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  אביטל שפילמן אריאל אדלר  גילי זלצר: מערכת
               דבורה בנצקי  נורית גוטמן 

  

  
    

  
  

   
  

 
 
 
 
 

           

  333גליון מס 

  30.04.2010  ע" תש אייר ז"ט

  רואמ 'פר

  19:01: ת השבתכניס

  19:59יציאת השבת  

  
  05:22 –" ותיקין"מניין כ
  18:30: מפקד 

      vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול

  
  מזל טוב

  
  לאברהם תימור

  לשרה ויאיר קולר
  ארבל נכדה/ להולדת הנינה 

  לתומר ומוריהבת 
  
  

  לשרה ויהושע גרינפלד
  להולדת הנכדה

  לאסף וחניבת 
  

  
  נדי שפיראלרב יצחק וגינ

  חיה הדסלהולדת הנכדה 

  לרבקי ואלעזרבת 
  
  

  לרב מנחם ומרים הירש
  רעיהלהולדת הנכדה 

   לבת ציון ואלעדבת
  

  !לידיעתכם
  !חל איסור מוחלט להבעיר אש בכל מתחם גני השעשועים

  !העבריין ייענש
 )כולל את אנשי נחלים(

  עד מקומיו

ג בעומר נא להדגיש לילדים לשמור על "לקראת ל .1
נא לא לזרוק חומרי . כללי בטיחות כדי למנוע פגיעות

, להתרחק מצמחיה או עצים, בעירה לתוך המדורה
כמו כן . לא להרדם קרוב לאש, לנעול נעליים גבוהות

חשוב שבכל מדורה יהיה טלפון נייד אחד לפחות ואם 
 . נמצאים ילדיוכל הורה ידע איפהאפשר ש

במסגרת אי היכולת לקבל החלטות וקבלת החלטות  .2
ק "הוחלט במשטרה לבטל את התקן של מש, שגויות

יש , כך שבכל מה שקשור להגשת תלונות, מושבים

 .100ת ולמוקד "לפנות כרגע למשטרת פ
נא להענות , לי-מפקדת הבסיס היא שי, להזכירכם .3

 .יוריםלטלפונים שלה ליציאה לס
  

  : להזכירכם
  057-7252517 –אילן דרוקמן 

  050-8779760 –אבי וולמן 
 

  ועדת ביטחון

  תורה קול

  שבועות-נוער ליל-שיעורי ילדים

נוער בליל חג /כל המעוניין להעביר שיעור לילדים
  מתבקש, בביתו שיעור כזהאו לארח , השבועות

 052-8308037: ליצור קשר עם שרית כהנא
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  קפה מאפה והרצאה

אנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  

  ה"שתתקיים  אי
  

  )ג בעומר"ל(ר יח איי  ,2.5 ,ביום ראשון
  

  10.45בשעה 

  בבית דני

  )לא ישלחו תזכורות אישיות(
  

  קפה ומאפה,   מפגש– 11.00 – 10.45

   הרצאה - 12.00 -  11.00

  נורית הרשקוביץ:   המרצה

 
  )המשך( "שיח משפחתי בין דורי"

   מתוך שלושה מפגשים  שניה  הרצאה
  מפנים זמן  ומגיעים 

  בני עקיבא  תודה קול

 ,עמכם' הורים יקרים ה
   

המדריכים . ג בעומר"במוצאי שבת נחגוג את ל' רת הבעז
 חניכים 24:00עד השעה  ישהו עם החניכים במדורות

  .שרוצים להישאר מעבר לשעה זו אינם באחריות המדריכים

בשבועות הקרובים נצא למבצע התרמה לטובת המפעלים 
תנועת בני עקיבא בישראל פועלת . הקהילתיים של התנועה

עזרה , חלוקת מזון לנצרכים: כדוגמת, רבות לטובת הקהילה
קיום פעילות לילדים ונוער עולה , למשפחות מצוקה

  .שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים ועוד, מהשכונות
ובמקומות מרכזיים " הקש בדלת" בשיטת  ההתרמה תתבצע

  . 180₪ס "ל כל חניך לסיים פנקס עכאשר ע

 שלם יזכה את החניך בכרטיס כניסה התרמת פנקס אחד
סופרלנד /ינם לאטרקציה ביום פתיחת הקיץ בלונה פארקח

היציאה מחייבת . כאשר עליו לשלם את מחיר הנסיעה

  !תשלום חברות מלא

₪ 45 יזכה את החניך בשובר בסך התרמת פנקס שני ומעלה
   !חברות עבור כל פנקס/ עלי התנועהעבור מפ

  בברכת חברים לתורה ולעבודה 
  שבת שלום ומבורך 

  מיכל הקומונריתצוות ההדרכה ו

  

  תודה מכל הלב
, נו בביתם לכל מי שאפתה עוגהלמשפחות שארחו אות

  לילדים שדאגו לנו לממתקים
  !ה שהפעילו אותנו בכייף"לשבט הרוא

  .ולכל אנשי המושב שקבלו אותנו בחום ואהבה
  . היתה לנו שבת מקסימה–תודה על הכל 

 "דובדבן"וקבוצת " שמחה לילד"משפחת 

  לועד המקומי ולכל המארגנים
  תודה על גילוי ההבנה ביום העצמאות 

 דורון פורר והמשפחה

  ,שיר הלל ורוני היקרות: לבנות משפחת ויקסלבאום
  שעוסקות בצרכי ציבור באהבה

  ,בערבי שבתות" תפילת הילדים"ומארגנות את 
  ,יישר כח ותודה על פעילותכם המבורכת

  ,ר שתבורכו על כך מן השמיים"יה
   -מאיתנו 

 .הילדים והוריהם

  ן טקסוהועד המקומי מודה לאורינא וצופיה על ארג
לנורית כהן ואיילת שלום על ארגון יום , יום הזכרון

כל החברים שתרמו מזמנם החופשי ול ע"העצמאות תש
 .להצלחת כל ארועי יום העצמאות

  
  

  
  

  
מסייעת לילדים הינה עמותה ש" חברים לרפואה"עמותת 

  .שיתוק מוחין וניוון שרירים, טןומבוגרים חולי סר
מארגנים מגוון רחב של פעילויות עבור ילדים אלו אנו 
. 'וכוימי הולדת , ימי כיף, מחנות, שבתות, ת טיוליםוהכולל

תקיים בתחילת יקיץ שהמחנה כרגע אנו עובדים על ארגון 
 לזמן קצר את  מהםלהשכיח הינה המחנהמטרת . חודש יולי

העניק להם כוחות מחודשים ותקווה ול, הקשיים היומיומיים
 כולו מבוסס על מחנהה. להמשך ההתמודדות עם המחלה

  .תרומות של אנשים טובי לב
  ! בבקשה עזרו לנו לשמח ילדים אלו

השבוע יעברו ילדי בני עקיבא בין המשפחות בפרויקט 
נשמח אם תשתפו איתנו פעולה וכך יחד . התרמה סניפית

  .לילדים החוליםנוכל להוציא לפועל את המחנה 
  "תמיד תהיו בצד הנותןומי ייתן "

  0525297287 -ליאור שטיין:  ניתן לפנות ללפרטים נוספים

  0523209091 -אילת טרגין                                          
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  תיקון טעות בתאריך

  טיול לכבוד יום ירושלים

  אעלה את ירושלים"

  "על ראש שמחתי

  11.5.10ע "אייר תש'  כזשלישייום 

   יציאה מבניין המועצה-7:30

על חשבון ( ארוחת בוקר -אוניברסיטת הר הצופים •

  )המטייל

  מקדש מעט, הגן הבוטאני, סיור באוניברסיטה •

  אל מול הר הבית תצפית -הר הזיתים •

  הכותל המערבי •

  ארוחת צהריים •

סיור בתעלות ,  סיור במוזיאון-גבעת התחמושת •

  מיצג אור קולי, הפתוחות

   קבר שמואל הנביא-נבי סמואל •

  

   חזרה משוערת- 19:00

  

  ₪   90       : תושב:   עלות

    ₪ 110   :              אורח

  

 הקדימו הרשמתכם אצל נאמני: מספר המקומות מוגבל

  .התרבות ביישובים

  פרטים נוספים אצל נאמני התרבות ביישובים ואצל

  050-2587980: רפי אברהם

  

  ,בברכה

  

 

  

  

  

 יום ירושלים
  

  ,11.5.2010 ,ע"ז אייר תש" כ,יום שלישיב

    20.30בשעה 

  בית דני במושב נחליםה ב"תתקיים אי

  

  הרצאתו של מר

  אלידע בר שאול
  

  :הנושא

  "ירושלים שלנו"

  

  

  

  

עתיקות  ,מחשבה וחיוך ,חידושים וגילויים ,סיפורים

ורעננות מוגשים לציבור השומעים במיטב המסורת 

  .הירושלמית

  

  הרב דוד גרינוולד, דברי ברכה מפי המרא דאתרא

   שירי ירושלים-שירה בציבור
  י פרדי ברק"ע

  
  הציבור מוזמן

  
 

  נתן ריגלר

 נהל אגף החינוךמ
  גוגי עידן

מנהל מחלקת 
 תרבות

  אבנר זכריה

 ס"ר ועדת תנו"יו

  נתן ריגלר
 מנהל אגף החינוך

  ועד מקומי ועדת חינוך
 מושב נחלים

  ועד מקומי 
 מושב נחלים

  משרד החינוך
האגף לתרבות 

 תורנית
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נשאר עם ובשנה הבאה אני , אני בן שנה וחצי
  .אמא בבית

לשחק איתו , ה בערך בגילי/אני מחפש חבר
  .ואמא שלי תשמח לטפל גם בו, במשך היום

 0774460250אריאל    

  ד נחלים"צעירי חב

  

  

  

  כל ילדי נחלים מוזמנים לתהלוכת

  ג בעומר"ל

י אלול "ח,ה ביום ראשון"התהלוכה תתקיים אי

)2.5.10(  

נתאסף כולנו ) ארבע וחצי (16:30בשעה 

יתקיים  שם צעד לבית דניברחבת הצרכניה ונ

  ה כינוס חוויתי לכבוד "אי

  י"הרשב-רבי שמעון בר יוחאי

  :בתכנית

  שנים עשר הפסוקים

  ג בעומר"סיפורים מרתקים על ל

  חידון נושא פרסים 

  מופע להטוטים  מדהים

  הפתעות והגרלות יקרות של ספרי קודש ועוד

  אופני הרים-פרס ראשון

  שתיה ושי לכל ילד

 

  דרושה מזכירה לחצי משרה
  . צהריים בנחלים–עבודה בשעות הבוקר 

 052-7470101 –ארי : רטיםלפ

מחפשים מטפלת לעבודה קבועה לטיפול בילדנו 

  ,צ" ועד אחה13:30בביתנו מידי יום בין השעות 
תנאים טובים . החל מחודש אוקטובר הקרוב

  !ביותר
  עיינה050-9170022

  הכנה לבגרות+ שיעורים פרטיים במתמטיקה 
  . יחידות3

 . מנשה054-7411521

  )תהילים(" בקוראי שמו, שמואלו, בכהניו, משה ואהרון"

אנו מתכבדים להזמינכם לטקס , יתברך' בשבח והודיה לה
  הכנסת ספר תורה שנכתב לעילוי נשמת אהובנו

  ל" זשמוליק וילנר

  )10.5.10(ע " באייר תשו"כ, ה ביום שני"הטקס ייערך בע
  בתל מונד" מבשר ציון"בבית הכנסת 

  
  :במעמד

  "אור עציון"ישיבת ' ר –א "כבוד הרב חיים מאיר דרוקמן שליט

  .ע" ישיבות בנאש ור                                               
  .רב מושב נחלים –א "הרב דוד חיים גרינוולד שליט' כב
  –א "למה צדוק שליט הרב ש–המרא דאתרא ' כב

  .רב הישוב תל מונד                                              
  

  ,תיבת האותיות בספר התורה סיום כ– 17:00
   תל מונד24הצופית ' רח, בבית משפחת ברנד              

   תפילת מנחה– 18:00
  ס"רוב עם בשירה ובריקודים לביהכנ תהלוכה ב– 18:30

  .הדקל' רח, בניין מועצת הפועליםב             
  . הכנסת ספר התורה ותפילת ערבית– 19:30

  
  .כיבוד יוגש לאורחים בחצר בית הכנסת

  ,נתכבד בשמחה בהשתתפותכם
  .המשפחה

 

  
  מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים

  אןתספורות וֵפ
  

  אפשרות בבית הלקוח

054-7293770 

  

  "שוק מעשים טובים"ח "גמ
ו מבקשים לא להניח שקיות בגדים בפתח ביתי נא

  .ובפתח המקלט
 חווה גרמה-תודה

  השבת אבידה
  מול,נמצאו זוג אופניים ברחוב החרמון

  .משפחת גרמה
9338633  

 

   מהירהוהחלמה רפואה שלמה
  לדב שטיין

 


