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  ביטל שפילמן אריאל אדלר  גילי זלצרא: מערכת
               דבורה בנצקי  נורית גוטמן 

  

  
    

  
  

   
  

 
 
 
 
 

           

  347גליון מס 

  13.08.2010ע  "  תשאלול' ג

  שופטים 'פר

  19:09: כניסת השבת

  20:05יציאת השבת  

  
  05:31 –" ותיקין"מניין כ
    18:30: מפקד 

  vmnhadas@zahav.net.il 

  שמחה וקול ששון קול

  com.gmail@mynehalim :ל לפרסום או הערות"כתובת הדוא    il.co.mynehalim.www://http :כתובתנו אתר נחלים

  מזל טוב 
  

  שמואל שעיה ל
  נכדהה להולדת

  בת לרחל ויוני
  

  

  שושנה ומאיר ברקול

  ןנילהולדת ה
  נכד לאסתר ודוד בלטמן

  

  
  מזל טוב

  
  לגלעד קליין לארוסיך עם צליל

  
  לאתי ודובי קליין

  לארוסי גלעד
  

*****  
 

  

  לחברינו היקרים
 

ההתנדבות , התמיכה, האלפי תודות על העזר
תודה על שהעזתם להיפרד מהמזגן  .וההתגייסות

 ולהיפרד מהמיטה בשעה ,בשבת לוהטת שכזו
  .מוקדמת שכזו

 לגבאים על שיתוף הפעולה וההיענות תודה
  ,לבקשותינו

  ...אשרינו שאלו חברינו
  מי יתן והשמחה תשרה תמיד בקהילתינו

  
  אביטל ואבינעם שפילמן                                

  

   תודהקולב

 :מועדי חופשת מזכירות האגודה
   

-15/8/10ח יוצאים לחופש בין התאריכים "הנה
26/8/10.  

   

 ניתן לפנות למזכירת האגודה 19/8/10 עד לתאריך
  .בנושאים הקשורים לועד

   

המזכירות יהיו סגורים בין התאריכים משרדי 
גם בנושאי ועדת קבלה לא יהיה  (22/8/10-26/8/10

  ).מענה
   

ועדת קבלה בשבוע של  בנושאים דחופים בלבד של
   ניתן לפנות לאודי רטנר בטלפון 29/8/10

057-8191468  

  מזכירות האגודה, בברכה
   

: מזכירות ועד מקומי תהיה סגורה בתאריכים

  )!וללכ (1.9 – 29.8
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תזכורת נוהל הפעלת מערכת פתיחת שער 

 נחלים צפון בשבת ובחגים
  

  
  :עיקרי הפעלת המערכת

  עם כניסת השבת ייסגר השער ויישאר סגור עד -
  .ליציאת השבת

הטלפון '   בשעת חרום יוכלו התושבים באמצעות מס-
: ' ולחייג למסנמסר לועדת ביטחון והוזן במערכת ש

 המספר והמערכת תזהה את, 054-2589624
  .תוודא שהוא רשאי לפתוח והשער ייפתח, המתקשר

. השערי המערכת לא יוכל לצאת מ"   מי שלא יזוהה ע
מספרי טלפון לחיוג  שלטים עם 2על השער ייתלו 

  !ולחירום בלבדבמקרה של שכיחת המספר 
   אנו חוזרים ומדגישים שהמערכת תזהה רק את אלו 

  .שמסרו את מספריהם ושהוקלדו למערכת
, א"  במקרה של אירוע חרום וקריאה לכוחות כיבוי ומד-

אמצעות הקוד שניתן להם בל את השער "יפתחו הנ
  .ושנמצא ברשותם

יש ,   בעלי הנחלות שבחצרותיהם יש עסקים ומחסנים-
שלפי הוראת הרב דוד , ליידע את בעלי המחסנים

ובמקרה של , גרינוולד תיאסר כניסת ניידות המוקד
  . יש להתקשר למשטרה) 'צה וכופרי( אירוע אמיתי

  .לא תתאפשר כניסה לבדיקה בלבד
 הנהלות המוסדות –אורחי המקצועי וישיבת נחלים 

 קיבלו את קוד ההפעלה ובעת
  .חרום יפתחו לאורחיהם את השער

  

  

אנו מקווים שהדבר ישפר את ביטחוננו וגם 

  .ימנע חילול שבת

ס ישארו סגורים "שער נחלים דרום ושער ביה

  .ת כרגילכל השב
  

    050-8779760 –אבי וולמן : לשאלות ולפרטים נוספים
  : להזכירכם

  057-7252517 –אילן דרוקמן 

  050-8779760 –אבי וולמן 

  

* * *  

  

  

  

  

  אחראי עירוב

  052-2512715 יוסי הרשקוביץ  

  
 

 ור לנשים לכבוד ראש חודש אלולשע

  חבלים וסולמות, התחלות: הנושא

  רחל רוזנטל: המרצה

  ,ס לפסיכותרפיה"מטפלת משפחתית ובוגרת בי

  .תלמידת חסידות וקבלה

  השעור ינתן בבית אהובה אינהורן

  21:00 בשעה 17.8באלול ' ביום שלישי ז

  ל"השעור מוקדש לזכרו של אברהם אינהורן ז 

  כולן מוזמנות

  

ששבעת , התבשרנו באסיפת חברים של האגודה

אשר חזרו ,  יחידות14ני בתים בהרחבה של קו

בהם מהרכישה והגישו תביעה משפטית נגד 

במסגרתה הם ירכשו . המושב הסכימו לפשרה

ישלמו לאגודה את הוצאות , חלקות מהמינהל

אין זה . הפיתוח ויבנו את ביתם בהרחבה לבד

יהיו רצויים , אחרי מה שהיה, אומר שאנשים אלו

אני .  רע במיעוטוההסכם הנו בבחינת. בנחלים

במקומם הייתי שוקל האם להתיישב בקהילה לא 

  .ידידותית

אני סבור שלרכישת המגרשים הנותרים יש לתת 

. עדיפות ראשונה לתושבים המתגוררים במושב

כן יש לאפשר להם לבנות בתים צנועים כרצונם 

ולא לקבוע תקנות המחייבות בניית בתי פאר 

  .יקרים

  יצחק פלש

 

   אחדקולב
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  ע"  תש אלולחודש 

   נחלים–" נוה יעקב"                 בית המדרש 

----------------------------------------------------------------------------  

  

  :להלן סדרי השיעורים

  :סדר קבוע

   

   .הרב עדיאל לויי "ע"נביאים : "ך"תנ– 7:30

  

  .הרב זאב הסי " ע"עאורות מפרשת השבו" – 8:30
  

בעניני / שיעורים בסוגיות הלכתיות שונות – 9:30

  'דיומא

  

  ק פרשת שופטים"באלול עש' ג

   הרב דוד גרינוולד
  

           ק פרשת כי תצאו "  עשבאלול' י

   סיור ושבת גיבוש בטבריה
  
  ק פרשת כי תבוא"באלול עש' יז

  הרב משה קבלן
  

  וילך-ק פרשת נצבים"באלול עש' כד
  ב שמואל סמטהר
 

       ניתן להקדיש שיעורים
  " בכולל יום השישי"
 שפחותלעילוי נשמת בני מ 

 נא להעביר שמות הנפטרים והתרומות

 050-7441175 לדוד רוטשילד 

 

  עידכון שיעורי תורה במושב
 

       ט אבקש מכול "לקראת השנה החדשה הבעל
 התוכן, אשר מיקומו ור מארגן שיע\מלמד

 או שעת הלמוד השתנתה במהלך השנה\ו, הנלמד
 052-4203832 - 'בטל ולעדכן ליצור עימי קשר

 com.gmail@giladpassal- מייל 
 בתודה מראש גלעד

 לכל תושבי נחלים 

גם , לקראת הימים הנוראים המתקרבים

השנה יעברו מתנדבים בבתיכם בימים 

 כדי "נחלים-נחל"לקופת להתרים   הבאים

  .לתמוך בנצרכים בהוצאות החג

אנו פונים אל כל הציבור לתרום בעין יפה 

שבין השאר דואג גם לאנשי , למפעל זה

  .נחלים הנדרשים לכך

: ניתן למסור את התרומות גם ישירות ל

  .או אודי רטנר, מיכאל אשר, מאיר היימן

תושבים המעונינים להתנדב לאיסוף התרומות 

  .למיכאל אשר מתבקשים להודיע בהקדם

את  מי שמעונין יוכל לנצל את ההזדמנות ולמסור גם

  . האוספים את התרומותשבביתו למתנדבים הקופה

כי בנחלים פועלות שתי  בהזמנות זו נזכיר ונבהיר

  :קופות נפרדות

יעקב ' ש ר"ע) הדדית- לשעבר עזרה ( נחלים–נחל 

עוסקת בתרומות לנזקקים וכן לעוסקים בישוב , אדלר

ניתן לקבל קופה להחזקה קבועה  .הארץ ובתורתה

במידה וקיימת היכרות אישית עם משפחה . בבית

   .ניתן לפנות בבקשה סדורה למיכאל אשר, תנזקק

 עוסקת ,חיים הימן-ש אברהם" עח"קופת גמ

לתרומות לקופה . במתן הלוואות לאנשי נחלים

ובמידה ונדרשת הלוואה ניתן לפנות למאיר 

  .היימן

   

  "ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא"
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  ועדת ספורט

 שרותי בריאות כללית
 ת" פ-מחוז דן

  
  הודעה ללקוחות הכללית 

  
  שרות חדשלאחרונה נפתח 

  
בעבודה או בכל +( לקיחת בדיקות דם בבית הלקוח

  ).מקום בו תבחרו

  
  *.2700   דרך  הרשמה 

  .או דרך האינטרנט 
  

   25₪ללקוחות המושלם בעלות של 
  

 

  

שני / נותרו עוד מפגש אחד  ,לקראת החזרה לספסל הלימודים

 מפגשים 
  ". שיעור וכידרור" של

  :ה המפגשים כדלקמן"בשבוע הקרוב יתקיימו בע

  ה-ד-ג-בוגרי כיתות ב

  ,ביום ראשוןתתקיים ) אימון כדורגל ולימוד(הפעילות 

  . במגרש הספורט17:00  בשעה, 15.8,  באלול'ה 
   

  ט-ח-ז-י כיתות ובוגר

  ,ביום שניתתקיים ) אימון כדורסל ולימוד(הפעילות 
  . במגרש הספורט19:30בשעה , 16.8, באלול' ו 

  

* * *  
טורניר כדורגל  מאורגן, לקראת סיום החופשה הגדולה

 .במושב לבני הנוער
 החל 22/8  ,ב אלול"י, ה ביום א"יתקיים בע הטורניר
  . בערב20:30מהשעה 

 תלמידי תיכון וחטיבות הביניים -ר משתתפי הטורני
  . בנחליםכיוםהמתגוררים  ,)ב" י- ' בוגרי כיתות ז(

  .ההרשמה בעיצומה וטרם נסגרה
 מוזמנות -הקבוצות שטרם נרשמו ומעוניינות ליטול חלק 

   לתאם השתתפותן ולפנות במהלך השבוע הקרוב
  ) 052 -  5455061(לקובי גולן 

  ).057 - 8151281 ( או ליאיר שלום
  

* * *  

בימים אלו מושלמת תכנית החוגים לשנת הלימודים 
 .א"תשע

  :החוגים מתוכננים בתחומים הבאים
ייערך בבית  ,פרנסואז נתיב בהדרכת - התעמלות קרקע

  .דני
  .בבית דני ייערך, שושי שמואל בהדרכת - מחול מודרני

  .במגרש הספורט ייערך,  בהדרכת קובי גולן-  כדורגל
במכון  ייערך, עקב לופוליאנסקי בהדרכת י- קיקבוקס

  .האימון בישיבת נחלים
   

 ייפתח על תנאי רישום - ) בהדרכת טלי מירון (טניסחוג 
  .מוקדם מינימלי בשבועיים הקרובים

ניתן להרחיב הפעילות ולבחון  -במידה שיהיה ביקוש 
  .פתיחת חוגים נוספים

   
  שעות הפעילות, יפורסמו ימי הפעילות בקרוב

  .ועלות כל חוג
 

לקראת חודש אלול הממשמש ובא ברצוני לחדש את עניין 

, המנות המוכנות שיאספו על ידי הנוער הטוב של יישובינו

משפחה המעוניינת להצטרף למפעל צדקה חשוב זה ייצור 

  . איתי קשר

  

  ,תזכו למצוות

  ,כתיבה וחתימה טובה

  אריה גוטליב

050-8684200  

 

  אזכרה

  

  לכל תושבי וחברי נחלים

שנה לפטירת בתי ואחותינו האהובה במלאת 

  ,ל" זעליזה שטרול רוזן

           ,ה ערב לזכרה ביום חמישי"נקיים בע

  ) למניינם19.8.10(, ע"באלול תש' ט

  .18:30בבית דני בשעה 

  :בתוכנית

לימוד משניות ודברים לזכרה מפי חברים 

  .ומשפחה וסעודת מצווה

  ,מחכים מכם לכבד את המעמד

  

  ל כהןהאמא יפה שטרו

  והאחים
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 .גם לחופש הגדול יש סוף
  .ואנחנו מבטיחים שיהיה לו סוף טוב

  
  !!!!!!!הפנינג ענק לסיום חופשת הקיץ

כולל אלו שלא התמזל (כל התושבים 
) זלם לצאת לחופשה בת חודשייםמ

מוזמנים לחגוג ביחד במסיבת סיום 
  .קיצית ותוססת

 באוגוסט בואו לאחר 30- ביום  שני ה
, צהריים של הפעלות משפחתיות

פעילויות , משחקי ספורט, דוכני אוכל
  .מגוון תחנות וביתני משחק,אתגריות 

  
תרשמו ביומנים ותתחילו לספור את 

  . הימים
 

 לים נח-ן"קייטנת איל

   

נתינה אמיתית לעולם אינה נמדדת בכמות "

  "אלא ברוחב הלב של הנותן  - ובמשקל

   

תודה רבה למוטי כהן על האירוח הנפלא בבית 

  !הספר המיקצועי בכל שנה

תודה רבה למועצה על תרומת מערך ההסעות ביום 

  !הכנה לקייטנה ובמהלכה

   

  ..תודה רבה לכל מי שתרם מכספו ומזמנו

  ,למי שתרם את הכובעים, חולצותלמי שתרם את ה

  , למי שאפתה עוגה, למי שהגיע להעביר פעילות

  , למי שממטבחה שלחה אלינו ארוחה חמה

  , למי שהגיע בשעת לילה מאוחרת לסייע במקלחות

למי שתרם   ,למי שסייע בהבאת כסאות הגלגלים

  , פיצות לארוחה

  , למי שתרם את רכבו לביקור בבתי החניכים

ל ערב ללוות את החונכים החדשים למי שהגיע בכ

  , באופן אישי

סייע והושיט יד בארגון , לכל מי שתרם מכספו

  . ובתכנון

   

  , בהערכה רבה

 .נוער נחלים
   

  

 

  

  י שמואללאריאל ושוש

  )הורינו המאמצים(

  

מלאת , רצינו להגיד תודה רבה על שנה נפלאה

על הבית הפתוח תמיד , פעילויות מהנות במיוחד

,                                  ההשקעה ותשומת הלב, על האיכפתיות ,לבואנו

  .ועל ההיתגיסות בעת קושי ומצוקה

  .מאד מעריכים וכבר מתגעגעים

  

  ! החדשבהצלחה במקומכם 

  !תודה רבה

  'יכיתה -משכבת עולים ל
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  אנו שמחים להודיע על פתיחת שנת פעילות חדשה

  .נחלים לכל ילדי המושב" תלמוד תורה"ב

  

  )16/8. (ע"באלול תש' מיום שני ו: התחלת הפעילות

  

 )בנים( לימוד מסכת תמיד -   :בתכנית

 )בנות( יצירות -

 שבוע וסיפורי חסידים פרשת -

 חידונים ומשחקים,  שעשועונים-

  פרסים וממתקים-

 

  :נחלים" תלמוד תורה"מערכת 
    

 :מקום :סוג הפעילות :ימים ושעות :ה/מדריכ :גיל

 ג בנים- א
  הרב נתי

 ברנע
 16:15שני ורביעי 

  סיפורי צדיקים 

 פרשת שבוע
 בית המדרש

 ו בנים-ד
  הרב נתי

 ברנע
 17:00שני ורביעי 

  כת תמידמס

 פרשת שבוע
 בית המדרש

  גנים

 ב בנות- א

  ברוריה פרל

 

  17:00 –שלישי 

 14:00 –שבת 

יצירות ,סיפורים

 פרשת שבוע
 בני עקיבא

  

  כל מי שרוצה ליהנות

    ,מאווירה מיוחדת וחווייתית

  ...מוזמנת לבוא ולהתרשם/ מוזמן 
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   אהרן פרלאהרן פרל
   050-4109293 –הרב נתי ברנע 

  

  052-7203948 –ברוריה פרל 



  7 מתוך 7     עמוד   ד"בס
  
          
 
  
  
  

מטפלת חמה ומנוסה מעוניינת במשרה חלקית 
לשנת הלימודים הקרובה משרה חלקית אפשרות 

  .לשעות גמישות
  052-5351458, 052-7657176: לפרטים

 

  השבת אבידה

  
  סטר יונייטד בצבעים אדום צהוב'נמצא כדור של מנצ

   –המאבד יכול לקבלו אצל רונן סילברמן 
054-3082087  

  
 ניתן לקבלו במזכירות הועד המקומי –נמצא מפתח 

  !אצל הדס
 

  
 }הורים ילדים ונכדים{ למשפחת עולים מורחבת 

  הגרים יחד בצפיפות דרושה עזרה
  .ברכישת מצרכים יבשים טיטולים ומטרנה  

  054-4676568גילי 
   
  

  סדנאות איפור ותסרוקות בקבוצות קטנות

 בהתאמה אישית

  !!!חדש

  למכירה 
  98מודל ,  מקומות ישיבהMPV ,8מאזדה 

  . יד ראשונה
  054-2070850אשר : לפרטים

 

 .מעבירה שיעורים פרטיים בנחלים' סטודנטית שנה ד
  .' י-'תגבורים לקיץ בתחומים השונים לכיתות א

ברת שיעורים בתחום עם ניסיון קודם בהע
  .המתמטיקה לחינוך הרגיל ובהוראה מתקנת

  .ר להוראת מתמטיקה"ד השיעורים ינתנו בליווי ויעוץ
  054-5937321: 'טליה גליק פל: לפרטים

 

  
מחפשים סטודנטית לכמה שעות כל יום לעזור 

                לאמא לאחר לידה עד אחרי החגים 
 ). תחילת הסמסטר(

  054-4688320   להשאיר הודעה
  
  

  כיסוח דשא עם נסיון 
 הראל ויסבלום– 9331931

 
 

כיריים +  או לקבל תנור עומד  מעוניינים לרכוש
 .לשנה הקרובה  

  052-2748343 :ציק ועידית טלאי
  
 

  ועד מקומי
  

בימים אלו נשלחו אליכם לבתים תזכורות 

  !לתשלום מיסי ועד מקומי
נא להכנס למזכירות בהקדם ולשלם 

  !!!חובכם
 !קיץ נעים        


