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גליון 532
ו' תמוז תשע"ד4.7.2014 ,
פרשת "בלק"
כניסת שבת19:32 :
יציאת שבת20:32 :

knechalim@gmail.com
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

מערכת:
אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי,
נורית גוטמן ,ניצה טייכמן ,הדס סניאור

יהי זכרם
ברוך

תפילה ולימוד לבנים
אחרי המניין של 8.00
הלימוד לבנים לאחר המניין של 8.00
בוגרי כיתות ז'-י"ב מוזמנים להצטרף!
ילדי בית ספר יסודי יתחילו ללמוד מיד בתחילת
החופש ,החל מיום שלישי ,1.7 ,ג' תמוז.
מוגש כיבוד קל )לחמניה ושוקו(.
מחפשים עזרה מעשית ותרומות להפעלת התוכנית.
נא לפנות לדוד סילברמן 054-4322492

 .1בימים אלו נשלחו לכל בעלי החובות מסרונים
ובתאי הדואר פרוט החובות .אנו מבקשים להכנס
למזכירות הועד המקומי ולשלם חובכם בהקדם!
 .2מזכירות הועד המקומי תהיה סגורה ביום שני
 7.7.14וביום חמישי . 10.7.14
הדס

קול ששון וקול
מזל טוב
לנעמי וחגי כספי
לאירוסי יערה עם אמיר

מזל טוב
למעין לבת המצווה
לצופיה ושמוליק הירשפלד
לעדינה ויעקב פרידגוט

מזל טוב
להודיה ונעם יהודה
להולדת הבת
למשה ובלהה פורר
לאבנר ורונית פורר
לרני ואורלי ורד
להולדת הנינה/נכדה
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ערב ספורט
במושב נחלים
ביום רביעי הקרוב ,י"א בתמוז 9 ,ביולי,
מתוכנן בע"ה להתקיים בבית דני "ערב ספורט".
מה בתכנית?
התכנסות ,קפה ועוגה )(20:15 - 21:00
מפגש עם כדורסלן העבר ,דורון שפר )(21:00 - 22:30
סיפור חייו של דורון שפר ,העובר דרך מגרש הכדורסל,
ההתמודדות עם המחלה ,וההתקרבות לעולם התורה.
במפגש יוקרן סרט קצר המציג את הנקודות המשמעותיות בחייו של דורון
שפר,
ותועבר הרצאה של הכדורסלן ,לרבות תובנות שיציג מנקודת מבטו
בנושאי בריאות ,התמודדות עם משברים ,אחריות ,ערכים ודרך ארץ.
צפיה במשחק המונדיאל  -חצי גמר גביע העולם בכדורגל )החל מ(23:00 -
כולל כיבוד קל ונשנושים.
כל תושבי המושב ,בכל הגילאים,
נשים וגברים מוזמנים לערב זה.
מומלץ!
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קפה מאפה והרצאה

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין

סיימנו שנה של מפגשי קפה מאפה והרצאה.
לקראת הכנת התוכנית לשנה הבאה
אם יש לכם הצעות לשינויים או מרצים
ששמעתם עליהם או שמעתם אותם נשמח
לשמוע.
ציפי וניצה

יצאנו לחופשת קיץ.
נחזור בראש חודש אלול
קיץ נעים

שימו לב!

השניצליה

למערכת "קול הנחלים" נפתחה תיבת דוא"ל
)מייל( חדשה

בכול יום משעה  12עד  16וחצי ברחוב
חרמון  23ליד בית משפחת גרמה ימכרו
שניצלים ונקניקיות בהשגחת הרב
גרינוולד
ישנה אפשרות להזמין לימי הולדת או
לכול שמחה אחרת
לפרטים והזמנות:
יגל גרמה052-2421914-
אסף בורגר050-2277061-

נא שלחו הודעותיכם לכתובת

knechalim@gmail.com
נא לשלוח הודעות עד ליום שלישי
בשעה 10:00

מחפשות צהרון לשנה"ל ל  5- 3ילדים מקסימים
שעולים לכיתה ב'.
פרטים באופן כללי 5 :ימים בשבוע עד השעה 16:15
בבית.
ארוחת צהריים טובה ובעיקר הרבה חום.
נשמח לשמוע ולהשתמע.
מוזמנת ליצור אתנו קשר:
שירי 0542-4521121 :
אורלי.050-8800910 :

החופש הגיע וזה הזמן
להתחלות חדשות
פיתוח כושר גופני ,הגנה
עצמית ,קורדינציה,
משמעת ,ריכוז ,חברות,
ערכים ,והרבה כיף
הגנה עצמית –
אגרוף תאילנדי

מיכל.054-6111687 :

יעקב

054-5457587
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אני מחפש יחידת דיור עם שלושה חדרים
להורים שלי .עדיף במרכז המושב .מידי.
דוד סילברמן 054-4322492

להשכרה במושב
דירת  3חדרים
כניסה 01/08/2014
055-9922000

הבת שלי שבשנה הבאה תהיה בת כשנה וחצי
נשארת איתי בבית.
מחפשת שותפות עם ילדים בבית למפגשי בוקר
ושמירות הדדיות.
אליענה 077-4460250

מחפשים מטפלת לתינוקת חמודה ליומיים בשבוע
)לא משנה איזה ימים(
בערך מ  7:30עד  14:00ולעבודות בית קלות.
לפרטים :הילה0549259977 -

קייטנת פאר יוצאת לדרך..
והפעם בשתי מתכונות:
.1בחודש הראשון של החופשה ,בימי
שישי)כאשר לא מתקיימת קייטנה בגנים(
תאריכים4/7,11/7,18/7,25/7:
בין השעות8:00-12:00:
 .2מיד לאחר סיום קייטנת הגנים
תאריכים3/8-14/8:
בין השעות8:00-13:00:
**הקייטנה מתקיימת בבית שלי -רח' ירדן 61
ומיועדת לגילאי ) 5 -4גן בשמת,תמי,שפרה(
לפרטים0535229199-
רעיה פורר  -נפגש(:

דרוש בחור צעיר לחצי משרה להובלות )רשיון ב'(
לפרטים לפנות לנעם–
057-8203040

נער אחראי ורציני בן  15מחפש עבודה לימי החופש
אלמוג שוב 058-7411533 :
ם חסןט ל ה ׃אט וקט ל כ ף כ ׃ ףהמ.
ןט שמ כ צןה ש ׃ ץ כ סה םק צאט כטה
0 5 0 -6 6 6 3 8 9 5

טרקטורונים ואוטו פדלים להשכרה
לילדים מגיל  -3עד גיל 99
אצל עומר קביליו – 050-6663895

היכונו היכונו!
סרט וארוחת ערב לילדים
פרטים יישלחו בהמשך
בקבוצת נחלים!

השבת אבידה
נמצא כדוריד ניתן לקבלו על פי סימנים
052-6778890

דרושה עובדת למחלבת מרקוביץ לכל יום בין
השעות )אחה"צ( 17:00 – 15:00
וביום שישי בין השעות  14:00 – 08:00קבוע!
לפרטים נוספים – 050-5654784

