עמוד  1מתוך 6

בס"ד

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

גליון מס 348
י אלול תש"ע 20.08.2010
פר' כי תצא
כניסת השבת19:01 :
יציאת השבת 19:56
מניין כ"ותיקין" – 05:35
מפקד 18:30

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול שמחה

מזל טוב

לאורינה ואבנר פלש
להולדת הבת
למרים ויצחק פלש
להולדת הנכדה

לטובה ויעקב לבקוביץ
להולדת הנכד

בן לשרי ומאור
למרים ויהודה צור
להולדת הנין
נכד לנאוה ויהודה
לרב יצחק וגננדי שפירא
להולדת הנכד קובי
בן לזאב ורבקי שפירא
להולדת הנכדה מירית
בת לדוד ורותי שפירא

מזל טוב
לבתיה ויהודה לוץ
לנישואי הבת גלי עם ליאור
******

למלכה דסקל
לנישואי הנכדה טל
בת לשרית חכם

ללימור וישראל ניסן
להולדת הבן
לשושי וטל גלסנר
להולדת הבן
לשרה וייס
ליפה ויוסי הרשקוביץ
להולדת הנין /הנכד

מזל טוב
לטל דרורי
לרגל בת המצוה
לשלומית וקותי דרורי
לציפורה ובנצי דל
לבת המצוה של טל

אתר נחלים כתובתנוhttp://www.mynehalim.co.il :

כתובת הדוא"ל לפרסום או הערותmynehalim@gmail.com :
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משפחת דוד עשתה שליחות בגרמניה
ועדיין לא נמצאה משפחה שתחליף אותם בתפקיד
החשוב הזה
אם יש משפחה שחושבת שיכול להתאים לה תפקיד זה
מוזמנים להתקשר למשפחת דוד,
 052-5857947או 04-6735336
)הם חזרו וגרים במושב הזורעים ,בגליל(

ועדת בטחון
להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
***

אחראי עירוב
יוסי הרשקוביץ 052-2512715

בימים אלו של חודש אלול אנו אורזים את ביתינו,
ספרים ,אלבומים ,רהיטים ...ויחד עימם אורזים רגעים
וזכרונות בליבנו.
זוהי לנו הזדמנות להודות לכם בית נחלים על חיים
קהילה רב דורית ,מגוונת ומיוחדת שזכינו לחיות בה,
לגדל את בנותינו ולרקום קשרים חמים.
מבקשים אנו להצטרף לתפילה מתוך ברכת החודש
ולאחל" :יהי רצון שתחדש עלינו את החודש והשנה הזו
לטובה לברכה ,לששון ולשמחה לישועה ולנחמה
לפרנסה טובה ולכלכלה לחיים טובים ולשלום לשמועות
טובות ובשורות טובות.
כתיבה וחתימה טובה
ויה"ר שנזכה להתראות בשמחות.

אורן ,שירית ,אביה ,יעל וחנה הופמן

ברכת ישוב טוב

לעידית ואיציק פומרנץ
רוני שגיא גיל שני ונטע
)בבית גמסון(

"בן אדם ,מה לך נרדם ?
קום קרא בתחנונים ,שפוך שיחה ,דרוש סליחה ...
בטרם ימים פונים "...

סליחות בנוסח עדות המזרח
תתקיימנה ,אי"ה מיום חמישי ב' אלול בשעה 4.55
באשמורת הבוקר ,בבית ותיקים .
כמוכן תתקיימנה תפילות בנוסח עדות המזרח
בימים הנוראים ,בבית דני.
לוח זמנים יתפרסם בהמשך .
בברכה,
מארגני המניין .

בקול תודה
אני מבקש להודות מכל הלב על הקייטנה הנפלאה
שארגנתם!
תודה לגילי ,שרית והדס ולכל נוער נחלים...
השנה היתה קייטנה יוצאת מן הכלל!!!
ארז דגה )איצקוביץ(

משפחות מאמצות
יישר כח למשפחות אונגר ודווליצקי על ארגון שבתות
סוף שנה לשכבת בוגרי יא' באפרת ולשכבת בוגרי יב'
ושנה א' במעלות .השבתות היו מוצלחות מהנות
ומגבשות.
עם סיום השנה אנו נפרדים מגלעד ואורית אונגר
שעזבו את המושב )הישיבה הטכנולוגית(
שפעלו במשך  4שנים נפלאות עם שכבות "נצח-
שבות" .ומשושי ואריאל שמואל שעזבו ג"כ את
המושב )ישיבת נחלים( ופעלו בשנה האחרונה עם
שכבת ט' " -להבה".
שושי אריאל גלעד ואורית תודה מכולנו על ההשקעה
המסירות האוזן הקשבת והדלת הפתוחה ,הייתם
הורים מאמצים מדהימים.
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צעירי נחלים

כו אֱ ל ִֹ -הים
ְּב ַמ ְק ֵה ֹ
לות ּ ָב ְר ּ

צעירי נחלים – מכיתות ט' ומעלה ,חיילים ,בנות שרות
לאומי ובוגרים
מוזמנים לערב מיוחד

מושב נחלים

"דרך הלב"
סיפור אישי מרגש ומרתק של גיא צבי מינץ שנולד וגדל
בבית חילוני בן לעיתונאי אשר בצעירותו עסק במוסיקה
והייתה לו להקת רוק שהופיעה במועדונים.
גיא צבי חוזר בתשובה מעביר ערב בליווי שיריו עם המון
תובנות איך לגלות את הייעוד האישי בחיים.

הופעה מומלצת מאד
הפגישה תתקיים בע"ה במוצאי שבת הזה ,י"א אלול,
 ,21.8.10בשעה  21:00בבית דני.
מחכים לראותכם

שבת פרשת כי תבוא )י"ח באלול( תהיה

שבת הוקרה
לכלל הרבנים-מורים
אשר עשרות שנים תורמים רבות למושב
בהוראת תורה ובפעילויות צבוריות
נברך גם את הרבנים ומשפחותיהם הממשיכים
בפעילותם את הקשר עם הישוב
הרב זאב ופנינה הס
הרב אריה ובלהה ויסרוזן
הרב שלמה ושושנה נגר
הרב זרח וחיה נובוגרוצקי
הרב יעקב וחוה צ'רבוניץ

בשבת זו יתקיימו תפילות חגיגיות

עם המקהלה קולות מן השמים
קבלת שבת וערבית 19:15
שחרית )מאוחדת( 8:00

לפני תפילת המוסף יתקיים קידוש.
כל הציבור מוזמן
הרב דוד גרינולד שליט"א
הועד המקומי
ועד בית הכנסת

גמ"ח למוצרי תינוקות ע"ש אברהם אינהורן
להזכירכם,בגמ"ח יש:
מוצרי מזון :מטרנה ,דייסה ,אופטימיל ,סימילאק.
תרופות :אקמולי-נוזל ,אקמולי-פתילות ,נורופן לילדים,
אדויל לילדים ,טיפות אוזניים ,טיפות אף ,בייבי כיף-משחה
נגד גרויים,גרפווטר.
כמו כן יש :טיטולים ,מוצצים ,מגבוני בד ,בקבוקים,
מכשיר אינהלציה ,מכשיר אידים חמים ,משאבת חלב }כולל
בקבוק אוונט{ ,רפידות הנקה ,משחת רפאל לאישה המניקה.
ניתן לבוא ,ביום חול בכל שעות היממה עם תיאום טלפוני.
בשבתות ובחגים ,באים ,דופקים בדלת ומקבלים.
אשמח לעזור
אהובה אינהורן
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השבת אבידה
דרושה סטודנטית או תלמידת תיכון אחראית.
לעבודת נקיון של דירה קטנה )פעם בשבועיים
לשלוש שעות(.
מקבלים מפתח ואפשר לעבוד בימים ובשעות
הנוחים.
לפנות לשמואל שעיה 050-5442667
shaya@ardix.co.il

זוג עולים  2 +ילדים הגרים בדירת חדר מבקשים
לקבל מיטת קומותיים  +מיטה תחתית )סה"כ 3
מיטות( .ציפי – 054-4928537

א .פלוגת שריון מחפשת תורם למימון הוצאת חולצה
מיוחדת עבורם ,אפשרות לפרסום על גבי החולצה
)התרומה ע"ס  500ש"ח(.
לפרטים נא לפנות ל0544499832 -
ב".חזק את ידי מגני ארץ קודשינו"
בקרוב תחל פעילות גמילות חסדים גדולה עבור
החיילים המשרתים באיזורים הסמוכים למושבינו,
בעיקר באיזור השומרון הקרוב.
אנו מעוניינים לשלוח בכל סוף שבוע משלוח של עוגות
ושתיה עבור חיילים שסוגרים שבתות בבסיסים אלו,
ע"מ להקל עליהם את השהות בבסיס בשבת ולשמח
אותם עם קצת "הרגשה של בית".
לצורך כך אנו זקוקים לאנשים שיתנדבו להסעות של
המשלוחים ,ולתרומות )עדיף בקביעות( של
עוגות,שתיה ומיני מאפים אחרים )חלות וכו'(.
וכל העוזר במצווה חשובה זו תבוא עליו הברכה
לפרטים :נעם0544499832 -

•

נמצאו אופניים המאבד יכול לפנות לאריאל סלע
054-6134135

•

נמצא תוכי ליד ביהכנ"ס בשבת לפני שבועיים.
 054-4604578שלומית דרורי

•

מי שמצא נעלי קרוקס לבנות מתבקש להעבירם
למזכירות הועד המקומי.

•

בובה חמודה מחפשת את הילדה ששכחה אותה
בגן השעשועים .ניתן לקבלה עפ"י סימנים
במזכירות אצל הדס

•

מעיל יפה וכמעט חדש נשכח בחורף על ידי
בעליו .מתאים לגיל  .3-5גם אותי ניתן לקבל
עפ"י סימנים במזכירות אצל הדס

•

נמצא סולם אלומיניום ,ניתן לקבלו ע"פ סימנים
אצל צלי אדלר054-4457334 ,

