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גליון 527
כג' אייר תשע"ד23.5.2014 ,
פרשת "במדבר"
כניסת שבת19:18 :
יציאת שבת20:18 :

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

מניין כ"ותיקין"5.03 :

מפקד19:00 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

קול ששון וקול
מזל טוב
ליפה כהן שטרול
להולדת הנין
בן לעפרה נכד לעליזה ז"ל
***
לנורית ועמיר גוטמן
למירה ופנחס רוטשילד
לשולמית ואליעזר גוטמן
להולדת הנכדה  /נינה
בת ליעל ותומר
***
למינה ודוד רוטשילד
להולדת הנין
בן לשושי ואריאל

בשעה טובה ובמזל טוב
בננו היקר

מזל טוב
לניצה וחנן נורדן
לבר המצוה של אורי
בן לנירית ושמוליק
***
לנועה ולרב פרל
לבר המצוה של הנכד עוז
בן למירי וליעד

עידן יעקב נ"י
הגיע למצוות
יעלה לתורה אי"ה בפרשת "נשא",
ב' בסיוון תשע"ד ,במניין הראשון.
הציבור מוזמן לקידושא רבא
בבית דני לאחר התפילה.
נשמח לראותכם,
עדנה ושי הקר
מלכה הקר
טובה וצביקה הקר
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הוֹדוּ לה׳ ְבּכִנּוֹר ;
ְבּנֵבֶל עָשׂוֹר ,זַמְּרוּ-לוֹ.
שִׁירוּ-לוֹ ,שִׁיר חָדָ שׁ;
הֵיטִיבוּ נַגֵּן ,בִּתְ רוּעָה.

שמחים להודיע שהספרייה התחדשה באדיבות המועצה והוועד המקומי.
בסדרות חדשות" :מנהרת הזמן" "דיסני" ועוד היד נטויה....
מוזמנים לבוא...
הספרייה פתוחה בימים ב' וה' ,בין השעות 19:00 – 17:00
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בס"ד
הורים יקרים ,ה' עמכם !
השבוע חגגנו את ל"ג בעומר ישר כוח לכל החניכים שהגיעו למדורות נהנו מאוד !
שבוע הבא תתחיל ההתרמה השנתית של בני עקיבא ,החניכים יעברו בבתים ויתרימו ,אנא עזרו בעין
יפה.
ההתרמות הם לפרויקטים שבני עקיבא מפעילה -נוער בסיכון ,עולים ושבט יובל שהם אנשים עם
מוגבלויות.
מי שגומר פנקס מקבל כרטיס חינם ליום פתיחת הקיץ שלנו שיתקים השנה בלונה פארק! על כל פנקס
נוסף שחניך גומר הוא מקבל זיכוי בסך  45ש"ח למפעלים של בני עקיבא.
השבת כמו בכל שבת תתקים תפילת ערב שבת בבית ותיקים מחכים לראות את כולכם.
השבת מפקד בשעה  19:00במרכז,
כולם מגיעים ובזמן !! לא לשכוח כחול לבן ,מחכים לראותכם (:
שתהיה שבת שלום
צוות ההדרכה ואביב (:

הורים יקרים שלום רב,
כמה פעמים שמעתם את הילד יוצא בהכרזות ,כגון:
את הירק הזה הוא לא מסכים לטעום!
שהוא מתחנן לקחת שוב ממרח שוקולד לבית הספר ,ועוד פרוסת עוגה אחת...
כמה פעמים התלבטתם עם עצמכם מה להאכיל אותו ואיך להגיב לרצונותיו?
ישנה כעת הזדמנות לקבל כלים מעשיים לשפר את תזונת ילדיכם!
ביום חמישי ה 05.06.14 -תחל בע"ה סדנא בת חמישה מפגשים
בנושא חינוך תזונתי במשפחה על פי גישת אדלר.
הסדנא תתקיים בנחלים )מיקום מדויק ייקבע בהתאם למספר המשתתפים(.
עלות למשתתף לכל ימי הסדנא  100 -שקלים בלבד! )לאחר סבסוד המועצה(
הסדנא מיועדת להורים לילדים בכל הגילאים ועוסקת בנושאים הקשורים בתזונת הילד,
כגון :מה הם המזונות המומלצים לילד,
מהן הכמויות הדרושות להתפתחות תקינה,
כיצד ניתן לשנות הרגלים בבית ללא מאבקי כוח,
חשיבות המערך המשפחתי בהקשר התזונתי )למשל :למה ילד בכור יאכל שונה מילד שני או שלישי?( ועוד
לפרטים נוספים והרשמה:

אדוה  / 052-5455062או במייל advakobi@walla.com
יאיר  / 052-9253641או במייל syair68@gmail.com
כל המעונין ,נא להירשם בהקדם!
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החברה לחינוך תרבות פנאי
בחבל מודיעין בע"מ )חל"צ(

מועצה אזורית חבל מודיעין
אגף החינוך – תרבות תורנית

משרד החינוך
מינהל כא"ב ,תיאום ובקרה

האגף לתרבות תורנית
מחוזות ת"א והמרכז

בס"ד

יום ירושלים תשע"ד
ביום ירושלים כ"ח אייר  28/5/2014בשעה 21:00
בבית דני במושב נחלים ,תתקיים אי"ה הקרנת
הסרט:
שם

אבן השתייה

הכל התחיל שם הכל יתחיל מחדש

מקום קודש הקודשים בבית המקדש.
בואו לשמוע על האבן המכסה על פי תהום ועוצרת את מימיה מלפרוץ ולהחריב את העולם.
הקרנת הסרט עם מפגש יוצרת טלי אוחיון-שיחה ודיון אחרי הסרט.

בברכה,
ועדת תרבות
מושב נחלים

נתן ריגלר,
מנהל אגף חינוך ותרבות
מ.א חבל מודיעין
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קפה מאפה והרצאה

יום ראשון  ,כה אייר25.5.2014 ,
בשעה  ,10:45בבית דני
הרצאה מפי אביבה גרשלר,
"לכל אחד יש ירושלים"
פנו לכם זמן ,כדאי להגיע

אנו רוצים להתנצל על כך ששמו של יוסי
רפפופורט נשמט מרשימת התודות לטקס יום
הזיכרון שפורסמה בשבוע שעבר.
יוסי ,תודה רבה על ההירתמות והעזרה!
*****
נוער יקר,
בשבת הקרובה ,פרשת "במדבר" ,ניפגש בשעה
 17:00במועדון לסעודה שלישית ועוד....
תישארו מעודכנים!
שבת שלום,
אבישי ותמר

מעון נחלים של העמותה לגיל הרך
שימו לב ,ההרשמה למעון נחלים לשנה״ל הבאה
נמצאת בעיצומה.
הרשמה בעדיפות לתושבי נחלים תתקיים עד לחג
השבועות .מתאריך זה והלאה תתאפשר הרשמה
גם לאלה שאינם תושבי נחלים .זאת עד לגמר
המקומות במעון.
אנא הקדימו להירשם עד למועד זה על מנת
להבטיח את מקומכם ולמנוע אי נעימות בעתיד.

חוג תנ"ך לוח זמנים
גן –א ספריה 18:15
ב-ג ה ספריה 18:45
ד-ו בבית ותיקים 18:15

מבצעים

מתפנה קראוון ב 1.8.2014
לפרטים 052-8751452

 2מגשי פיצה משפחתיות
כולל בקבוק קולה
₪ 90
בקנייה במקום!
 2מגשי  + xlשתיה
₪ 100
בקנייה במקום
דורון קביליו 0525144055

למשפחה במצוקה כלכלית קשה בת  9נפשות
דרושה עזרה.
מצרכי יסוד בסיסיים ניתן להעביר לגילי – 054-
4676568
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משפחתון שולית ויעל
ההרשמה לשנה הקרובה בעיצומה,
גן באווירה משפחתית בין הפרדסים וענבי הגפן ,עם
חצר פעילות ועגלול טיולים.
מתקבלים בשמחה תינוקות מגיל  3חודשים עד שנה
ב 1-לספטמבר.
מוזמנים לבוא – לתאום:
יעל – 050-4449422
שולית –052-8694545

שמח להודיע על פתיחת מרפאת שיניים
ברחוב אחד העם  20פ״ת
שעות פעילות המרפאה הן
בימים א,ג' 15:00-19:00 -
ה' 08:00-12:30 -
ניתן לתאם תור בטל077-3012007 .
ד״ר דוד הרשקוביץ

להשכרה
דירת  3וחצי חדרים מתפנה ב – 1.8.14-לפרטים נא
לפנות ל052-8751452-

למכירה משק עזר
לפרטים נא לפנות ל  -רפי 054-2519002
או ל  -משה 054-9704352

אמא לילד מקסים בן  7חודשים מסורה ואמינה
מעוניינת לשמור ולטפל בילדים בכל הגילאים!
משעות הבוקר  +המלצות )בעלת רכב(
לין שימלר – 052-8932316

השבת אבידה
מחפשים עובדים למכירה בחנות המחלבה מיום
3.6.14 – 25.5.14
לפרטים נוספים –  - 050-5654784תמי

לאחר ארועי יום העצמאות נמצא כובע ורוד של
"הלו קיטי" ניתן לקבלו אצל ציפי – 054-4928537

***
לארגון מעגלים
דרוש\ה מנהל\ת
בתחום הארגוני.
חמישה ימים בשבוע
בין השעות8:30-15:30 :
בין התאריכים  15/8/14עד 1512/14
קורות חיים נא לשלוח
למיילyaarit@maagalim.org :

נמצא ספר ילדים בנושא יומולדת
למי ששיך ...נא ליצור קשר
052-8579409

***
נמצאו אוזניות ברחוב סער,
לפרטים 050-7501120

***
מי שמצא תיק עם הדפס לבבות ובתוכו זוג גלגליות
החלקה מתבקש להודיע לאורי ונורית כהן 054-
9805770

דרושה קופאית לצרכניית נחלים.
לפרטים לפנות לרונן 052-8462860

