
9/12/14, שישייום 

, יקריםנהללים

לצד זה . אבל בהחלט משתפר, עדיין לא הכמות אליה פיללנו. ממטרים מבורכיםועימוסוף סוף החורף הגיע 

החל  . במחלבה, במועדון, במשחקיה–אנו נהנים מימי חורף שמשיים וקרירים ומכפר הומה עשייה ופעילות 

יהיה שם קפה  –עגלת הקפה החדשה שמשיק מעוז בר און , תעמוד במרכז הכפר סמוך לבית העם, ממחר

בהצלחה ! כולם מוזמנים–9:00העגלה תפתח מחר החל מהשעה –שימו לב , מאפים ועוד הפתעות, טוב

! למעוז וכמה כיף לכולנו

לנופליםהזכרוןאלבומי חידוש 

.  סריקת אלבומי ההנצחה לנופלי נהלל הנמצאים בחדר הבניםבתהליך בימים אלה אנו פותחים 

לשמור את האלבומים המקוריים  , בכוונתנו לסרוק אותם. הקיימים מתיישנים ודוהיםהאלבומים 

בארכיון נהלל ולהציב במקומם בחדר הבנים אלבומים מודפסים זהים בתוכנם וחזותם לאלה 

מזמינים את המשפחות השכולות לעיין באלבומים הקיימים ולאשר את העברתם אנו . המקוריים

.050-5234609. טל, לפנות בכל שאלה והערה לגבי האלבום הקיים לאיילת שלייןמוזמנים . לסריקה

אשר הינו חלק משדרוג  , אנו מודים לאגף להנצחת החייל במשרד הביטחון על סיוע למהלך חשוב זה

.חדר הבנים בנהלל

!  חנוכה בנהלל–היכונוהיכונו 

נר חמישי  –מוזמנים להדלקת נר משותפת במועדון בנהלל כולם 

?אז מה יהיה לנו שם! במועדון18.00בשעה , 28.12, רביעייום , של חנוכה

ואנשים מתוכנו יספרו על  , סבים ונכדים ידליקו נרות, התזמורת המקומית תלווה בנגינה ושירי חנוכה

.  משותפת של מועדון בוקר טוב ועוד רבים וטוביםמתקיים בהפקה הארוע. הנס שקרה להם

!  המלךכיד חם והפתעות לילדים ' פונץ, סופגניות

!כולם מוזמנים אנא הביאו חנוכיות



-משלנו , סדרת הרצאות להורים
הרצאות סגורות להורים  והשנה , ייחודיותחינוך נהלל מזמין את הורי הגיל הרך לסדרת הרצאות ועד 

תודה לתום אבירן על הייזום וההפקה ולמרצות  . מנהלל–נבחרת המרצות היא משלנו כי -הנהללים
:שנרתמו

20:30יום שלישי בשעה 24.1.17" הבסיס ההתפתחותי לתנועה בגיל הרך"
.  פיזיותרפיסטית התפתחותית. MA, רוזי פז: מרצה

20:30יום שלישי בשעה 14.3.17" תקשורת שפה ודיבור בגיל הרך"
.קלינאית תקשורת. MA, רונית יפה: מרצה

20:30יום שלישי בשעה 16.5.17" חווית ותפיסת הגוף בגיל הרך, התפתחות–סיפורי גוף "
.פסיכולוגית רפואית. MA, הלל בנימיני מור: מרצה

₪  10: למשתתףעלות . ההרצאות תתקיימנה במועדון הוותיקים
052-3714157ֹתם עייק אבירן : לפרטים

:  פינת הנחת–וכתמיד 

נכדה  , נועםברכות חמות להולדת הבת לעדי וארז שטרק 

ואודי שטרקלברכה 

גוני, הנכדברכות חמות להולדת חן וניר חן -לרותי אור

לתמי  נכד , ערןברכות חמות להולדת הבן לורד ואורן לוין 

. ואלי לוין

ניק'מוצלגיא , ומזל טוב גדול ומרגש במיוחד

–שנישא לבחירת ליבו שילה 

!  ברכות חמות ואפילו תמונה

ועד מקומי נהלל, להתראות בעוד שבועיים, ימים טובים וגשמי ברכה–מאחלים לכולכם 


