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 528גליון 
  30.5.2014ד, תשע"  סיוון 'א

   " נשאפרשת "
  19.22 כניסת שבת: 
  20.23 יציאת שבת:

  19:00מפקד:   5.00 ין כ"ותיקין":מני

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

vmnhadas@smile.net.il 
  מערכת: 

  מן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, אביטל שפיל
  , הדס סניאורנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

ששון וקול קול 

  
  מזל טוב

  
  לאהובה ולרב דוד גרינוולד

  אברהם דב חי להולדת הנכד
  בן לנחמה ונדב 

  
  יןליוסי ורבקה קלי

  שחר להולדת הנכד
  בן לנועה ובועז

***  
  

  לשרי ומשה צויבל
  רותלהולדת הנכדה 

  בת ליעל ודניאל
***  
  

  לדבי ואפריים לייזרוביץ
  להולדת הנכד

  לשירה ודורוןבן 
***  
  
  בן תיקולשלומית 

  להולדת הבן
***  
  

  למירה ופנחס רוטשילד
  להולדת הנין

  רוטשילדזר  לאיריתנכד 
  

 

  בשעה טובה ובמזל טוב
  בננו היקר

  נ"י עידן יעקב

  הגיע למצוות
  יעלה לתורה אי"ה בפרשת "נשא",
  ב' בסיוון תשע"ד, במניין הראשון.

  הציבור מוזמן לקידושא רבא
  בבית דני לאחר התפילה.

  
  נשמח לראותכם,

  
  ושי הקר עדנה

  מלכה הקר
  טובה וצביקה הקר

 

  20:25יציאת החג       19:25 -כניסת החג 

 

 בננו היקר

 נ"י פנחסאורי 

  .הגיע למצוות

  
  בשבת  אי"ה לתורה יעלה 

   ט' סיון תשע"ד, ,"בהעלותךפרשת "

  .ראשוןה ןבמניי
 

  הציבור מוזמן לקידושא רבא 

 .לאחר התפילה
  

 נשמח לראותכם,
 הילה ודורון פורר
 בלהה ומשה פורר
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        מעון נחליםמעון נחליםמעון נחליםמעון נחלים
  של העמותה לגיל הרךשל העמותה לגיל הרךשל העמותה לגיל הרךשל העמותה לגיל הרך

  
למעון נחלים לשנה״ל הבאה  שימו לב, ההרשמה
  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.

  

 

  להורי ילדי הגניםלהורי ילדי הגניםלהורי ילדי הגניםלהורי ילדי הגנים

  
בי היערכות לשנת בימים אלה נעשית חשיבה לג

  הלימודים הבעל"ט בגני הילדים.
אנו מבקשים מכל ההורים שטרם ביצעו רישום 

  להסדיר זאת בדחיפות.
ם נמצאים אצל הדס במזכירות הועד שוטפסי רי

  המקומי.
  ועדת חינוך

 

        קייטנת הגנים יוצאת לדרךקייטנת הגנים יוצאת לדרךקייטנת הגנים יוצאת לדרךקייטנת הגנים יוצאת לדרך
  
  

  הורים יקרים!
קייטנת הגנים תתקיים לכל גן בגנו עם צוות של גננת 

  וסייעת צעירה.
-1/7ד' אב ( -הקייטנה תערך בתאריכים ג' בתמוז

  ) בלי ימי שישי31/7
הגן  –(להורים עובדים  13:30 – 08:00בין השעות 

  ).07:30-יפתח ע"י הסייעת ב
  מביאים ארוחת בוקר, שתיה ופרי לטעימה. הילדים

  ניתן לשלם בשני תשלומים₪  750 העלות הקייטנ

  1.6.14לתאריך  -₪  375 .1

 1.7.14לתאריך  -₪  375 .2
  .10% –הנחה לאח שני 

את התשלום יש להעביר לאיילת שלום או לתמי בגן 
  .10.6.14-יובלים לא יאוחר מתאריך ה

  ₪. 800לאחר מכן תעלה הקייטנה 
  

  ה נעימהחופש
  

 

  

 ברכות לתמי זילברנגל, גננת בגן יובלים .

נת מצטיינת מועצתית על בחירתה כגנ

   מטעם מועצה אזורית חבל מודיעין.

   גאים בך!

  תושבי נחלים
  

  
  אמירת תהילים ע"י ילדים, 

בשבת באולם  –תיערך אי"ה אחרי מנחה גדולה 
  ידות ופרסים.בית המדרש בישיבה. בנוסף ח

 

  לרגל חג השבועות, 
  !ליון קול הנחליםיבשבוע הבא לא יצא ג

 חג שמח
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  "וחג שבועות תעשה לך..."
  בית כנסת נחלים

  ליל חג השבועות (יום שלישי בערב)

  19:30 –, מנחה 19:25 -כניסת החג 

  20:20 –תפילת ערבית 

  05:00עד  23:00 –תיקון ליל שבועות 

  

  יום חג השבועות 

  )10:30, 08:30(הזכרת נשמות  09:00 –ג'  07:00 –, ב' 05:00 –שחרית 

  19:30 –מנחה 

  

  לימוד הדף היומי 

  20:25 –מוצאי החג , ערבית 

  

  (באולם התפילה המרכזי) תיקון ליל השבועות

  קדושת הארץ ופירותיה –הרב דוד גרינולד שליט"א  – 23:45 – 23:00

  כח חכמים לבטל מצוות מהתורההאם יש ב –הרב משה קבלן  – 00:45 – 24:00

  פסיקת הלכה לאומית ממלכתית –הח' משה הרשקוביץ  – 01:45 – 01:00

  לוחות ושברי לוחות –הרב אודי פרומן  – 02:45 – 02:00

  הקשר בין חג מתן תורה ובין חג הבכורים –הרב אריק פוגלמן  – 03:45 – 03:00

  גם כיום –הר סיני  עמדממשך מהה –הרב רועי קרונפלד  – 04:45 – 04:00

  
  

 

 

  תמרורים -בטיחות בדרכים

  על מנת לשפר את הבטיחות בכבישי המושב החליט הועד המקומי

  לפעול עם המועצה האזורית לתגבר את תמרורי הדרכים.

  בכבישי המושבאנו פונים לציבור להעלות רעיונות והצעות לתמרורים 

  ולהעביר אותם לידי הח' קותי דרורי יו"ר ועדת בטיחות בדרכים 

  מזכירת הועד המקומי או לידי הדס

 

 קול הועדקול הועדקול הועדקול הועד
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 ...קייטנת טיולים יוצאת לדרך
  שלום לכולם,
  מה שלומכם?

  
  גם השנה בעז"ה נצא לקייטנת טיולים במהלך החודש הראשון של החופש.

  ש"ח לחניך. הקייטנה מיועדת לעולים לו' ומעלה. 920של ימי טיול בעלות  9מדובר ב 
נשמח לשמוע בהקדם על ארועים מתוכננים כגון בת מצוות/בר מצוות, ימי  - חשוב לנו מאוד לשמוע מכם מי מתכנן להרשם שנדע להערך בהתאם. מצ"ב לו"ז ראשוני

  לצערי לא נוכל להתחשב בעידכונים שיתקבלו סמוך לקייטנה. -זה הזמן מבחינתינו לערוך שינויים ככל שניתן גיבוש לבתי הספר ועוד. 
  

אנחנו יכולים להפגש במוצ"ש הקרוב בערב. אם יותר נוח לכם אפשר גם באופן אישי  -במקרה שיש הורים המעוניינים להפגש עימנו לצורך רעיונות, הצעות לשיפור וכו'
    במייל או בטלפון.

   אם יש מעוניינים למפגש אנא חיזרו אליי במייל חוזר.
  

  מוזמנים להפיץ הלאה את המייל לכל הילדים/הורים המעוניינים..
  

  נהיה בקשר!
  קיץ טוב!

  מצפים לראות את כולכם גם השנה!
  054-7323020 ניד   050-2380333, חבצלת   וחבצלת רודמןדני 

  chavb@walla.comלפרטים נוספים מוזמנים לפנות גם באימייל: 

  אם לא עניתי אנא שילחו הודעה ואחזור בהקדם.תודה, חבצלת -הכי טוב לפנות במייל, למי שיותר נוח בטלפון

  

 הקייטנה נערכת בשיתוף הועד המקומי והמועצה, מתואמת ע"פ הנחיות משרד החינוך ע"י מדריכים מוסמכים.* 

 הקייטנה מיועדת לבוגרי כיתה ו' ומעלה.* 

  לעדכן אותנו על בר מצוות/בת מצוות, ארועים ושאר פעילויות שנוכל לסגור סופית את לו"ז הקייטנה בשאיפה שיהיה נוח  זה הזמן* 

 לכמה שיותר חניכים.   

  יומי. -לטיול דו₪  260לטיול חד יומי ו ₪  130 ימי טיול), 9 -לכל הקייטנה (שימו לב₪  920עלות הקייטנה: * 

 הנחה. בבקשה הקדימו והרשמו שנוכל להערך בהתאם. 5%ס במזכירות הועד המקומי. אח שני הדההרשמה נערכת אצל       

 יתכנו שינויים בהתאם למזג האוויר ולהנחיות 'חדר מצב ' של משרד החינוך.* 

  פרוט מסלולים, שעות יציאה ושאר פרטים ישלחו בהמשך* 

 ות , אוכל, קרם הגנה.ליטר מים, כובע, נעלי הליכה נוח 3ציוד נדרש לכל הטיולים: * 

  מצ"ב טבלת הטיולים בסוף הגליון!

 

אות במושב. לאחר ההפנינג קיבלנו פידבקים מכל הסוגים אודות טיב ואיכות לראשונה התנדבנו לרכז את הפנינג יום העצמ
ההפנינג. ברצוננו לפתוח בשיח (במייל) ע"מ לגבש הבנות בנושא. המטרה היא להתאים באופן מירבי בעתיד את ההפנינג לכלל 

 התושבים במושב. בשביל זה אנו זקוקים לכם!

ון בהפנינג ומה היה פחות מותאם לכם ולילדכם. איך הייתם משפרים את נשמח אם תוכלו לכתוב לנו מה היה מותאם ונכ
ההפנינג, מבחינת תוכן ומבחינה טכנית. במה אתם יכולים לסייע ולהתנדב בשנה הבאה במועד זה. והאם יש לכם משאבים 

תנפחים, יכולת מושבי, קשר עם חברה למ -שתוכלו להשאיל לטובת ההפנינג (כמו כשרון באפיה, יכולת להפיק משחק כלל
מבחינתנו השמיים הם הגבול ואופי ההפנינג יכול להישאר כמות שהוא או  להקים דוכנים שונים כמו יצירה, בניה, משחק וכו')

  נשמח למעורבות שלכם! - להשתנות ולקבל אופי וגוון אחר
  

  happynehalim@gmail.comאנא הגיבו ככל העולה על דעתכם במייל 
  תודה על שיתוף הפעולה, קרן כהן, שירי רימון ושלי פסל.
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 נוער אהוב!

במוצאי שבת הקרובה ניפגש למלווה מלכה בשעה 
במועדון הנוער... בואו בשמחה ואל תשכחו כלי  21:30

  נגינה :)
בליל שבועות (יום שלישי) ניפגש במועדון לשיעורים 

  ופינוקים... 
  שימו לב ללו"ז:

  התכנסות-23:00
  שי וייסבלום - שיעור ראשון  -23:30
  הפסקה ופינוקים-00:30
  הרב גרינוולד. -שיעור שני-1:00

  מחכים מאוד לראותכם!!
  

  שבת שלום,
  אבישי ותמר          

 

  
  בית מדרש לנשים

 
  אגף החינוך והתרבות של

  מועצת חבל מודיעין
  

  מזמין אותך 
  ליום לימודי בית מדרש

  בבית דני,
  ש"ח 30בעלות של 
  

  2.6.14סיוון  'בתאריך: ד
  ריהרב שבט א 10:00בשעה 

  "דגל ישראל במקורות היהדות
  הרב אהרון כהן 11:15בשעה 

  "חג השבועות"
  

  בואי בלב שמח
  חווה גרמה

052-2541770  

 

 גינון
  

  הוצאת גזם רק בימים ד' + ה'!!! �

יש לגזום את הצמחיה שגולשת  �

 לגבול! מפריע להולכי הרגל... עברמ

 שמרו על הנקיון סביב ביתכם �

  

  ראש,תודה מ

  צוות הגינון

 

  חוג רעות
  

     שיעור בפרשת השבוע יתקיים בבית משפחת

 13:00נורית ועמיר גוטמן בשעה 

  קוילפ"שפ"שפ"שפ"ש

  

        זמניםזמניםזמניםזמניםלוח לוח לוח לוח     ךךךך""""חוג תנחוג תנחוג תנחוג תנ
 

 18:20ספריה  א –גן 
  18:50ה ספריה    ג-ב

  18:15 בבית ותיקים ו -ד
  

 

   הורים יקרים, ה' עמכם !

השבוע התחילה ההתרמה השנתית של בני עקיבא, החניכים 

עברו בבתים התרימו, תודה לכל מי שנתן, בעזה הם עוד 

   ימשיכו לעבור. 

נוער  -ההתרמות הם לפרויקטים שבני עקיבא מפעילה

  בסיכון, עולים ושבט יובל שהם אנשים עם מוגבלויות.

מקבל כרטיס חינם ליום פתיחת הקיץ שלנו מי שגומר פנקס 

שיתקים השנה בלונה פארק! על כל פנקס נוסף שחניך גומר 

   ש"ח למפעלים של בני עקיבא. 45הוא מקבל זיכוי בסך 

השבת כמו בכל שבת תתקים תפילת ערב שבת בבית ותיקים 

   מחכים לראות את כולכם.

השבת יש לנו שבת מיוחדת לכבוד יום ירושלים שהיה 

שבוע אנו עושים משחק הדגל סניפי השבת, לכן נעשה ה

  18:00מפקד בשעה 

כולם מגיעים ובזמן !! לא לשכוח כחול לבן, מחכים 

  לראותכם :)

   שתהיה שבת שלום                                                 

 צוות ההדרכה ואביב :)                                                
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 מטר 3X4למכירה מחסן איסכורית חזק במיוחד בגודל 

 במצב חדש ובמחיר מציאה

  054-6480600או  054-6924922: לפרטים 

  

  

 למודן חנות המפעל דרושים עובדים:
חודשים: יולי אוגוסט. עבודה כל יום במשמרות,  

לא ניתן לעבוד רק כמה ימים בשבוע או חודש 
 15:00-21:00או   9:00-15:00 'ה- 'ימים א  אחד!
  13:30 -9:00רוגין ילס 'יום ו

  0523-988503לפרטים הדר 

  

  
לבישול ארוחת  12:00 – 09:00פנויה בין השעות 

  צהריים חמה לילדיכם בביתכם!
  054-8415116 –נוגה 

  

  

undefined קלנועית, רכב תפעולי  למכירה
יד שניה,  ,G29E דגם ,YAMAHA ,חשמלי

, שמור ויפהפה, מצב מצויין, חסכוני 2011שנת 

עובד על טעינת חשמל ולא עלויות  -מאוד
נקנה מסוכנות רישיון רכב, צמיגי שטח חדשים. 

. נמכר 17500ימאהה לפני כחצי שנה במחיר 
                   עקב חוסר שימוש. המחיר גמיש.

058-5080979עופר             

  השבת אבידה
  

 נמצאה צלחת מעופפת .
המאבד יוכל לקבלה ע"פ סימנים בבית משפחת 

  ,5איצקוביץ' ברחוב קורן 
  03-9092917טל':  

***  
 השבת אבידה

נמצא פנס באיזור המדורה בגן השעשועים הקטן מדרום 
 לבית הכנסת

 לפי סימנים אמסור

  054-7374789דליה 
  

  

  

 חיזוק הביטחון והידע במתמטיקה"
סטודנט לכלכלה בבר אילן מעביר שיעורי תיגבור 

  במקצועות המתמטיקה.
  לעבודה איכותית וסבלנית עד הבית. 

  הצלחה."יד ביד לעבר התפתחות ו

  050-3533553לפרטים איתן אטינגר 

 

 לימוד גיטרה בפשטות
גם אם מצאתם את עצמכם מוותרים על התחום מסיבות של 

יכולת או גיל, שיטה זו מבטיחה אווירה טובה ורצון להיות 
  חלק מהצלחה, שמחה ונגינה ללא הפסקה.

  "12-112לגילאים 

 050-3533553לפרטים איתן אטינגר 
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