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

מזל טוב
למלי ועמית איזנברג
להולדת הבן
לגיטה ודב איזנברג
להולדת הנכד

גליון מס 396
ג' אלול תשע"א 02.09.2011
פרשת "שופטים"
כניסת שבת18:46 :
יציאת שבת19:40 :
מניין כ"ותיקין"05:42 -
מפקד18:45 :

לכל תושבי נחלים
לקראת הימים הנוראים ,אנו נערכים למבצע
ההתרמה לקופת "נחל נחלים" ,כדי לתמוך בנצרכים
בהוצאות החג .מהתרומות הנאספות הקופה מסייעת
גם למשפחות בנחלים "לעבור את החגים בשלום".
לצערנו ,באיסוף התרומות הקודם התגייסו מתנדבים

לרחל וגלעד אליאסף
להולדת הבת
לשרה וברוך הדר
להולדת הנכדה

מעטים בלבד לסייע .אשרינו שבמושב רבים
המעונינים לתרום ולתת ,אך ללא מתנדבים לא ניתן
להגיע לכלל המשפחות.
אנו פונים לכל אנשי נחלים ,בכל הגילאים וה"חוגים",
להקדים ולהתנדב לאיסוף התרומות ולפנות למיכאל
אשר )או למאיר הימן ואודי רטנר(.
קופת "נחל-נחלים"

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של
תינוקות של בית רבן

 63יום של החופש הגדול התחילו עם לימוד של ילדי
נחלים אחרי התפילה של שמונה!
ישר כח לילדים ולנוער שהשתתפו בלימוד יום יום.
אתם נהדרים!
ישר כח למלמדים המסורים ,הילדים והנוער הצביעו
בעדכם והתמידו.
תודה רבה לתורמים ולעוזרים הרבים .ראוי לפרט אך
נסתפק בתפילה שתזכו לתמוך בלימוד גם בשנה
הבאה...
תודה לועד המקומי ולמועצה הדתית על התמיכה.
הלימוד לילדי בית ספר יסודי התקיים לעילוי נשמת
מוטי פוירשטיין ז"ל.
דוד סילברמן

בוקר של קפה מאפה והרצאה
ההרצאה הראשונה תתקיים אי"ה ביום ראשון מיד
לאחר החגים
 23/11כ"ה תשרי
ההרצאות מתקיימות אחת לשלושה שבועות
בימי ראשון בשעה  10.45בבית דני
ומיועדות לכל הציבור ,בכל גיל ,שיש לו פנאי
ומעוניין להגיע.
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בקול אחד

בני עקיבא
הורים ,חניכים ובוגרים יקרים ,ה' עמכם!
קוראים לי יעל פרידמן ואני מכפר הרא"ה.
השבת אני נכנסת לתפקידי כקומונרית בסניף בני עקיבא.
בעת ביקורי בסניף במהלך השנה החולפת ,התקבלתי
בצורה חמה ואוהבת והספקתי לראות הרבה כוחות
חיוביים ועתיד לעבודה משותפת!
אני ממש שמחה על ההזדמנות שנפלה בחלקי להצטרף
ולהוביל את הסניף ,וכולי תקווה שיחד תהיה לנו שנה של
עשייה והתקדמות.
השנה דירת השירות נמצאת בנחלים ,אבל עדין אשמח
להתארח אצל משפחות בארוחות שבת וגם בסתם יום של
חול ,לבוא ולהכיר.
אני מאחלת לכולנו שנה טובה ,שנה של פעילות טובה
ושיתוף פעולה.
אתם מוזמנים לשמור על קשר.
אשמח לשמוע ,ללמוד ולהתייעץ.
כל הצעה ,הארה והערה יתקבלו בברכה.
יעל ) 052-3662859המספר יהיה זמין בעז"ה החל מיום
ראשון הבא(

בשבוע שעבר נחנקנו מעשן שנוצר משריפה יזומה של
גזם ,אי אפשר היה לנשום עוד  3ימים ולילות לאחר
הכיבוי.
אז אנא מכם ,האם לא די לנו בריסוסים???...
אהובה אינהורן

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של מועצה אזורית חבל מודיעין ,מזמינה אותך
ליום לימודי פנימיות והשקפה ,מידי יום שני ,בשעה 10:00-12:00
ב"בית דני" במושב נחלים ,עלות  25ש"ח
ו' אלול  -5,9,11הרב כהן אהרון "תשובה מאהבה"
הרב שבט ארי "הימים הנוראים בסימן השמחה והאופטימיות"
י"ג אלול  -12.9.11מר משה הרשקוביץ "לשוב אל עצמי"
הרב צחי הרשקוביץ "תשובה ועיונים בספר יונה"

לנורית כהן
תודה גדולה
על אחה"צ וערב מהנים במיוחד של סיום מתוק
לחופש .הערכה ותודה על העשייה עבור הכלל.
הורי וילדי נחלים

כ' אלול  19.9.11הרב שבט ארי "מלכויות .שמע ישראל ושנה
טובה" ,הרב אהרון כהן
כ"ז אלול  26.9.11מר משה הרשקוביץ " תשובה של כנות תמימה"
הרב צחי הרשקוביץ "תשובה ועיונים בספר יונה"
בברכת שנה טובה,
חווה גרמה 052-2541770

תורה רבה לנורית כהן ולשרית כהנא
על ארגון הטיול לגליל – היה נפלא!!!

ילדי נחלים -שימו לב!

"!
פתיחת השנה בתלמוד תורה"תפארת נחלים
אם מופע להטוטים מרהיב ומופע הכנת בלונים מדברים אליכם

קול מנחם
לחנה פרידמן
משתתפים איתך בצערך
עם פטירת אחותך
בנחמת ציון תנוחמי

–
אתם מוזמנים!
לרגל פתיחת השנה בתלמוד תורה "תפארת נחלים"
אנו מזמינים את כל ילדי נחלים )בגילאי א-ו(
למופע פתיחת השנה!
נהנה מהופעת אומן מקצועי המלהטט בכדורים ,קלאבים,
צלחת סינית ,לפידים ועוד...
ולאחר מכן יצירות בבלונים!
בסיום המופע נציג את התוכנית לשנה הקרובה
מתי? יום שני ו' אלול התשע"א 5/9
איפה? בלובי הכניסה לביהכנ"ס
הכניסה חופשית!
כולם מוזמנים בשמחה!
הרב ניתאי  -המלמד
הרב פרל – רכז הת"ת
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ועדת ספורט
בימים אלו החלה בע"ה הפעלת חוגי הספורט במושב.
בהמשך לפרסום קודם ,תובא להלן רשימת חוגים עדכנית לשנת תשע"ב.
בשלב ראשון ,מתוכננת פתיחת החוגים הבאים:
 .1קרב מגע והגנה עצמית  -לכל שכבות הגיל )הרחבת החוג הקיים ,אשר הופעל בשנה שעברה עבור נערות בלבד(.
 .2ג'ודו.
 .3קפוארה.
 .4התעמלות קרקע.
 .5מחול קלאסי לגיל הרך.
 .6כדורגל.
 .7קיקבוקס  /איגרוף תאילנדי.
 .8חיזוק וחיטוב הגוף לנשים.
 .9אימון כושר אישי לנשים.
חוג טניס )בימים ראשון  /חמישי(  -צפוי להיפתח בקרוב ,בהתאם לרמת ההענות.
חוג באלט מודרני  -ייתכן שייפתח לאחר החגים ,בכפוף לרמת ההענות.
פעילות במיגרש הספורט
בימי שלישי  -ישמש מיגרש הספורט לפעילות חופשית של הילדים והנערים במושב ,ובלבד.
בימי חמישי  -ישמש המיגרש בשעות  20:00 - 22:00עבור פעילות בנות.
מוזכר כי מעבר לרשימת חוגים זו ,ועל מנת למנוע כפילויות ואי נעימויות,
יש לתאם מראש ,פתיחת כל חוג נוסף  /הרחבת חוג קיים ,עם ועדת ספורט.
להלן ריכוז רשימת החוגים לשנה זו ,לרבות אנשי הקשר בכל חוג:

החוג

יום פעילות

מיקום

באלט קלאסי
לגיל הרך

שני

בית דני

קרב מגע
והגנה עצמית

שני

בית דני

ג'ודו לילדים

רביעי

בית דני

קפוארה
לילדים

רביעי

בית דני

התעמלות
קרקע

רביעי

בית דני

כדורגל

שני ,רביעי

מגרש הספורט

קיקבוקס /
איגרוף
תאילנדי

ראשון ,שלישי
ראשון ,שלישי

ישיבת נחלים

חיזוק וחיטוב
הגוף לנשים
אימון כושר
אישי

ראשון/רביעי
שני/חמישי
בתאום אישי

בביתה של מיכל
יזי

אוכלוסיה

שעות פעילות

מחיר לחודש
₪ 150

גן
גן  -כיתה א
בי"ס יסודי
כיתה ה ומעלה
)בנות ונערות(

19:30-20:30

גן חובה  -כיתה ב
גן

15:30-16:15
16:20-17:05

17:10-17:55
18:00-18:45
18:45-19:30

₪ 150
₪ 150
₪ 160
₪ 160
₪ 160

כיתה א  -כיתה ג
גן  -כיתה ב'

17:10-17:55
18:00-18:45

כיתה ג' ומעלה
גן חובה  -כיתה א
כיתה ב  -ג
כיתה ד  -ו
כיתה ד  -ו
נוער
בוגרים

18:45-19:30
15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30
17:30-18:30
18:30-19:30

נשים  /נערות

08:15-09:00
20:15-21:00

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

₪ 160
חד שבועי ,₪ 110 -
דו שבועי ₪ 160 -
חד שבועי ,₪ 140 -
דו שבועי ₪ 200 -
חד שבועי ,₪ 110 -
דו שבועי ₪ 150 -
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להזכירכם!
בגלל הקמת הגשר בכביש  ,40אין עירוב
לפתח תקווה עד לסיום העבודות.

מורה אקדמאי לנגינה בחלילית ובחליל-צד ,מלמד
בנחלים ילדים ומבוגרים ,מתחילים ומתקדמים בכל
הסגנונות.
יוסי איצקוביץ' 050-7056147

מכוורת שלום נוי ,נחלים
ניתן לרכוש דבש מתוצרתנו ,בעל תו איכות
בפיקוח אגריאור ,בבית שרה ושלום נוי ,רח'
הירדן  19בכל יום במשך כל היום ,כל השנה.
)רצוי לתאם בטלפון (9328747
מחירים 0.5 :ק"ג  21 -ש"ח 1 ,ק"ג  39 -ש"ח1.5 ,
ק"ג  55 -ש"ח.

השבת אבידה
להשכרה  -דירה במושב נחלים
שלושה וחצי חדרים
מטבח ,שירותים-מקלחת-אמבטיה
שלושה מזגנים
חניה מקורה
כניסה נפרדת ,חצר גדולה
פינוי מיידי
שמואל שעיה ,050-5442667
shaya@ardix.co.il

להשכרה בהרחבה ,דירת  2חדרים ,חדשה,
ממוזגת ,אורי ונורית כהן ,050-6298034
054-49805770

ביום שני השבוע ,בקרנבל סוף הקיץ ,איבדנו שעון
ילדים ,אם מישהו מצא  -נשמח אם יתקשר.
בתודה מראש ,משפחת חרמץ
רונית052-5798915 :
דודי052-3306593 :
************************************
אבד לי כדור רגל ועליו שמי :דרור הופמן.
אשמח מאוד לקבלו.
מצאנו סרט/קשת פלסטיק בגווני אדום של ילדהלשיער נשמח להשיב052-7470202 :
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אנו שמחים להודיע על פתיחת שנת פעילות חדשה
ב"תלמוד תורה" נחלים לכל ילדי המושב.
התחלת הפעילות :מיום שני ו' באלול תשע"א(5/9) .

בתכנית:

 -לימוד תנ"ך והלכה )בנים(

 יצירות )בנות( פרשת שבוע וסיפורי חסידים שעשועונים ,חידונים ומשחקים -פרסים וממתקים

מערכת "תלמוד תורה" נחלים:

גיל:

מדריכ/ה:

א-ג

הרב נתאי

בנים

ויזל

ד-ו

הרב נתאי

בנים

ויזל

גנים

שני ורביעי 16:15

סיפורי צדיקים
פרשת שבוע
תנ"ך והלכה

שני ורביעי 17:00

פרשת שבוע

ברוריה פרל

א-ב

ימים ושעות:

סוג הפעילות:

שלישי – 17:00

סיפורים,יצירות

שבת – 14:00

פרשת שבוע

בנות

מקום:
בית המדרש

בית המדרש

בני עקיבא

כל מי שרוצה ליהנות
מאווירה מיוחדת וחווייתית,
מוזמן  /מוזמנת לבוא ולהתרשם...
לפרטים

נוספים:

9331463

נייד

אהרן פרל

052-7203951
הרב נתאי ויזל – 054-3043455
ברוריה פרל – 052-7203948

