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

גליון מס 397
י"א אלול תשע"א 09.09.2011
פרשת "כי תצא"
כניסת שבת18:37 :
יציאת שבת19:31 :
מניין כ"ותיקין"05:46 -
מפקד18:45 :

לכל תושבי נחלים

מזל טוב

לקראת הימים הנוראים ,אנו נערכים למבצע

לזהבה והרב צבי שינובר
לנישואי הנכדה נעמה

ההתרמה לקופת "נחל נחלים" ,כדי לתמוך בנצרכים
בהוצאות החג .מהתרומות הנאספות הקופה מסייעת
גם למשפחות בנחלים "לעבור את החגים בשלום".

בת לשרגא ואביטל

לצערנו ,באיסוף התרומות הקודם התגייסו מתנדבים
מעטים בלבד לסייע .אשרינו שבמושב רבים
המעוניינים 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 היימן ואודי רטנר(.

בננו מיכאל

נ"י

קופת "נחל-נחלים"

נכנס לעול מצוות
ויעלה לתורה אי"ה בשבת פרשת
"כי תבוא"

ברכת יישוב טוב

במניין השני.
קידושא רבא יתקיים לאחר

לדנה ואסף חסון
בשכירות בבית חנה ודוד נורדן

התפילה
בבית דני.
הציבור מוזמן לשמוח עמנו

להזכירכם:
מודעות לקול הנחלים יש להעביר עד יום שלישי
ב 10:00-בבוקר! לאחר מכן ההודעות יועברו
לשבוע שלאחר מכן!
כמו כן ,מודעות שלא התקבלו עבורן תשלום לא
יפורסמו ויועברו אוטומטית גם הן,
לשבוע שלאחר מכן!
תודה ושבת שלום!
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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.

תושביי נחלים היקרים-רצינו להגיד תודה!
על שהגעתם בהמוניכם
על שהסתערתם במרץ ובניתם טראסה נהדרת
על האווירה הנפלאה והעזרה ההדדית
וכמובן אי אפשר לשכוח
על המקצוענות המדהימה שהפגנתם בניווט!
ברכות לבביות ,לעדינה פרידגוט
על השקת הספר "נחל עדניך"
מפגש עם מועדי ישראל בראיה חדשנית ,מעניינת
ומרתקת ,המבוססת כולה על המקורות האמוניים של
עם ישראל.
אפשרות לרכישה – פרידגוט עדינה – 9328657

מצפים לראותכם שוב
אור ויובל
דרך ארץ בגליל
מיזם חינוכי תיירותי לזכר דני גומז ז"ל

הרבה תודות לתורם האלמוני ,ששם ליד דלתי
שקית גדולה מלאה בובות מקסימות ,עבור
המשחקיה ע"ש אברהם אינהורן.
תזכה למצוות ותבורך משמים!
אהובה אינהורן

שרותי בריאות כללית

חשוב! חשוב ! חשוב
סדנת החייאת תינוקות
תתקיים במרפאת קריית סביונים  -יהוד
בתאריך14/09/11
מפגש אחד לאמהות בלבד
בשעה 14:00-15:30
עלות  20 :ש"ח לחברי הכללית
לחברי קופות אחרות  72ש"ח

שינוי בשעות פתיחת הספריה:
החל מיום ראשון י"ב אלול11.09.2011 ,
שעות הפעילות בספריה הן:
ימי ראשון וחמישי
17.00 - 19.00
הינכם מוזמנים לחדש את המנוי לשנת תשע"ב
דמי פקדון )דמי הרשמה( ₪ 60
*********
להזכירכם :סיימתם לקרא את הספר ,החזירו אותו
לספריה .יש עוד אנשים שמחכים לספר) .לצערי יש
משפחות שמחזיקות אצלן ספרים למעלה מחצי שנה(.
אנא החזירו אותם.
מצפים לראותכם
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לכל הורי ילדי בית ספר נחלים שלום,
כבכל שנה גם בשנה הבעל"ט יתקיים בבית הספר "חוג תורני" .החוג נועד להעשיר את הידע התורני של הילדים בצורה חוויתית.
החוג מתקיים לאחר סיום הלימודים ,שלוש פעמים בשבוע )בימים הקצרים( ואורך כשעתיים בית ספריות )שעה וארבעים(.
החוג פתוח לכל ילדי א'-ד' לפי הפירוט הבא :
*
*

א'-ב' – בנים ובנות
ג'-ד' – בנים בלבד

הורים המעוניינים בבקשה להעביר פניה עם פרטי הילדים שם פרטי  +משפחה וכיתה לבית הספר ו/או לליאורה בן שלום.
על פי כמות הילדים ומידת ההרשמה נוכל לארגן הסעה מאורגנת ו/או ארוחה חמה )בתשלום(.
לידיעה :מועד פתיחת החוג טרם ניסגר )האופציות הם :אחרי סוכות או שבועיים מיום תחילת הלימודים(.
ליאורה בן שלום 052-5698194
לפרטים נוספים -
הורים המעוניינים לקבל הודעות במייל מבית הספר מתבקשים להעביר כתובת מייל לרונית אילוז ) (Iluz5@walla.com
לצורך יצירת רשימת תפוצה .

אנו שמחים להודיע על פתיחת שנת פעילות חדשה ב"תלמוד
תורה" נחלים לכל ילדי המושב.
התחלת הפעילות – מיום שני ו' אלול תשע"א(5.9.11) ,
בתוכנית:
 לימוד תנ"ך והלכה )בנים( יצירות )בנות(( פרשת שבוע וסיפורי חסידים שעשועונים ,חידונים ומשחקים פרסים וממתקיםמערכת "תלמוד תורה נחלים:
גיל
א-ג
בנים
ד-ו
בנים
גנים
א-ב
בנות

מדריכ/ה
הרב ניתאי ויזל
הרב ניתאי ויזל
ברוריה פרל

ימים ושעות
ב'+ד'
16:15
ב'+ד'
17:00
ג' 17:00 -
שבת 14:00 -

סוג פעילות
ספורי צדיקים
פרשת שבוע
תנ"ך והלכה
פרשת שבוע
סיפורים ,יצירות
פרשת שבוע

מקום
בית המדרש
בית המדרש
בני עקיבא

כל מי שרוצה ליהנות מאווירה מיוחדת וחווייתית מוזמן /מוזמנת לבוא ולהתרשם.
לפרטים נוספים :אהרן פרל 052-7203951 ,9331463
הרב נתאי ויזל – 054-3043455
ברוריה פרל – 052-7203948

בס"ד

דרושים מטפלים בתחום הרגשי בעלי תעודת הוראה לתלמידים
בישיבת נחלים.
המשרה  4-6ש"ש .יש צורך בהשתלמות של  9מפגשים בשנה,
 30ש"ש גמול.
לפרטים גלית 050-8756587

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
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חוג לציור
נמשכת ההרשמה לחוג ציור.
החוג יתקיים בימי שני למתחילים ולמתקדמים
)מכתה א'(.
שיעור ניסיון למתחילים יתקיים ביום שני,12.9.11 ,
בשעה .16:30
לפרטים והרשמה:
טל' – 052-3334869 ,03-9330078
להתראות,
הניה רפפורט

דרושה
בחורה  /נערה לעזרה בעבודות בית קלות.
לפרטים – מיכל 052-2215129

השבת אבידה
ביום חמישי ,ב' אלול ,1/9/11 ,נגנבו  2תיקים במעין
"עין מודע" ,שע"י בית-שאן.

משפחה דתית מחפשים בית  /מגרש לרכישה –
052-2843544 ,0523-218574

תיאור התיקים ותכולתם:
 .1תיק אדום-שחור ,של האגודה להתנדבות ,היו בו
בגדי-שבת של גבר ואישה ,שקית עם טלית ותפילין
שרקום עליהם א.ד.צ  /א.ד .צויבל .וגם טלית נוספת
בשקית נפרדת.

לגני הילדים בנחלים דרושה מתנדבת חמה ,מסורה
ואכפתית ל 4-ש"ש,לפרטים נוספים-
איילת שלום 054-2300048

 .2תיק עגלה ,בצבע כתום-אפור ,עם בגדים של תינוק,
צעצועים ועוד דברים לתינוק.
אם מישהו נתקל במשהו מהדברים הנ"ל ,נשמח אם ייצור
איתנו קשר:
אברהם 054-2025166 -
02-6503120
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החוג

יום פעילות

מיקום

באלט קלאסי לגיל
הרך

שני

בית דני

קרב מגע והגנה
עצמית

שני

בית דני

ג'ודו לילדים

רביעי

בית דני

התעמלות קרקע

רביעי

בית דני

קפוארה לילדים

רביעי

בית דני

כדורגל

שני ,רביעי

מגרש
הספורט

טניס

ראשון

מגרש
הספורט

קיקבוקס  /איגרוף
תאילנדי

ראשון,
שלישי
ראשון,
שלישי

ישיבת
נחלים

אוכלוסיה

שעות פעילות

גן

17:10-17:55

גן  -כיתה א

18:00-18:45

₪ 150

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

18:45-19:30

₪ 150

15:30-16:15

גן  -כיתה ב'

16:30-17:15

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

17:15-18:00
18:00-18:45

16:30-17:15
17:15-18:00
18:0-18:45

כיתה ד  -ו

17:30-18:30

נוער

18:30-19:30

19:30-20:30

מחיר לחודש

איש קשר

מועד פתיחת החוג

₪ 150

מירה054- ,
3974465

שני13.9 ,

גיא 050-
עדן
,5338163
050-3247775

שני13.9 ,

₪ 160
₪ 160

נתי054-7346565 ,

רביעי6.9 ,

₪ 160

פרנסואז 057- -
3507153
052-2750374

רביעי6.9 ,

₪ 160

יפתח054- ,
8092450

חד שבועי ,₪ 110 -
דו שבועי ₪ 160 -

קובי052-5455061 ,

שני4.9 ,

140 ₪

ורד054-4661866 ,

ראשון 11.9

18:45-19:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

חד שבועי ,₪ 140 -
דו שבועי ₪ 200 -

יעקב054- ,
5457587

רביעי6.9 ,

ראשון3.9 ,

בוגרים

ראשון/רביעי

חיזוק וחיטוב הגוף
לנשים

שני/חמישי

אימון כושר אישי

בתאום אישי

20:15-21:00

בביתה של
מיכל יזי

נשים  /נערות

08:15-09:00

חד שבועי ,₪ 110 -
דו שבועי ₪ 150 -

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

מיכל052- ,
4461961

חמישי1.9 ,

כיתה א -כיתה ג

16:30-17:15

כיתה ד  -ו

17:15-18:00

בוגרים

18:00-18:45

