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

  

  
    

  
  

   
  

 
 
 
 
 

           

  339גליון מס 
  18.06.2010  ע" תש תמוז 'ו

    חוקת 'פר
  19:30: כניסת השבת

  20:32יציאת השבת  
  

  05:00 –" ותיקין"מניין כ
  19:00: מפקד 

      vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול
שמחה

  

  מזל טוב
  
  

  אסתר ועמוס אופירל
  אביב ופז ים הנכד להולדת 

 איריסתן ולמ ת וב ןב

  
  
  

  
  
  

  מזל טוב
  

  ה סלעאלקנל
  אורית ונתנאל סלעל

  ימימה ודוד סלעל
   הלרגל בר המצו

  

  ברכת ישוב טוב
  

  גליק רחל ומשהל
  גליק יצחקי וטליה
  זמיר איילה ורועי

  
  

  

  מזל טוב
  

   צבי יהודהיך עםיאירוסלרחל גוטמן ל
  

  לאה רוטשילדל
  ס רוטשילדמירה ופנחל

  לשולמית ואליעזר גוטמן
  לנורית ועמיר גוטמן

  רחלרוסי ילא

  
  

  מזל טוב
  

  לאה רוטשילדל
  מירה ופנחס רוטשילדל

  פנחס עם עדי  נכדה /ינהנישואי הנל

  אירית ורפי זרל תב

  
  

  

  בננו היקר

        דבירדבירדבירדביר

  הגיע למצוות
  

  אנו שמחים להזמינכם לקידוש
  ,"חקת"פרשת , בשבת זו

   לאחר מניין ראשון09:00בשעה 
  

  משפחת הרשקוביץ
  תמר ומשה
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  : טלפונים חשובים להזכירכם
  057-7252517 –אילן דרוקמן 

  050-8779760 –אבי וולמן 
 

  ועדת ביטחון

  ,לפני שמונה שנים היינו זוג צעיר
  ,הגענו לנחלים היישר מהעיר

  )ועוד אחת בדרך(עם ילדה אחת 
  ... אחרי דפיקה בברך–ואבא עם קביים 

  
  :מאז עברנו לא מעט

  ,נוספו שתי בנות ובן אחד
  –היו הרבה שמחות והיו הרבה קשיים 

  .זיםטיפולים ואשפו, ניתוחים, תאונה נוספת
  אך הדבר החשוב ביותר

  :שעליו לא היינו מוכנים לוותר
  זכינו להכיר אנשים נהדרים

  .שבכל הזדמנות תומכים ועוזרים
  

  אז רגע לפני שאורזים מזוודות
  ,נשמח להיפרד ולכולכם להודות

  ,בשבת הקרובה, אצלנו בחצר
  ! ההתייצבות חובה– 17:00בשעה 

  
  משפחת רוט

 )ע ויובלנט, מעין, נופר, נתי וזאבי(
 

   אחדקולב

   גניזה–הכנסת בית 
  

  והברכה המשפחות גרינבוים והלמן יבואו על התודה

  .על תיבת הגניזה המכובדת שתרמו לבית הכנסת

  .ל"נ של זוג החברים ברוניה ושלום גרינבוים ז"התרומה היא לע

  

  בהקשר לכך אנו מבקשים להדגיש כי דברי דפוס שאין בהם

  ;אדנות אינם טעונים גניזה/כיתוב מפורש של שם הויה

  .נ"ובכלל זה גם רבים מעלוני השבת המופצים בביהכ

 

  תודה קולב

 לרחוב דן מסכנת הולכי 40הכניסה למושב מכביש 
משני צידי הדרך חונות מכוניות כך שלהולכי . רגל

לא נשאר , הרגל הרבים היוצאים לכביש והבאים 
                                       . מרחב בטוח ללכת

יש להציב  . נס הוא שעד היום לא  נפגע איש
סרים חניה משני צדי במקום זה תמרורים האו

  תלהיעשוללא ספק   ביצוע דבר זה  חייב . הדרך
                                 .הועד המקומי  על ידי

יואיל נא הועד המקומי  לטפל בנושא זה בדחיפות  
במקום לעסוק בדברים שאינם תורמים לשלום , 

  .הציבור
  
 

  יצחק פלש                                                 
 

 תודה על כל העזרה בארגון האולם, ליוסי הרשקוביץ
 .למסיבת בת המצווה שלנו

  
 אלישע יוכי ואביה רייפן

 

 ...השמש קופחת בקיץ והגשם מרטיב בחורף
  ,הולכי רגל במושב מבקשים מכם הנהגים,אנחנו

                   ,אנא,כחלק מגמילות החסדים
  האירו פניכם גם לנו

למחוז ,או לפחות להתקדם,וסייעו לנו להגיע
  .חפצינו

  
  .תודה

  
  ).השמות שמורים במערכת(
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 ילדים בחופש 
 יתחיל 20.6.2010, תמוז' הקרוב ח' החל מיום א

לימוד לבחורים הלומדים בחטיבת הביניים 
  .ותיכון

 

 . יתקיים שיעור8כל בוקר אחרי התפילה של שעה 
  .יוגש כיבוד קל! כולם מוזמנים

 

ס יסודי יתחיל עם סיום "הלימוד לילדי בי
 .הקייטנות

ותרומות ) כיבוד( אנחנו מחפשים עזרה מעשית
                                            . להפעלת התוכנית

  054-4322492נא לפנות לדוד סילברמן 

 

  

 סיור בעיר דודסיור בעיר דודסיור בעיר דודסיור בעיר דוד

 נצא לסיור מודרך , 23.7.10, אב' יב ביום שישי
  .בעיר דוד

הסיור כולל מיצג תלת מימדי והליכה בניקבת המים 
  ).למעוניינים(

  . המערבילאחר הסיור ניתן יהיה לבקר בכותל

י המועצה "מדובר בסיור מרתק המסובסד ברובו ע
  .האזורית והמועצה הדתית

        דני-יציאה מרוכזת באוטובוס מחניית בית
   .13:30חזרה משוערת בשעה , 6:45בשעה  

         ח לילד" ש20הסיור הוא בעלות סימלית של 
  .ח למבוגר" ש30-ו

  .הקדימו להירשם, מספר המקומות מוגבל

  עדת דתוו

  :הרשמה אצל

  057-7252516: ישראל היימן

  052-3918623: אודי רטי

  ועדת קבלה

 כל מי שרוכש או שוכר בית כולל –תזכורת 
מעבר שוכרים בתוך המושב נדרש לעבור 

  .ועדת קבלה

 

  קווילשששש""""פפפפ
  

 דורחוג 

בשעה , 26/6, מוזבת' ש פרשת בלק יד"במוצ
, ה מפגש של חוג דור" יתקיים בעז21:30

 .בביתם של דורית ורונן פורר
בתוכנית הרצאה מרתקת על ידי איש מיוחד 

. ביותר שיספר סיפור אישי עם מסר לכולנו
זהותו ונושא ההרצאה ייחשפו במהלך 

 .ההרצאה
  .למשתתף ₪ 15-עלות

 .0508-359233 או 9093486לתיאום כיבוד 
  
  

   אנו מתארגנים לקיטנת אילן, כמידי שנה בשנה

בכל שנה הקיטנה מתקיימת בתשעת הימים השנה 
אליה (' עקב בחינת הבגרות במתמטיקה מועד ב

  )ב"א י"י' מתכוונים לגשת כל תלמידי י

  ה "קייטנת אילן תתקיים אי

  ) 8/8 (ח אב ל" כ- עד ) 4/8( ד אב " כ-מ

  נולוגיתבישיבה הטכ

בתקווה שהתורמים שתרמו לנו עד כה יתרמו לנו גם 
  השנה ונשמח לקבל תורמים חדשים

  

  ..........פרטים יבואו בהמשך
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   קדומים– מטעמי רחלמטעמי רחלמטעמי רחלמטעמי רחלמבית 
  דביר ביתךדביר ביתךדביר ביתךדביר ביתך ומבית 

  
        הטעמים המוכרים והאהוביםהטעמים המוכרים והאהוביםהטעמים המוכרים והאהוביםהטעמים המוכרים והאהובים

  לכל אירוע חלבי או בשרי
  יש אפשרות להזמנת אוכל הביתה

  
  בעל רישיון יצרן וכשרות גלאט מהדרין

 
09-7921711  0505433103 

  

  עיצוב תסרוקות-קורס קיץ 

  

  ? חלמת לעצב תסרוקות מאז ומתמיד
לא רוצה לבזבז כסף על תסרוקת אצל מעצבת שיער 

  ?לערב אחד
  .!עכשיו זה בהישג ידך 

  !!.פתחנו קורס במיוחד בשבילך" קשקוש בלבוש"ב 
  קורס תסרוקות 

,  מפגשים מרוכזים של שלוש שעות כל מפגש3 -ב  
 את כל הבסיס כדי לעצב כל תסרוקת  נלמד בהם

  .שעולה על הדעת
נכיר את חומרי וכלי העבודה של מעצבת , כמו כן 

  .התסרוקות
, תסרוקות פזורות: בין התסרוקות הנלמדות

איקסים , זיג זג , ניפוחים. קדמיות ואחוריות, אסופות
  .ועוד
   

  !!! יתקיים במושב נחלים הקורס
  יועבר בימי רביעי 

  7/7תקיים ביום שני מפגש ראשון י
  צ " אחה בשעות

  הרישום בעיצומו 
 !!!!מספר המקומות מוגבל-

  !!!חדש בנחלים
  לבקשת רבים 

טסטי FUN ת ו" מפ סטודיו קשקוש בלבוש
  מיהוד

מגיע לקיים סדנאות קייץ מטריפות לילדים ונוער 
    במושב נחלים

  כבשים מעיסת נייר
  יצורצורים מעיסת נייר על בלון

  כדורי היילייט
  ור מיחז

  ...תמונות אוירה ועוד ועוד
  -הסדנאות יתקיימו בשעות אחהצ 

  )כולל החומרים!( שח בלבד60עלות למפגש 
  ...)מותנה במספר נרשמים...(הרישום בעיצומו
  להשתמע מאיה  

  
  פנטסטי:חפשו אותנו בפייסבוק (

  ...והתרשמו מתמונות -קשקוש בלבוש
il.co.koosh-kish.www(  

  

 ולמבוגרים קיץ אומנותי לילדים
  .חוגי אומנות בחופשת הקיץ

עבודה על עץ  ,ציור, חרוזים, עיסת נייר, פימו
  .טכניקות וזכוכית במגוון

  

משחקים , חיות, מוביילים, בובות: לילדים
  .ועוד

, חמר, שקפים, סול: עבודה במגוון חומרים
, חוטי צמר, עיניים זזות, נייר קרפ, לבד

מקלות , גירים צבעוניים, נצנצים,  קלקר
,  צבעי טוליפ, טושים, צבעי גואש, ארטיק

  מנקי מקטרות, עיסת נייר, גבס
  

  .מחירי היכרות מיוחדים
  .דרישה פ"קבוצות לכל הגילאים יפתחו ע

החוגים יתקיימו בביתי שבישיבה התיכונית 
  .בנחלים

  
  :ברנע לפרטים נוספים ניתן לפנות לאילה

03-9324521  
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 צהרון עידית
 נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים הבאה

ארוחה , לצהרון באוירה ביתית וחמה 
 , משחקים, בשרית חמה וטריה כל יום

לפרטים  דולהג  וחצר מנוחה חופשית,ציורים 
 והרשמה

  9080115:טל עידית פומרנץ

 *מחיר מיוחד לנרשמים עד סוף החודש * 
 

  

 משפחה צעירה עם שני ילדים
  חדרים או יותר4מעוניינים לשכור בית של  
  0545306932   רננה ושי 
 

ן לקנות אצל משפחת קביליו בתי מזוזות נית
  .מעוצבים כמתנה לחנוכת בית וחתונה

  

  

  ...את הקייטנה הזו אי אפשר להפסיק...

  

  קייטנת הטיולים של נחלים שוב יוצאת לדרך
  !ההרשמה החלה

  'ט-' ו–למסיימי כיתות 
  052-3338219 –ניב כץ פרטים אצל י
com.walla@ykatza 

  

  

 "לנערות, איפור ותסרוקות, קורסי קיץ"

  
        נחלים קוראתנחלים קוראתנחלים קוראתנחלים קוראת

        חודש הקריאה והספרות במושב נחליםחודש הקריאה והספרות במושב נחליםחודש הקריאה והספרות במושב נחליםחודש הקריאה והספרות במושב נחלים

נרשמים עכשיו לספריה ונהנים ממבחר ספרי 

  קריאה

  נוער ומבוגרים, לילדים

   60₪ –מחיר מנוי שנתי למשפחה 

  

  :הספריה פתוחה לקהל בימים

  18:00 – 16:00עות ראשון וחמישי בין הש

  במהלך חודש יוני תתקיים בזמן פעילות הספריה

                       מכירה של ספרים משומשים

  .לספר ₪ 2במחיר סמלי של 
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    משרד החינוך                      האגף לחינוך ותרבות                     ועד מקומי מושב נחליםועד מקומי מושב נחליםועד מקומי מושב נחליםועד מקומי מושב נחלים

  האגף לתרבות תורנית                            חבל מודיעין                              ועדת תרבות
  לתרבות תורנית' המח                                    

 
 הזמנה

  
  
  

 
 

   סידור אישי–חנן יובל 
 

הזמר והמלחין חנן יובל במופע חדש המביא אל הבמה את הפרויקט שיצא לאור לאחרונה בהוצאת 
ספר ותקליטור עליהם עבד יובל לאורך שנים , "סידור אישי "–וזוכה להצלחה גורפת " עם עובד"

מזוויות ומכיוונים , ניסיון לבחון את החיבור שלו עם המסורת היהודית ואת התכתבותו אתהובו 
ניסיון לשרטט את הקו המשיק בין , דרך יצירות שלו ממהלך השנים וכאלה שחוברו במיוחד, שונים

  .היכן זו נגמרת וזו מתחילה, הישראליות ובין היהדות
  

 
 

   20:30בשעה , ע"ב בתמוז תש"י, 24.6.1, ה ביום חמישי"המופע יתקיים אי
  . במושב נחלים–בבית דני 

  
  ח" ש40 –מחיר כרטיס * 

 
  הציבור מוזמן
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  אירועי התרבות במועצה האיזורית מודיעים
  
  

  

 חובה להירשם מראש אצל - בבית נחמיה21:00 בשעה 22.6ננסי ברנדס  •

  !מספר המקומות מוגבל וחבל לפספס! נאמני התרבות ביישובים

  

 חובה להירשם אצל - בבית דני במושב נחלים20:30 בשעה 24.6חנן יובל  •

  !מספר המקומות מוגבל! נאמני התרבות ביישובים

  

  

במידה ויש מעוניינים נוספים יש ,  הרישום מלא-28.6יום כיף בים המלח  •

 .יתכן וייצא אוטובוס נוסף או שיפתח מועד חדש. להירשם ברשימת המתנה
  

  

   8.7 בראש פינה ובצפת בנשארו מקומות אחרונים לטיול

  .23פרטים בחוברת עמוד 

  

  במזכירות הישובהקדימו להירשם לאירועים 

  050-2587980אצל רפי אברהם או  

  
  

 
 

  


