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  ג  -ס כיתות א"צהרון בנחלים מטעם המועצה לילדי בי

  .ילדים חמישה עשרמינימום 

עם סיום הצהרון יתקיים בימי ראשון עד חמישי 

  .  16:15הלימודים עד השעה 

  בצהרון מתקיים חוג וכן ניתנת ארוחת צהרים חמה 

  .כל יום

מ סוכות איסרו חג חנוכה שבוע לפני חג "בחופשות חוה

  ייתקיים  הצהרון ג בעומר "הפסח ל

  .14:00 -8:00משעה 

  ת"י התמ"הצהרון מוכר ע

  הנחה לילד שני₪   900עלות הצהרון 

  לפרטים  לרחלי לייבפשר לפנות ההרשמה  במועצה א

 052-8456649   'טלב

  

  !עמכם' ה, יקרים םובוגרי הורים, חניכים
 שמחה" עמותת של קבוצה במושב התארחו שעברה בשבת
 פעילות וקיימו אלינו הצטרפו הם המפקד בשעת, "לילד

 ולמדריכים לחניכים הכבוד כל, ה"הרא שבט עם יחד משותפת
  !מעולה היה, האורחים הכנסת על

 תנועת של הארצית ההתרמה התחילה האחרונים בשבועיים
 שילוב: בתנועה שונים פרויקטים ידוםק למען עקיבא בני

 קשיים בעלי לחניכים סיבסודים, מיוחדים צרכים בעלי ילדים
 סניפי העצמת, פיתוח בשכונות מנהיגות פיתוח, כלכליים
  .הקהילה למען שונים פרויקטים ועוד עולים
 וכן, האחרון בשבוע ההתרמה את התחלנו, בסניף אנו

  .תיםבב החניכים יעברו הקרובים בשבועיים
  

 הקדמנו, שבועות לחג כבר נכנסים המפקד שזמנימפני  השבת
  !לב שימו, בצהרים 16:00 לשעה המפקד שעת את
  

  !שמח שבועות וחג שלום שבת
  .הקומונרית יעל

  
 
  

  בני עקיבא

 !!!הידד צהרון בנחלים

י אם עשות שואל ממך כ' הגיד לך אדם מה טוב ומה ה"

 "והצנע לכת עם אלוקיך ואהבת חסדמשפט 

ה רוצים להתחיל לאסוף במושב חמגשיות "שבט הרא, אנחנו

לשם כך , י עזר מציון"אוכל שיועברו למשפחות של חולים ע

משפחה שמעונינת , אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה שלכם

לקחת חלק במצווה זו תקבל פעם בשבועיים ביום שישי או 

תמלא אותה באוכל ותקפיא ולאחר , גשית ריקהראשון חמ

  .שבועיים נבוא לקחת את החמגשית ונעבירה לעזר מציון

אז כל משפחה שרוצה , הצלחת הפרוקט תלויה בהיענות שלכם

ליצור איתנו  להשתתף ולקבל עוד פרטים

  harel_123@walla.com :קשר
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  ושה מטפלת לגן במושב רינתיה דר
  למשרה מלאה

 050-7726221 –גילת  –לפרטים 

  דרושה מבשלת לגן במושב רינתיה 
  לחצי משרה

 050-7726221 –גילת  –לפרטים 

  
  

  
  
  
  
  

  
 

   

  

  

   
  

  

  

  

  

  נחלים חוגגת
או ) גם חלקם(   כל מי שמזהה את האנשים בתמונה 

את האירוע מוזמן לשלוח את התשובה למייל 

                           mynehalim@gmail.com: האתר

 vmnhadas@smile.net.ilאו להדס 
  

  

  :פתרון החידה משבוע שעבר
  )מימין לשמאל(הינו את זי

 סילברמן לבנת, צביה בר לבב

משקפי שמש נמצאו בבית הכנסת בשבת שעברה  
  ."רועי, 0523439740: צרו קשר). פרשת בחוקותי(

 

  דואר
  :חלוקת דואר ומכתבים רשומים בימים

  09:00 – 08:00 –שני 
  18:00 – 17:00 –שלישי 
  09:00 – 08:00 –חמישי 
  13:00 – 12:00 –שישי 

  . בנחלים עץ-להשכרה בית
.  גינה ועצי נוי  .חדרים 2.5.  בית נפרד ונחמד

  ".2יד "אתר , פרטים נוספים  .מיזוג מרכזי
  

  .054-2070850. אשר לסטר

 

  מזוזות נחלים
  :ניתן לקנות אצלנו

  ₪ 5- החל מ –כיפות 
 ח"ש 135 –תיק תפילין  –תפידניות 

 קלפים ובתי מזוזות
  

  050-5771333 –משפחת קביליו 

 

 

 

 


