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

מזל טוב

גליון מס 445
י"ג אלול תשע"ב 31.8.2012
פרשת " כי תצא"
כניסת שבת18:47 :
יציאת שבת19.47 :
מניין כ"ותיקין"6.16 -
מפקד18.45 :

מס' הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון
בשבתות בחרום054-2589624 :

)תחנת הדלק(

)למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(

לורד וצבי נוי
להולדת הבת סתו
לשרה ושלום נוי להולדת הנכדה
***
לשירי ועמית אדלר
להולדת הבן

מזל טוב
לעמנואל סלע
בהגיעך למצוות
לאורית ונתנאל סלע
לימימה ודוד סלע
לרגל בר המצווה של עמנואל

בטחון
 .1ברכת ברוכים הבאים לתושבים החדשים
שנכנסו לגור במושבנו.
כל מי שעדיין לא נרשם למערכת פתיחת השערים
בשבת מתבקש לשלוח את מספרי הטלפון והשם
למייל של הועד המקומי ולדווח
vmnhadas@zahav.net.il
כמו כן ,נא למסור לנו מי הדיירים שעזבו כדי
שנוכל לדלל את הרשימה.
 .2כל אנשי הקבע שעברו ממירס לסלקום
מתבקשים לעדכן את מזכירות הועד המקומי על
שינוי מספרם!

בתודה ,ועדת בטחון

ועד מקומי
* ביוב * ביוב * ביוב*
סתימות רבות נגרמות בצנור המרכזי של הביוב במושב
היות ואנשים זורקים מגבונים!!!!!
המועצה מבקשת להבהיר:

מזל טוב
ליעל איזנברג
לאירוסיך עם יהונתן
לגיטה ודב איזנברג לאירוסי יעל

חל איסור מוחלט לזרוק מגבונים
לאסלה!!
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לכל תושבי נחלים
לקראת הימים הנוראים ,אנו נערכים למבצע ההתרמה
לקופת "נחל נחלים" ,כדי לתמוך בנצרכים בהוצאות
החג.
הקופה מנוהלת ע"י אנשי נחלים ,כמובן בהתנדבות
מלאה ,עם הוצאות ניהוליות מינימאליות.
התרומות מועברות למשפחות הזקוקות לכך ,כולל
למשפחות בנחלים כאשר מתעורר הצורך.
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 הימן ואודי רטנר.
קופת "נחל-נחלים"

קול מנחם

על שלושה דברים העולם עומד:
על התורה ,העבודה וגמילות חסדים
במהלך חודשיים של החופש הגדול
השתתפו כ 50-ילדי נחלים בלימוד יומי
אחרי התפילה של שמונה!
ישר כח
גדול לילדים ולנוער שהשתתפו בלימוד-
אתם נהדרים!
ישר כח למלמדים המסורים,
הרב שמעון מלסה ואלישיב פרקש,
אשר לימדו את הילדים במסירות
ובאהבה.
תודה לרב לורנץ וצוות הישיבה שבזכות
מסירותם מתקיים הלימוד זו השנה
השישית.
תודה רבה לתורמים ולעוזרים הרבים.
תודה לועד המקומי ולמועצה הדתית ,על
התמיכה.
הלימוד לילדי בית ספר יסודי התקיים
לעילוי נשמת מוטי פוירשטיין ז"ל.
דוד סילברמן

לכל העוזרים ,המארחים ,האופים,
העורכים ,והמסדרים
ולכל מי ששמח איתנו בבר המצווה
של עמנואל.

אשרינו שזכינו לקהילה כזאת.

נשים יקרות!
יהודית ספיר תשמח מאד לביקורכן.
גם תזכו במצווה וגם תבורכו משמים.
אהובה אינהורן

תודה
נתנאל ואורית סלע
סליחות כמנהג הספרדים.
מידי בוקר ,בשעה  ,04:55בבית המדרש.
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דואר נחלים
חלוקת דואר ומכתבים רשומים בימים:
שני – 09:00 – 08:00
שלישי – 18:00 – 17:00
חמישי – 09:00 – 08:00
שישי – 13:00 – 12:00

חוג ציור
חוג הציור )של הניה(
יפתח אי"ה אחרי החגים.
מכתה א' למתחילים ומתקדמים.
החוג יתקיים בימי שני אחה"צ.
לפרטים והרשמה :טל' – 03-9330078
נייד – 052-3334869
להתראות ,הניה רפפורט

מרכז למידה חדש בנחלים
לילדים המתקשים ברכישת הקריאה
וביסודותיה.
למידה בגישה חווייתית ושונה ,בסביבת למידה
מעוצבת ומותאמת.
)מועבר ע"י מורה מוסמכת(
לפרטים נוספים054-5855005 :

להשכרה
בית משק משופץ ומקסים עם חצר פרטית
ענקית
מתפנה להשכרה מאוקטובר.
 4חדרים 110 ,מ"ר.
כולל מזגנים בכל החדרים.
לפרטים:
דודי054-5691575 :
שירלי054-4256525 :

מכירת כיסויי ראש של בת חן
תתקיים אי"ה ביום חמישי הקרוב י"ט באלול,
 6.9בבית משפחת משרקי  ,רח' חרמון  8בין
השעות
 16:00-19:00אחה"צ
)אפשר לבוא עם הילדים ☺(
סרטים ,סיכות ,סינרים,
מבחר ענק של ברטים ובנדנות.
בואי בשמחה

השבת אבידה
אבדו משקפי שמש בהפנינג סיום קיץ ,אשמח
לקבלם.
054-8304787
***
נמצא מפתח קטן מול ביה"ס היסודי,
לפרטים.
054-8304787

מפקד הציונות הדתית של המפדל וסיעתה בכנסת

"הבית היהודי מפדל החדשה"...
יצא לדרך.
סיום המפקד -יום ראשון,
כ"ב אלול תשע"ב .9.9.2012
בחירות מקדימות -ליו"ר המפלגה-
יום שלישי ,כ"א חשוון תשע"ג 6.11.12
בחירות מקדימות לח"כים ,צירי הועידה ומועצות הסניפים – יום שלישי ,כ"ח חשוון תשע"ג(.13.11.2012) ,
טפסים ניתן להשיג – באתר האינטרנט של ההתפקדות www.mifkazd.org.il
במזכירות אצל אלי בנצקי ,בנצי דל,
חנן נורדן או במזכירות אצל הדס.
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חוגים תשע"ב
החוג

יום
פעילות

מיקום

אוכלוסיה

שעות פעילות

מחיר
לחודש

איש קשר

מועד
פתיחת
החוג

באלט מודרני

שני

בית דני

כיתה א  -ג

15:30-17:00

₪ 210

מוריה052-5448424 ,
מירה054-3974465 ,

שני3.9 ,

באלט קלאסי

שני

בית דני

גן

17:00-17:45

₪ 150

מירה054-3974465 ,

שני3.9 ,

כיתה ד  -ו

17:45-18:45

קרב מגע והגנה
עצמית

שני

בית דני

נערים

18:45-19:45

שני3.9 ,

נערות

19:45-20:45

גיא 050-
עדן
,5338163
050-3247775

ארו-בוקס לנשים
)שילוב כח ואירובי(

שני

בית דני

נערות ובוגרות

21:00-21:45

התעמלות קרקע

רביעי

בית דני

גן  -כיתה ב'

16:30-17:15

קפוארה

רביעי

בית דני

זומבה

רביעי

בית דני

כיתה ג' ומעלה
גן
כיתה א  -ג
נערות
נשים

17:15-18:00
18:00-18:45
18:45-19:30
19:45-20:30
20:45-21:30

משחקי כדור
וקואורדינציה

כדורגל

שני ,רביעי

איגרוף תאילנדי והגנה
עצמית

ראשון ,רביעי

₪ 170

הילה 052-5922251

תתגבש
קבוצה

₪ 170

פרנסואז 057- -
3507153
052-2750374

רביעי5.9 ,

₪ 160

יפתח054-8092450 ,

רביעי5.9 ,

₪ 150

מוריה052-5448424 ,

רביעי5.9 ,

₪ 110

קובי052-5455061 ,

חד שבועי
 ,₪ 120דו שבועי
₪ 180 -

קובי052-5455061 ,

שני3.9 ,

יעקב054-5457587 ,

ראשון2.9 ,

מגרש
הספורט

טרום חובה

מגרש
הספורט

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

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

כיתה ה  -ח

17:00-18:00

כיתה ט ומעלה

20:30-21:30

דו שבועי
₪ 200 -

נשים

08:15-09:00

חד שבועי
 ,₪ 130דו שבועי
₪ 170 -

ישיבת נחלים

שני ,רביעי

חיזוק וחיטוב הגוף
לנשים

ראשון/חמישי

בית דני

אימון כושר אישי/זוגות
)נשים(

בתאום אישי

בביתכן

מבוגרות

ראשון 09:00-
 09:45חמישי
07:30-08:15

מיכל052-4461961 ,
)מתגבשת קבוצת
ערב למעוניינות(

ראשון2.9 ,

ח"י אלול
היום שמכניס חיות בעבודה הרוחנית של חדש אלול הציבור מוזמן להתוועדות חסידית לרגל ח"י באלול יום הולדתם של
שני המאורות הגדולים:
רבי ישראל בעל שם טוב
וכ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא
בהשתתפות המשפיע הרב מנחם מנדל גורביץ'
ההתוועדות תתקיים אי"ה ביום רביעי
י"ח באלול ) (5.9.2012בשעה 20:00
במחלבת ארץ זבת חלב-משק אהרון ותמי מרקוביץ'
האירוע מיועד לנשים וגברים ,לנוער ולמבוגרים
יוגש כיבוד קל ו"לחיים"
פרטים:יאיר רוזנטל 054-6578770
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חדש!!!
קיקבוקסינג )אירובוקס( לנערות ונשים!!
שיעור אנרגטי סוחף ומקפיץ עבודה אירובית עצימה בשילוב כח.
אם את רוצה ליהנות ולהוריד במשקל ולשרוף קלוריות ...תצטרפי אלינו!
לפרטים והרשמה – הילה באור – 052-5922251

