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  351גליון מס 

  17.09.2010  א"ע  תשתשרי' ט

  יום הכיפורים

  17:26: ת ויום כיפורשבכניסת 

  18:19 :שבת ויום כיפוריציאת 

  
  04:48 –" ותיקין"מניין כ

  

vmnhadas@zahav.net.il 

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

  לדוד רוטשילד ולחנן נורדן
  תודה רבה 

יור מרתק והרצאות מאלפות ס, על ארגון שבת מהנה
  .הרב לוי ועדינה פרידגוט, מהרב הס

  !ישר כחי
  .משתתפי כולל יום הששי ומשפחותיהם

  
  )מרים אבנשטיין(                                           

  

  שנה טובה מתושבי הצפון
ש "פסח ולפני ראהלפני ,  שנים4מזה , פעמיים בשנה

מתקשרת אליי דבורה אפללו ממעלות ומבקשת להודות 
  .על הארוח הנפלא בימי מלחמת לבנון השניה

למושב " פליטים"בדבריה היא מטיבה לתאר כיצד הגיעו כ
אשר אכסנה אותם ודאגה , ומצאו קהילה חמה ומחבקת

  .לכל מחסורם במשך תקופה ארוכה
רב לב בצרוף השנה בקשה דבורה להעביר תודה זו מק

  .ברכת שנה טובה לכל חברי קהילת נחלים
  

  מרים אבנשטיין                                                    
  

 לכל חברינו בנחלים
  ,תודה על כל העזרה

  חיממתם לנו את הלב
  ..."תחל שנה וברכותיה"

  עובדיה' משפ                                       
 

  ועד מקומי
 

) 471(בעלי המשקים הגובלים עם כביש מכבית 
  , אברהם אלפסי' עם החמוזמנים בזה לישיבה 

 20:00 בשעה 19.9.10, א"א תשרי תשע"י', ביום א
  :בנושא, במזכירות המושב

  . תחנת הדלק–עבודות קו ביוב בקטע איזק 
מנהל הפרויקט יסביר את הנושא על , אברהם אלפסי

  .היבטיו השונים ויענה על שאלות הנוכחים
  ,בברכה                                   

  ומי נחליםועד מק

  תודה קול
  אחד קולב

  לאחר תפילות ונעימות הימים הנוראים
פניתי אל מתפללי המנין הספרדי 

בבקשה להצטרף לתפילת ערבית של 
  . עם כל הציבור בבית הכנסתיחדשבת 

  ומתוך דאגה, מלב כואבהפניה יצאה 
  .לאחדות הקהילה

הריני מתנצל בפני כל מי שנפגע 
  .מדברי

              

  אודי רטנר                          

  
  מקווה גברים

  
  .הגברים בישיבה יהיה פתוחמקווה בערב יום כיפור 
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  ועדת בטחון וקול ששון קול
  : כםלהזכיר

  057-7252517 –אילן דרוקמן 

  050-8779760 –אבי וולמן 

  

* * *  

  

  

  אחראי עירוב

  052-2512715 יוסי הרשקוביץ  

  
 

 לוח זמנים לתפילות יום כיפור בנוסח עדות המזרח
  

  .ה בבית דני"התפילות יתקיימו אי
  

  } שישי יום{ערב יום כיפור 
   04:55                 ) בבית המדרש(    סליחות
   6:00                    )בבית הכנסת(   שחרית

  .התרת נדרים תתקיים לאחר תפילת שחרית 
  

  13.30                                                  - מנחה
  17:26              -הדלקת נרות וסוף זמן אכילה 

  .17:30                                       כל נדרי וערבית
   

  }יום שבת {יום כיפור 
  07:00                                     -קורבנות -שחרית 

  07:15                                               -שחרית הודו
      15:00                                                         -מנחה
  16:40                                                        -נעילה

  18:00                                -ערבית וקידוש לבנה 
  18:19                                       -            סוף הצום

   
  .יהי רצון שיתקבלו תפילותינו ברצון 

  .גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת 
  .מארגני המניין

  

  
  מזל טוב

  
  אפרתך עם לארוסיאלי ילובסקי ל

  

  לאה ונתן ילובסקיל
  איילה ודוד ילובסקיל

  לארוסי אלי

  

  מזל טוב 
  

  שירי ונדב רימוןל
   גיליהבתלהולדת 

  
  לציפי ומשה הוז

  להולדת הנכדה
  
  

  לאה ונתן ילובסקיל
  איילה ודוד ילובסקיל

  נין/ להולדת הנכד 
  בן לאילה ואסף

  
  

  ניצה וחנן נורדןל
  נכדלהולדת ה

  בן לרוני ועידו
  
  

  מזל טוב
  

  לספיר גלסנר
  לשושי וטל גלסנר

  ליפה ויוסי הרשקוביץ
  שרה וייסל

  
  לרגל בת המצוה
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 מערכת קול הנחלים מאחלת 
   גמר חתימה טובה לכולם

 !וחג שמח

 

 

 "אחרי החגים"נתראה ... 

  
 

  ,לציבור נחלים

בימים אלו מתבצע פרוייקט התקנת חסכמים של 

  .רשות המים ברחבי הארץ

  .החל מהשבוע יתבצעו התקנות במושב נחלים

  !החסכמים וההתקנה בחינם, לידיעתכם

  .ורכבו עד שלושה חסכמיםבכל משק בית י

החסכמים מווסתים את כמות המים מבלי לפגוע 

  .בזרימתם

  .אחוז בצריכת המים  40החיסכון הוא עד 

ניתן ליצור קשר , על מנת שנגיע במועד  שנוח לכם

   050-8779762 –עם אסף וולמן 

  com.gmail@vol.asaf: או למייל

  

  "מזור"קהילת  

לכל בני נחלים אשר חיזקו  שלוחה , ברכת תודה  

  . בשנה החולפת, מועד וחול, אותנו בתפילות שבת

ובכל , נשמח להמשיך ולהתחזק בנוכחותכם בחגי תשרי

  .הבאה עלינו לטובה, שבתות השנה

הפרוס , נציין את קיומו של ערוב כשר ומתוחזק  

בשבוע . בין משתלות חישתיל למשק ברנטלאורך השביל 

התאורה .  לכל אורכו של שביל זהקו תאורהשעבר נסלל 

 של לנוחיותם - השנהתופעל בכל ליל שבת וחג במשך 

  .ההולכים

הפועל מזה (נוסיף ונדגיש כי המניין בימות חול   

נשמח למתנדבים אשר .  מצומצם ביותר–) כשנתיים

תפו במניין זה בו ישת,  לתרום יום בשבועוייאות

  ).054-6499300 –שמוליק לווין : לפרטים(

  8:00): בכל השנה כולה(ימי שבת ומועד : זמני תפילות

  6:00 –                  ימי חול 

  ,טובה-חתימה

  ".מזור"     בני קהילת 
  

 ש אברהם אינהורן" תינוקות עח מוצרי"גמ

ששמה ליד דלתי שתי , האלמונית לתורמתתודה 

  .משאבות חלב ידניות

   .הלעירית ויסבלום על תרומתתודה  

  . יישר כח ותזכו למצוות             

   אהובה אינהורן                                      

                                         פעילות לילדים לקראת חג הסוכות

                                       -  19/9/10 -  16:30ביום ראשון בשעה 
                                   כולכם מוזמנים לסדנת קישוטי סוכה 

  .יםילהביא מספר ,הסדנא תתקיים ליד בית דני

   

  וועדת תרבות-מחכים לכם

  .אשת מכירות/ה איש/לחברה טכנולוגית דרוש
  .יסי במחשבים ועבודה בשעות גמישותידע בס

  .אפשרות להכנסה כספית גבוהה על בסיס הצלחה
 054-7932857 –לפרטים 
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 במלאת שנתיים לעלייתו למרומים של יקירנו     

  ל"ז אינהורן  אברהם

  
  נעלה לקברו ונתייחד עם זיכרו

  21.9ג תישרי 'ביום שלישי י
  16:30  בשעה

  המשפחה
  

  יה תהיה סגורהיבחול המועד סוכות הספר

  

שנה חדשה החלה וזה הזמן להזמין את כולם 

ת מנוי חדש או לחדש את הישן  לבוא ולעשו

  .הנות מהספרים החדשים הנמצאים בספריהיול

  

ברצוננו להזכיר לכל המשפחות שקיבלו מכתבי 

לבוא ולהחזיר , וגם לאלו שלא קיבלו, תזכורת

  .את הספרים שנמצאים ברשותם

                                   גמר חתימה טובה

  

  מנחםקול

  

  תנחומים

  עינת לרנרל
  

   עם פטירת אחיך

                
  מיבנחמת ציון תנוח

  
 

 פינוי אשפה וגזם
  

וכמו כן , ט יתבצעו שינויים במועדי הפינוי"לקראת החגים הבעל

  .יתבצעו פינויים גם בשעות הלילה

   .את הגזם יש להוציא ערב יום הפינוי ולא ביום הפינוי •

   .נא ליידע את התושבים בשינויים •

   3106*לפניות ניתן לפנות למוקד המועצה בטלפון  •

  

    וי גזם וגרוטאותפינ

  
 01/10 'יום ו, 24/9' יום ו -סוכות 

                                                                                     

    פינוי אשפה ביתית

  

  1/10' ויום  ,  24/09' ו יום –סוכות 

  

התברואה האגף המוניציפאלי מאחלת ' מח
  !חג שמח ושנה טובה

  

 "חזק את ידי מגיני ארץ קודשינו"

אנו מעוניינים לארגן תרומה של עוגות ושתיה עבור 

חיילים השומרים באזור השומרון הקרוב אשר אמורים 

מ לתת להם "ע ,לסגור ולהשאר בחג סוכות בבסיסם

.                                          במהלך החג" הרגשה ביתית"קצת 

   .                 אנא הירתמו למבצע חשוב זה ברוחב לב

. לא היתה הענות למודעהאש השנה לפני ר לצערינו

ה שנזכה עכשיו לשמח את החיילים השומרים "בעז

.                                                                                  ומגינים עלינו כדי שנוכל לשמוח בלב שלם ושקט

  .יתקבלו בברכה גם תרומות כספיות *

  054-4499832  נעם  -לפרטים 
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  ארבעת המינים 
כמידי שנה ניתן להשיג אצלנו את ארבעת 

  .המינים בהכשרים שונים
  :ניתן לרכוש פריטים בודדים, כמו כן

רתיקים ערבות וכן נ, הדסים, לולבים, אתרוגים
  .ואוגדנים ללולב

  .שירות עד הבית
  .נבקשכם להקדים בהזמנות

  –ליאור שטיין : פרטים

 03-9328974 ,052-5297287.  
 

  ארבעת המינים 
  

  ...חג סוכות קרב ובא ואתם זקוקים לארבעת המינים
אז למה ללכת עד לשוק אם אפשר לקבל עד 

  ??הבית
סטים של ארבעת המינים בכשרויות מהודרות 

  !!ובמחירים נוחים יגיע ישירות לביתכם
  03-9092612  אלעד סלע: לפרטים

  

  ארבעת המינים 
  !!!במחיר מדהים

  ??למה לך להידחק בשוק
  סט ארבעת המינים יגיע עד ביתך

ניתן לבחור בביתנו פריטים בודדים וכן , כמו כן
  . שוניםנרתיקים וקוישלה בהכשרים

                להזמנות נא לפנות בהקדם לדב שטיין
– 052-3010201  
 

  להשכרה
במושב נחלים דירת גלריה קסומה בת חדר וחצי 

נפרדת בגינה גדולה מושלמת לזוג  )ר" מ45(
  .צעיר ודתי

  .כניסה מיידית, ריהוט בסיסי
  050-7943493, 03-9328968 –לפרטים 

  

 

 ..צוללים קדימה
  

מתארגנת קבוצה לקורס צלילה נפרד 

  באילתלבנות במועדון קורל סי 

  

  ט תשרי" כ–ה "כ: בין התאריכים

  1 כוכב -)3-7/10 (

  2+ 1 כוכב -)3-10/10(חשון '  ב-ה"כ

  

       
  !!מחיר קבוצתי     

  

  0502380333: חבצלת רודמן: לפרטים
                                     0527904152  

  

 

  מכירת ערבות
  

  כמו בכל שנה ערבות גדולות ויפות במחירים נוחים 
  .יגיעו ישירות לביתכם

   תהיה אפשרות להזמנה מראש למשך כל ימי החג
  .רבה- וכן להושענא

          כמו כן תהיה קנייה של ערבות במניינים של 
  תפילת שחרית

  .בבית הכנסת המרכזי בנחלים
  כמו כן תתקיים מכירת ערבות להושענא רבה

  )28.9.10(תשרי' ביום שלישי כ
  )18משק (לעבבית משפחת דוד וימימה ס

  19:00-21:30בין השעות 
              

    עמיחי סלע -  052-7461648:לפרטים והזמנות

  סלע אריאל -054-6134135 

  

 

  עבודות חשמל
  

  חשמלאי מוסמך
  

  054-4457334 –צלי אדלר 
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  , עם המעבר לשעון חורף... לא צר המקום

+ כדורגל ש משחקי "יתקיימו מידי מוצ

 :הבא ח הזמניםי לו"עפ, כדורסל
   

  כדורגל

  . שעה לאחר צאת השבת3/4 -תחילת פעילות 

  .שעה ראשונה -ב ומעלה "משחקים לבוגרי י

  . במשך שעה וחצי נוספות-לכלל הגילאים  משחקים

  
  כדורסל

  . שעות ורבע לאחר צאת השבת3 - תחילת פעילות 

בשבוע הקרוב יחלו משחקי הכדורסל , בהתאם לכך
  .21:30בשעה 

  
 

 במושבחוג הגנה עצמית לנערות 
  המיועד לנערות  מתארגן חוג להגנה עצמית

  יב- בכיתות ז
  בשיטת לחימה טבעית ופשוטה

בוגר מכון וינגייט מורה , גיא דאר : המדריך הראשי 
  בכיר ומאמן ספורט לאומניוית לחימה להגנה עצמית

 ומשך השיעור 19.15החוג ייתקיים בימי שני בשעה 
   דקות60-70
  ח לחודש" ש170: מחיר 

  il.org.krav.wwwניתן להתרשם באתר 
 או 052-5665487כל המעוניינת נא להתקשר לחיה 

  050-5338163ישירות לגיא דאר 
  )' או ה'ייתכן וייפתח חוג בימי ג(

  01.10.10ההרשמה עד תאריך 
 

   , 4.10.10-ה' ה ביום ב"החוג לציור יתחיל אי
  פרטים והרשמה, ו תשרי"כ
 03-9330078 ,052-3334869  
  

  ,בברכה
  

  הניה רפפורט                                            
 

  תיאטרון קהילתי למבוגרים
  ב נחליםבמוש

  .....יוצא לדרך
  

ושחקן " אספקלריא"בוגר , בהדרכת השחקן גיא דורון
  .אספקלריא ופסיק, בתיאטרון תאיר

,  ומעלה18מגיל , מוזמנים להשתתף בני כל הגילאים
התיאטרון יעלה הפקה . צעירים וצעירים ברוחם

  .מקורית באירועי יום העצמאות במושב
  .כל מפגש שעה וחצי. לחודש ₪ 150עלות 

  .מותנה במינימום עשרה משתתפים
  
-052 מאיר וקסלבאום –לפרטים נוספים והרשמה 

6148685  
  0523462400 -גיא דורון 

  
 

 חוג דרמה ותיאטרון
  לילדים ונוער 

  )למעלה בנים ובנות' מכיתה ד, רב גילאי(
ושחקן " אספקלריא"בוגר , עם השחקן גיא דורון

  .אספקלריא ופסיק, בתיאטרון תאיר
, החוג יעסוק בפיתוח היצירתיות והדימוי העצמי

  פיתוח יכולת דיבור
  .שיפור הביטחון ויכולת האלתור, והצגה מול קהל

  
  .כל מפגש שעה וחצי. לחודש ₪ 120: מחיר החוג

  )מותנה במינימום עשרה משתתפים(

  
 

  חוזרות לכושר
נערות לעיצוב וחיטוב / מתגבשת קבוצת ערב נשים 

צפיפות , גמישות, שיפור היציבה, פיתוח כח: הגוף
אנרגיה , סיבולת לב ריאה, חילוף חומרים, עצם

, כמו כן... הצרת הקפים, הורדת מתחים, מוגברת
 זוגות על מנת לחזור/ ניתנים שיעורים פרטיים 

  .י יכולתו"כל אחד עפ, לכושר אישי וממוקד
  052-4461961, 03-9339814 –מיכל יזי : לפרטים
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  דחוף 

  המכון ללימודי היהדות 
  

  הסוכנות היהודית                                                                       ישראל                            מדינת 

  

  

    

  שבת הכנסת אורחים

  

   25.9.10מ סוכות  "שבת חוה –) תחילת שרות(חיילים וחיילות נתיב 

 . ובני עולים ללימוד יהדות לעולים-פועל במסגרת החלטת הממשלה והסוכנות היהודית , המכון ללימודי היהדות

 יהודים ושאינם יהודים ובו משתתפים חייליםל "צהבשיתוף עם חיל החינוך בפועל מטעם המכון ו "נתיב"קורס 

 אשר באורח חייהם מבטאות את הערכים שפחותהשבת האחרונה של הקורס היא שבת אירוח במ. י ההלכהעל פ

  . הנרכשים בקורסהיהודיים

המפגש הבלתי . ם המבקשים ללמוד יהדות חשיפת אורח חיים יהודי לחיילי-" הכנסת אורחים "-מטרת שבת 

אשר לחלק מהם זו הפעם הראשונה , עם משפחה ותיקה בארץ משאיר רושם עז על אותם חייליםאמצעי 

  .  שהתארחו אצל משפחה ישראלית ולנו בביתה

משום ". נתיב"לאחר סיום קורס ,  המבקשים להצטרף לקורסי המשך לקראת גיוררביםמבין אלו שאינם יהודים 

 ולהתארח  בתהליך הגיורוכלו לפנות אליכם בהמשך דרכםכי לא יהא זה מפגש חד פעמי וכי יהם  מצפים כך

  . על מנת שתלוו אותם בדרכם לבית הדין לגיור ולקיום אורח חיים יהודיבמחיצתכם פעמים נוספות

* * *  

 מ סוכות לפנות " נבקש ממשפחה שמוכנה לארח בשבת חוהלשם ארגון השבת נדרשת הערכות מוקדמת ועל כן

  050-8503471: רונן פורר  :לאיש הקשר בקהילה בדחיפות
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   עמק יזרעאל-ך"טיול בעקבות התנ

  :א"בתשרי התשע'  כה,3.10.10, ום ראשוןי

   יציאה מבניין המועצה-7:30

  )ח המטייל"ארוחת בוקר ע(נסיעה לחניון התענכים  •

  . סיפור נבות היזרעאלי והמלך אחאב-תל יזרעאל •

  . שדה היערכות של צבא שאול לקראת מלחמתו האחרונה בפלישתים-עין יזרעאל •

  .עמק יזרעאל תצפית מדהימה אל - הרי הגלבוע-כתף שאול •

  . בשרית כשרה-ארוחת צהריים •

  )תלוי באישור כניסה(בית הכנסת העתיק בבית אלפא  •

  .מעבר הירדן,  סיפור ליל הגשרים-גשר שייח חוסיין •

  . תצפית ועוד,  סיור ממונע-בית שאן •

   חזרה משוערת-19:00

  

   100₪:   תושב:   עלות

   120₪:              אורח

  

  .ימו הרשמתכם אצל נאמני התרבות ביישוביםהקד: מספר המקומות מוגבל

  )נא ליידע את רפי אברהם לפני כל רישום חדש(

  פרטים נוספים אצל נאמני התרבות ביישובים 

  050-2587980 או 052-4574655: ואצל רפי אברהם

  

  ,בברכה

  

    גוגי עידן     נתן ריגלר                                   אבנר זכריה                        

  ס              מנהל מחלקת תרבות"ר ועדת תנו"מנהל אגף החינוך                          יו

  

  

 חברה לחינוך תרבות ופנאי ה     

             בחבל מודיעין


