

  דוד פרקש
  גיא דגן

  חמדת שפר
  

  
  
  
  
  
  

  :ולכל המתחילים את דרכם החדשה
  

  בתי הספר והתיכון, ילדי הגנים
  לבנות השירות הלאומי
  לתלמידי המכינות
  למתגייסים החדשים

  

תכם ומאחלים לכם התחלה ימתרגשים א
  נעימה ומוצלחת

  אחינעם פלש
  הדר דרורי
  סףניצן אליא
  אורי זמיר
  הלל כהן

  מיכאל שקד
  רננה סיגרון
  גפן דרוקמן

  מתן אייזנברג
  דוד היימן

  נריה בראל
  ליאל פישר
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 תושבי נחלים
 ציוד שיאפשר פעילותאנחנו עדיין עסוקים בלאסוף 

  ....במועדון הנוער
גם (כלי מטבח  ,פופים ,והפעם אנו זקוקים לשטיחים 

  ).לבישול
  0546134135 -לתיאום אריאל סלע 

    0504844467   -נועם שלום            
  

  .תודה נוער בנחלים
 

  : להזכירכם
יוצאת לחופשה  ועד האגודהמזכירות 

  21/8/11-3/9/11בין התאריכים 
  

תהיה סגורה בין  ועד מקומימזכירות 
  29/8/11-31/8/11התאריכים 

  
  ,בברכה

  "ת המזכירותצוו"
 

  

יעל פרידמן  ,בעוד כשבועיים מגיעה אלינו קומונרית חדשה
  .ה"מכפר הרוא

 אך אנו זקוקים למשפחות מארחות ,יעל תתגורר בנחלים
ינים מתבקשים ליצור קשר עם איילת יהמעונ, לארוחות שבת

  שלום
 050-7501120 או נורית גוטמן 054-2300048 

  

  
  נרית השבת המפקד יערך כרגיל בשעהלמרות שאין קומו
  נא להגיע בזמן בכחול לבן 18:45

 .בתודה המדריכים
 

  בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא

 

  סליחות

הימים הנוראים כבכול שנה יתקיימו תפילות 

  בבית דני

  ?מה לך נרדם  ,בן אדם " 

  ,קום קרא בתחנונים -

  ...דרוש סליחה,שפוך שיחה 

  .."בטרם ימים פונים 

  ,סליחות בנוסח עדות המזרח  

  ,ה באשמורת הבוקר"יתקיימו אי

  .בבית המדרש  04.55בשעה 

  .לוח זמנים יתפרסם בהמשך 

  ,בברכה

  .מארגני המניין

  תודה
  

  ) ₪ 780(בשם האלמנה  שעבורה נאספו מצרכי מזון וכסף 
  .ברצוני להודות לתורמים

  .עדין ניתן להביא מצרכים או כסף
  0544-676568גילי 
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 ועדת ספורט
  

 .חוגי הספורט במושב  ה הפעלת"תחל אי, ב"עם פתיחת שנת הלימודים תשע
  :החוגים הבאים נת פתיחתמתוכנ, בשלב ראשון

  ).אשר הופעל בשנה שעברה עבור נערות בלבד, הרחבת החוג הקיים( לכל שכבות הגיל - קרב מגע והגנה עצמית . 1
    .ודו'ג. 2
  .התעמלות קרקע. 3
  .מחול קלאסי לגיל הרך. 4
  .כדורגל .5
  .איגרוף תאילנדי/ קיקבוקס  .6
  .חיזוק וחיטוב הגוף לנשים. 7
  .אימון כושר אישי לנשים. 8
  בשעות  הרחבת פעילות החוגים ושינוי תיתכן ,במועדון הנוער במידה שתתאפשר הפעלת חוגים  

  :ובהם, חוגים נוספים פתיחת תיתכן ,ענותיובהתאם לרמת הה, במידת האפשר, כמו כן   .הפעילות
  .טניס. 1
  .באלט מודרני. 2
  .קפוארה לגיל הרך. 3

  ,ועל מנת למנוע כפילויות ואי נעימויות, ימת חוגים זומודגש כי מעבר לרש
  .פתיחת כל חוג נוסף עם ועדת ספורט, יש לתאם מראש

שעות  אוכלוסיה מיקום יום פעילות החוג
 פעילות

מחיר 
 איש קשר  לחודש

מועד 
פתיחת 
 החוג

באלט קלאסי 
 בית דני שני לגיל הרך

 גן 

(*) 
17:10-
17:55 

150 ₪ 
  מירה

 ,054-3974465 
, שני

13.9 

קרב מגע 
בית דני  שני והגנה עצמית

)(* 

 כיתה א -גן 
18:00-
18:45 

150 ₪ 
  גיא        

 050-5338163        ,
  עדן 

 050-3247775 

, שני
 ס יסודי"בי 13.9

18:45-
19:30 

150 ₪ 

כיתה ה ומעלה 
 )בנות ונערות(

19:30-
20:30 

160 ₪ 

 ודו לילדים'ג

 רביעי

 כיתה ב -גן חובה  בית דני
15:30-
16:15 

170  ₪(*) 
  ,נתי

 054-7346565 
, רביעי
התעמלות  6.9

 'כיתה ב -גן  בית דני קרקע
18:00-
18:45 

170  ₪(*) 
  פרנסואז 

-  057-3507153                
052-2750374 

 ומעלה' כיתה ג
18:45-
19:30 

מגרש  רביעי, שני כדורגל
 הספורט

 כיתה א -גן חובה 
15:30-
 -חד שבועי  16:30

110 ₪ ,  
 -דו שבועי 

160 ₪ 

  ,קובי
 052-5455061 

 4.9, שני
 ג -כיתה ב 

16:30-
17:30 

 ו -כיתה ד 
17:30-
18:30 

/ קיקבוקס 
איגרוף 
 תאילנדי

, ראשון
 (*)שלישי 

ישיבת 
 נחלים

 ו -כיתה ד 
17:30-
 -חד שבועי  18:30

140 ₪,  
 - דו שבועי  

200 ₪ 

  ,יעקב
 054-5457587 

, ראשון
3.9 

, ראשון
 וערנ (*)שלישי 

18:30-
19:30 

   בוגרים  

חיזוק וחיטוב 
 הגוף לנשים

 רביעי/ראשון
בביתה 

של מיכל 
 יזי

 נערות/ נשים 

08:15-
09:00 

 -חד שבועי 
110 ₪  ,  

 -דו שבועי 
150 ₪ 

  מיכל
 ,052-4461961 

, חמישי
1.9 

-20:15 חמישי/שני
21:00 

אימון כושר 
 בתאום אישי אישי

    
  

 
    

לא סופי(*)      

 .בערבי חג יתקיים בשעות הבוקר, כולל שני שיעורי נסיון ללא התחיבות - התעמלות קרקע
  .כולל שיעור נסיון ללא התחיבות - קרב מגע והגנה עצמית

  .כולל שיעור נסיון ללא התחיבות - באלט לגיל הרך
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  בחופש הזה 
  ו קראנ, הזענו, נרטבנו, בילינו, רצנו, שיחקנו

  וכעת הגיע הזמן
  

  
  

   29.8.2011ט באב "כ בתאריך
  

  :בתוכנית
  
  

  17:00ל  16:00בין השעות 
  

מכל (' ו ב' שירותי בריאות כללית מזמינה את כל הילדים  העולים לכיתות א –מרפאת נחלים 
ההדרכה תלווה פיזיותרפיסטית   שתינתן על יד להשתתף בהדרכה על יציבה נכונה) הקופות
כל ילד  באופן פרטני ודיסקרטיתבדוק הפיזוטרפיסטית   ומיד לאחר ההדרכה  ןסרטו/במצגת 

.שהוריו יבקשו ותתן עצות בהתאם  
  

בנוסף תחלק מתנה לכל ילד לוח ו, והרכבהזמירה האחות תסביר על חשיבות ארוחת הבוקר 
 להכנת מערכת שבועית של ארוחת הבוקר שבועי מגנטי 

  
  20:00ל  17:00בין השעות 

  

  אוכל ועוד הפתעות /מתנפחים / תיצירו
  
 
    20:30ובשעה 

  מבוגרים ומבוגרים יותר, נוער, ילדים –כולם מוזמנים 
  

  לערב שכולו שירה ושמחה
  

   "שרים עם צליל"
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מחפש בחור צעיר שיכול לקחת אותי בשבתות  
! לא בהתנדבות(עם כסא הגלגלים לבית הכנסת 

9324965 –) רק בתשלום  

  
  השבת אבידה

אבדו אוזניות ומטען לאייפון באזור רחבת              
  054-6885895 – ספיר .בית הכנסת

  
  
 

  
 עבודות חשמל לבית ולעסק      
  מושב נחלים –צלי אדלר        

           054-4457334  
  

 
ניתן לרכוש אצל דורון קביליו אביזרים לכל סוגי 

.הפלאפונים  
/ פעיל סלקום (מכשיר פלאפון חדש ₪  150-ב –מבצע 
)'אורנג  
050-5771333 –ורון ד  
 

  
 

  
 

  למכירה בהזדמנות
  מקומות 9פולקסווגן  טרנספורטר  

   22,000חדשה  כ 2007שנת 
  054-4202349 – יעקב היימוביץ

 
 להשכרה

 175בנוי  –הולנדי ' ברח , בהרחבה , בטירת יהודה
!מפלסים 2, ר"מ  

052-6126677 –לפרטים   
 

  
 

  בית במושב נחלים ,להשכרה  
  מרווחת –חדרים  3.5    

  054-4457334 –צלי אדלר     
  

 

 

 


