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 540  גליון
  29.8.2014, דתשע"אלול ג' 

   "  שופטיםפרשת "
  18:51  כניסת שבת:
  19:45  יציאת שבת:

  18:30 –מפקד 
  

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

knechalim@gmail.com 
  

  מערכת: 
  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 

  , הדס סניאורנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

  

 מזל טוב
 למיתר בן ישי לנישואייך עם אלקנה

 
 ליעל ועופר בן ישי

 לידידה וישראל בן ישי
 לנישואי מיתר

  
* * *  
  

  למרים פלש
  עם עומר לנישואי הנכדה ורד

  בת ליוסי ז"ל ונאוה פלש

  

  "בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים"

  אמירת סליחות כמנהג הספרדים ועדות המזרח

  יתקיים בע"ה החל מיום חמישי הקרוב, ב' באלול,

 , בבית המדרש.04:55בשעה 
קול ששון וקול 

  
  מזל טוב

  
 לשרה ויהושע גרינפלד

 להולדת הנכדה
 בת ליעל ואופיר

 
* * * 

  
 ליהודית ויהודה ארזי

 ולה ואיתמר ראבדלגא
 להולדת החימשה/נינה

  נכדה לעופרה ודוד לחיאני

  
 מזל טוב

  
  ליהודה ארזי

  90 בהגיעך לגיל
  
  

  
 מזל טוב

  
  ליהודה לבנון 
  מותיקי המושב

  100בהגיעך לגיל 
  

מזכירות ועד אגודה וועד מקומי יהיו סגורים ביום 
 31.8.14ראשון הקרוב 
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  תודה 

 יישר כח לאביב פרידמן הקומונרית על פועלך להצלחת הפעילות בסניף ועל ההשקעה המרובה.
  והצלחה בהמשך הדרך.

 ותושבי נחלים ועדת חינוך ,חניכי ומדריכי הסניף

 תודה קולב

  תודה, תודה רבה

  מיכאל אשר. אני רוצה להודות לכל התורמים ממושב נחלים שתרמו כספים עבורי דרך

  העזרה הייתה מעל ומעבר, ואני מקווה שברגע שאצליח לשלם את חובותיי 

  אוכל גם להיות בין התורמים.

 * **  

הגענו לסכום נכבד אשר קידם אותו לקראת  -- לכל אנשי נחלים שתרמו ל "בחור החרוץ" 

  עצמאות כלכלית.

 יישר כח!  מיכאל
 

 

  חילים את דרכם החדשה,לכל המת

  

ילדי המעונות, הגנים, היסודי, החטיבה, התיכון, לבנות שרות לאומי, 
  תלמידי המכינות, המתגייסים החדשים...

  

  מתרגשים איתכם ומאחלים לכולכם 

שנה מוצלחת, יצירתית, מרחיבת אופקים ומלאת            

אתגרים

 

  הורים יקרים ה' עמכם ! 
  

השבוע תמו להם מחנות הקיץ, בעקבות המצב מחנה הרא"ה חזרו באמצע הביתה ומחנה נבטים שהיה אמור להתקיים ברביעי 
  חמישי ביער סלומון, הועבר לראשון שני ביער עופר. 

  ושלמים, ישר כוח לכל החניכים שיצאו ונהנו :) ב"ה כולם חזרו בריאים
  בנוסף בעקבות המצב בוטלה השבת הסניפית שהייתה אמורה להתקיים, החזרים כספים ניתן לקחת מהמדריכים.

  שבוע הבא מתחילים הלימודים ואיתם גם מתחילה קומונרית חדשה בסניף,
  סייע לי במשך השנה. ולאחל לכולכם רק טוב ושמחה.אני מסיימת את תפקידי, רציתי להגיד תודה רבה לכל מי שעזר ו

  אשרי שזכיתי להיות חלק מהקהילה שלכם !
  כולם מגיעים עם כחולבן ובזמן  18:30השבת מפקד בשעה 

   ,מחכים לראות את כולכם
 צוות ההדרכה ואביב :)
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  -כל הכבוד לנבחרת הנוער שלנו

  הוד פורר, אורי שלום, אסף בורגר, מתן כהן, גיא אשל, אלקנה סלע, אלעד סלע,

  רועי ריינהרץ וניר דגן אבי רבינוביץ,

  שלקחה אליפות בטורניר חבל מודיעין הראשון!! כל הכבוד, גאים בכם מאוד!!

  תודה גם למוריה ויסכה ניסן שבאו לעודד ולעשות שמח:)

  

  ברכות ואיחולי הצלחה עם התחלת שנת הלימודים!

ישיבה, מכינה, ש"ש, צבא ועוד..מחכים לכם במועדון, -בוגרים יקרים מאחלים לכם המון הצלחה כל אחד במקומו

  בואו לבקר!!

  

! -ב-ו-ר-ק-המצטרפים החדשים למועדון הנוער) היכונו היכונו ההשבעה ב-בוגרי כיתה ט' (שכבת י' החדשה

  פרטים בהמשך...

  אוהבים,

 תמר ואבישי

 נוער נחלים

  
•  

 : שישי יום - " 1000 מבצע" •

o 0700-0930 השעות בין 29/8, אלול' ג, הקרוב שישי ביום ה"אי יתקיים שתילים 1000-מ למעלה של שתילה מבצע . 

o וילדים נוער, מבוגרים, דני לבית שממערב בשטח נפגשים. 

o למשפחה אחד לפחות – וכדומה מעדר/  מקוש – חפירה כלי להביא נדרש. 

o כובעים ולחבוש לשתיה מים להביא חשוב. 

o ל"קק ממשתלות השתילים והבאת בתיאום הרב הסיוע על ויסבלום ואהרון טייכמן ישראל נוי ילצב תודה 
 . למושב

  

    יפים יותר הרבה יהיו החיים, אחד לכלוך פריט לאסוף ביום פעם יתכופף אחד כל אם •
  

  הומרא גינון ועדת, עשייה בתנופת ממשיכים                                                    
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  השבת אבידה
נמצאו משקפי ראיה, סטריטר עם קסדה ניתן 

  לקבלם בטלפון 
050-8684200  

  
  ל"אחרי" דרושים

  מלגאים מעולים\מדרכים      
  התפקיד כולל: הדרכת בני נוער

  לקראת שירות משמעותי בצה"ל
  במועצה אזורית חבל מודיעין

  כישורים נדרשים:
  רצון להוביל שינוי חברתי ולתרום

  לאחר שירות משמעותי
  אוריינטציה חינוכית

  יכולת הדרכה וכושר גופני
  ורש זמןמתאים לסטודנטים{ד

  ונכונות להשקיע}
  משרה} 1\4התפקיד בשכר {כ

  מיועד לגברים ונשים כאחד
  לפרטים נוספים:

  0522687550נדב שרקון 
nadavcharcon@gmail.com 

  

  להשכרה בנחלים:
  

  חדרים 3דירת 
  מזגנים , מושקעת כחדשה .  3

  כניסה מיידית 
055-9922000  

***  
 צעירבית קטן, חדר וחצי + מזגן! מתאים לזוג 

 .1.9.14-החל מה
  050-7943493 –לפרטים נוספים 

  לכל בו לגן
לחצי   )'ון בידרוש בחור צעיר לעבדה בהובלות (רש

  משרה.
  לפרטים נוספים לפנות 

  057-8203040 –לנועם 

 

  חוג תיאטרון לילדים!!!
  

תלבושות  דמויות, יצירתיות, דמיון, שחרור, משחק,
  –והרבה הנאה

למות ,לגלות ולפתח יכולות בואו ללמוד, לחוות עו
  אישיות

  ודרכי ביטוי חדשים ומרתקים .
החוג מתוכנן לשנה"ל הקרובה ויועבר ע"י  טלי 

  שחקנית ויוצרת. –הירשפלד 
  פרטים מדויקים יתפרסמו בהמשך.

  לבירורים: 
  052-7470202שלומית הופמן 

  ועדת חינוך  ה"לקראת שנת הלימודים תשע

מחפשת משפחה מאמצת לקומונרית החדשה 

משפחה עם ילדים חניכים בסניף המוכנה לאמץ 

 .ילת שלום או לנורית גוטמןמתבקשת לפנות לא

 


