גליון 524
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ב' אייר תשע"ד2.5.2014 ,
פרשת "אמר"
כניסת שבת19:03 :
יציאת שבת20:01 :

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

מניין כ"ותיקין":
מפקד18:30 :

05:24

054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

משפחת יוגב מודה לעשרות הנרשמים לטורניר הכדורגל
העשירי ע"ש
ועדת בטחון
 .1לקראת יום העצמאות שער דרום ושער ביה"ס
יהיו נעולים כל החג.
בשער נחלים צפון)תחנת דלק( יוצב שומר במהלך
כל החג!
 .2לקראת ל"ג בעומר ואיסוף הקרשים למדורות,
נא להזהיר את הילדים ולהדגיש בפניהם שנחשים
ועקרבים יוצאים בימים אלו ממאורותיהם
ומהווים סכנה.

איתי

יוגב ז"ל

בשל ריבוי המשתתפים המשחקים יחלו בשעה  09:30בדיוק.
בשעה  10:30יתקיים טקס פתיחה ,חלוקת מדליות
וצילומים.
בשעה  – 13:00יערך הגמר ולאחריו חלוקת גביעים ובחירת
שחקן מצטיין.
בברכת חג עצמאות שמח
משפחת יוגב
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קול ששון וקול
מזל טוב
למיתר בן ישי לאירוסיה עם אלקנה

מזל טוב

ליעל ועופר
לידידה וישראל

לשרה ויהושע גרינפלד
להולדת הנכדה אריאל אוליביה

לארוסי מיתר

בת למיכל וג'ורדן
****

לרבקה קליין
)אמא של ציפי הוז(
להולדת הנין נווה

***

לעידן בורגר לאירוסיך עם ליאל
לדבורי וחנוך
לאירוסי עידן

***

למרים ולרב הירש מנחם
להולדת הנכדה צהלה
בת להדס ואוהד
קול תודה
בערב יום השואה התקיימה הרצאה לציון יום הזכרון
לשואה ולגבורה .תודה לנורית שפירו על ההרצאה
המרתקת .יישר כוח למשתתפים הרבים ,נוער ומבוגרים

תודה לכל חבריי אשר ניחמו אותי באבלי
ובקשתי לבורא עולם שנשמע רק בשורות טובות.
פסיה אונגר

תודה לכל המנחמים שחיזקו את ידינו ברגעים הקשים על
מות אימנו
מלכה דסקל ז"ל.
שתמיד נחזיר בשמחות.
בנותיה ,שרית ויהודית.
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אגודת ביהכנ"ס
ביום שלישי ,יום העצמאות ,ו' אייר תשע"ד,6.5.14 ,
תתקיים סעודת סיום מסכת "ביצה"
למשתתפי שיעור הדף היומי ,שניתן ע"י המרא דאתרא
הרב גרינוולד ,בבוקר ובערב ,לאחר המניין הראשון.

מעון נחלים
לציבור ההורים,
ההרשמה למעון נסגרת בסוף חודש מאי!
הקדימות לתושבי נחלים תינתן עד סוף חודש מאי
ולאחר מכן אנו נפתח את הרישום לציבור מחוץ
נחלים.
נותרו מספר מקומות אחרונים ...מהרו לרשום
את ילדיכם!
בברכה,
לימור ,מנהלת המעון

נוער אהוב שלנו!
אחרי תקופה ארוכה עם הרבה אירועי שיא )מסיבת
פורים שווה ,מסע פסח מדהים(,
אנחנו לאט לאט חוזרים לשיגרה(: ...

בשבת ניפגש בכיכר של המקצועי
בשעה  17:00בדיוק
ומשם נעלה יחד להתארח בביתה של הגב'
מרים גומז
ולשמוע ממנה קצת על הימים בהם אנו
נמצאים...
ובהמשך לחזרה לשיגרה,
סבב חדש של ניקיון המועדון מתחיל ממש עכשיו
תתעדכנו אצלנו...
כי אין כמו מועדון נעים ונקי (:
מחכים לראותכם!
שבת שלום,
אבישי ותמר

להשכרה בירושלים
דירת -ארוח יוקרתית ברחביה.
נוף מרהיב.
עד  6בני אדם.
לסופ"ש או תקופות קצרות.
טל050-5295757:
050-8742752
055-8859956
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במרכז הספורט
מבצע סוף עונה
הדתי – סניף נחלים
לנרשמים בחודש מאי חוג קפוארה + ₪ 130
שיעור התנסות
חוג כדורסל  2+ ₪ 180שעורי התנסות
כדורסל :ראשון וחמישי.17:00-18:00:
קפוארה :רביעי -18:05-18:50 :קבוצה א'18:50- .
 – 19:35קבוצה ב'.
שימו לב ☺ לאחר סיום העונה ,בחופש הגדול
יתקיימו מחנות אימונים בקפוארה ובכדורסל,
למנויי מרכז הספורט יינתנו הנחות משמעותיות.
לפרטים ורישום .053-5242789 :

אולי השק"ש שלנו הגיע אליכם?
יאיר חזר הביתה ללא שק השינה שלקח איתו למסע
פסח.
במחוז אומרים כי לא מצאו כמותו.
אולי במקרה ,הגיע השק"ש בטעות עם ילדכם?
תיאורו -כחול-שחור the north face
דגם cat"s new
נודה לכם מאד אם תבדקו.

שיעורים פרטיים בנחלים לכל הגילאים ,כולל הגשה
לבגרות במתמטיקה.
עם ניסיון רב בתחום .במחירים אטרקטיביים.
לפרטים -מוריה 052-5689727

בברכה ,רונית פורר 0522573971

"שומרי משקל"-התוכנית המאוזנת לירידה
במשקל
בתאריך ה 1.5.2014
יפתח סבב נוסף של  13מפגשים
להרזיה מאוזנת ובריאה בשומרי משקל
בהנחיית גלית פרנקה
המפגשים מתקיימים ברינתיה בימי חמישי בשעה
20:00
הצטרפו להצלחה
לפרטים052-6999964:

מטפלת בביתה לחמישה ילדים,
לב אוהב ויחס חם,
חיבוק מהלב ואוירה של כייף ,משחקים ,אוכל חם
ומזין וטיולים ברחבי המושב.
החלה ההרשמה לשנה"ל הבאה
לפרטים – שושי גלסנר
– 052-5286162 ,03-9080620

