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

קול ששון וקול
מזל טוב
למרים ואליעזר קינד
לנעמי ויאיר כרמל
להולדת הנין שהם
נכד לדסי ועקיבא כרמל

גליון 530
כב' סיוון תשע"ד20.6.2014 ,
פרשת "קרח"
כניסת שבת19.31 :
יציאת שבת20.32 :
מניין כ"ותיקין" :מפקד19:00 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

קהילת נחלים
מתפללת להשבתם ולבריאותם של הנערים
גי-לעד מיכאל בן בת גלים
יעקב נפתלי בן רחל דבורה
אייל בן איריס תשורה

"אחינו כל בית ישראל,
הנתונים בצרה ובשביה,
העומדים בין בים ובין ביבשה,
המקום ירחם עליהם,
ויוציאם מצרה לרווחה,
ומאפלה לאורה ,ומשעבוד לגאולה,
השתא בעגלה ובזמן קריב"

מזל טוב
לחן זילברשטייןלאירוסייך עם דוד
ליהודה ולאה זילברשטיין
לאירוסי חן עם דוד
****
לעינת שורק לאירוסייך עם חנוך
לאתי ועמיקם שורק
לאירוסי עינת עם חנוך

מזל טוב
לשרה וייס
ליפה ויוסי הרשקוביץ
לבר המצווה של הנין  /נכד אלעד
בן לרחלי וצביקה

ברוכים הבאים לילדי חוג
בר/בת מצוה ממזור שבאו
להתארח בנחלים השבת!
מאחלים לכם שבת נעימה
וכייפית(:

רצינו להודות לקהילה המיוחדת
על הבעת הדאגה ,התמיכה והעזרה המרובה,
ועל יחס חם ואוהב.
שנזכה להחזיר לכולכם בשמחות בע"ה.
מרים ושלום פירר
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כולל יום השישי
הרשמה לשבת גיבוש פרשת "בלק"
תאריך – ו'-ז' בתמוז תשע"ד )(4-5/7/14
מקום – מלון לאונרדו ירושלים
נסיעה – מנחלים באוטובוס )מס' מקומות מוגבל(
תכנית הסיור – ביום שישי וסדר היום לשבת יפורסמו
בנפרד
מחיר כולל הסעה –  ₪ 1,388לזוג בחדר
ניתן לשלם – ב 3-שיקים לפקודת
" תור פלוס ")לתאריכים (11/6,11/7,11/8
את השיקים נא למסור לדוד רוטשילד או לחנן נורדן
ההרשמה רק לאחר קבלת השיקים!

שימו לב התאריך המקורי הוקדם בשבוע!

ולפעמים ,החגיגה נגמרת"
ביום רביעי ,ד' בתמוז 2/7 ,תתקיים אי"ה חגיגת סיום
לבוגרי יב'.
בתוכנית:
 - 16:00פעילות חווייתית לבוגרים. - 20:00תוכנית וארוחה עם ההורים.עלות משוערת  250ש"ח.
פרטים נוספים בהמשך.
נבקש להירשם ולהעביר תשלום עד יום א' הקרוב אצל
איילת שלום 054-2300048
ואילנה וייס 050-6883213

ועדת בטחון
בימים אלו נכנס לתפקידו מפקד חדש לבסיס
המתנדבים במזור ושמו עופר.
כולנו תקווה שהוא יצליח להרים את הבסיס ולהחזיר
אותו לימים הטובים שהיו.
נקווה לשיתוף פעולה מצד המתנדבים הפעילים יותר
והפעילים פחות.

בני עקיבא
הורים יקרים ,ה' עמכם !
הורים יקרים ,ה' עמכם !
ישר כוח לכל הבנות שהגיעו ביום ראשון להפרשת
חלה להחזרת הנעדרים  ,תודה רבה לרונית פורר על כל
העזרה !
כל הכבוד לחניכים שבאו יום יום להגיד תהילים,
בעז"ה אנו נתכנס עד שנשמע בשורות טובות !
כל יום בשבע בבית מדרש אומרים תהילים וגם בין
מנחה לערבית.
ישר כוח לכל מי שהגיע ביום שלישי לצומת!
שריינו לעצמם את שבת פרשת מסעי בתאריך כ"ז-
כ"ח תמוז  25-26.7שבת סניפית בעופרה !!
כולם כולם באים פרטים בהמשך
בנוסף יש לנו את יום פתיחת הקיץ ב  1.7ג' תמוז
שהשנה אנו בלונה פארק
כל מי שסיים פנקס יש לו כרטיס כניסה חינם-
גם מי שסיים צריך להיכנס לאינטרנט ולהרשם
ויהיה לו זיכוי ,אם לא תרשמו לא נדע שאתם
רוצים לצאת !!
בשביל שההסעה ללונה פארק תהיה לנו יותר
זולה עשינו הסעה שלנו עצמאית מהמועצה לכן
כל חניך שיצא יצטרך להביא למדריך שלו 20
ש"ח במזומן חוץ ממה שמשלמים באינטרנט על
הכרטיס שעולה  50ש"ח.
ההרשמה ללונה פארק היא עד יום ראשון הזה !!
 22.6כ"ד סיון כולם כולם נרשמים לא מחכים
לרגע האחרון !!
לבסוף אני מזכירה לכולם את התאריכים של
המחנות כדי שאף אחד לא יפספס אותם !!
שבט נבטים-כד-כה 20-21.8
שבט ניצנים-כא-כב 17-18.8
שבט מעלות-כח-ל 24-26.8
שבט מעפילים-כב-כה 18-21.8
שבט הראה -כב-כה 18-21.8
שבט אביחי -כג-כח 19-24.8
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 (:
שנשמע בשורות טובות
ושתהיה שבת שלום
צוות ההדרכה ואביב (:
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קייטנת אילן
מוכנים?? יוצאים לדרך!
שימו לב-הרגע לו כולנו מחכים שנה שלמה הגיע...קייטנת
אילן התשע"ד!!!
מתנדבים )טכני וצמודים( נא להעביר בהקדם לתמר :מס'
ת"ז  +תאריך לידה.
מתנדבים )גברים( מעל גיל  18נא להעביר בנוסף)בזריזות!!( צילום ת"ז לשרית.
חוצמזה נפתחים השערים לתרומות-נשמח לכל עזרה!!
נוער יקר -מפגש היערכות לקייטנה לכיתות י' ומעלה
במוצ"ש ב 21:30במועדון)..כיתות ט' מפגש הכרות והכנה
לקראת הקייטנה יתקיים בהמשך(

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמין אותך
ליום לימודי בית מדרש
בבית דני,
בעלות של  30ש"ח
בואי בלב שמח
חווה גרמה
052-2541770

שרית כהנא052-8308037-
תמר ליבוביץ050-9099226-
אבישי כהן052-3662877-
בהצלחה לכולנו!!

קפה מאפה והרצאה

תושבי נחלים היקרים!!
אם יש לכם רהיטים )ספות ,שולחנות ועוד(,
מוצרי חשמל שונים )מקומקום ועד מקרר או
טלויזיה(...
או משחקים מכל הסוגים שאתם מעוניינים לתרום -
אנחנו במועדון הנוער ממש נשמח לקבלם!!

יום ראשון א' תמוז 29.6
בבית דני
 10.45קפה ומאפה
 11.00הרצאה
איתן מלמד על
"אפרים קישון -הקומדיה הישראלית"
בואו בשמחה

אז בבקשה ,צרו איתנו קשר ואנחנו נבוא לאסוף(: ...
רכזי הנוער:
תמר 0509099226 -
אבישי 0523662877 -
נציג מועצת הנוער:
ניר דגן 0507233885

לידיעת ציבור נחלים
מנהל החשבונות גבי וייס יוצא לחופשה בין
התאריכים27.6.14 – 15.614 :

כבכל שנה ,גם השנה מתכנס צוות משותף של נציגי מח' חינוך
מהמועצה ונציגי ועדת חינוך מהמושב ע"מ לאפשר חלוקה נכונה
בגני הילדים לשנה"ל הבאה .חלוקת הילדים לכיתות הגן תיעשה
ע"פ שיקולים פדגוגיים ,גילאים ,איזון בנים  -בנות וכו' .במידה
ויש לכם בקשה חריגה אודות שיבוץ ילדכם אנא העבירו במייל
לאיילת שלום  shalomayelet69@gmail.comאו לשלי פסל
 shelld@gmail.comעד לתאריך ה.24.6.14 -
כמו כן ,בחודשים יולי  -אוגוסט תשלח אליכם איגרת לתיבת
הדואר בה תצויין כיתת הגן של ילדכם .באחריות ההורים
להעביר בקשה לשינוי במידה ואינכם מרוצים מהשיבוץ .את
הבקשה יש לשלוח ע"פ הפרטים שיופיעו על האיגרת.
תודה על שיתוף הפעולה!
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השבת אבידה
ביום חמישי אבד כדורגל של ברצלונה
במגרש.
ל052--
המוצא הישר מתבקש להתקשר
8579409

במרכז המושב,דירת  3.5חדרים 65 ,מ"ר ,סורגים,
מטבח חדש.
דשא גדול בחזית ,חצר אחורית ענקית מטופחת
עם מתקנים לילדים.
כניסה . 1.8
052-2442834

נגמרו הקייטנות אבל החופש עוד פה ?
מחפשים סידור לילדים?
יש פתרון!

לעמותה חינוכית
דרוש\ה למילוי מקום מנהל\ת בתחום הארגוני.
כישורים נדרשים:
ראש גדול ,יחסי אנוש מצויינים  ,יכולת ארגון
ידע בתוכנת אקסל  /בניית מצגות  /יישומי
אינטרנט
היקף המשרה:
ימים א'-ה' בין השעות8:30-15:30 :
בתאריכים  15/8/14עד 15/12/14
קורות חיים נא לשלוח
למיילyaarit@maagalim.org :
העבודה במושב נחלים.

ילדי כיתות א-ד מוזמנים לקייטנת המשך!!
הקייטנה תערך בין התאריכים  22.7-4.8בין השעות
 8:00-13:00בבית משפחת אשל.
בתוכנית :פעילויות ,משחקים יצירות והרבה כיף!
עלות הקייטנה 650 :שח ,ניתן להירשם על בסיס
יומי.
לפרטים והרשמות :עומר 0526558833
מחכה לכם!

