
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  440גליון מס 
  27.07.2012ב  "עתמנחם אב   'ח

  "דברים" פרשת
  19:23: ת שבתכניס

  20:21 :יציאת שבת
  

  5.18 -"ותיקין"מניין כ
   19:00: מפקד

vmnhadas@smile.net.il 
  , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן: מערכת

  ,ניצה טייכמן, נורית גוטמן
  

  

מושב נחלים להיות שותף , ה"ב, בימים אלו זכה
 ,ס"בהשלמת לימוד הש

 .במסגרת לימוד הדף היומי
בשעות לימוד זה התקיים בשנים האחרונות בנחלים 

  ,הבוקר
  .06:00לאחר המנין של השעה 

  
פתיחת מחזור חדש , ה"מתוכננת בע, בימים אלו

  ,ללימוד היומי
  .מסכת ברכות, מראשית התלמוד

יתוגברו זמני הלימוד שמעביר , לאור בקשת הציבור
  ,המרא דאתרא
תיפתח שעת לימוד , ובנוסף ללימוד בשעות הבוקר

  .22:00מידי ערב בשעה  -נוספת 
במנחם אב ' ל, ש"ה במוצ"לימוד הערב יחל אי

  ).ח אלול"ר, פרשת ראה(
  ).חמישי –ש "מוצ(ימים בשבוע  6הלימוד יתקיים 

  
  !ה להגדיל תורה ולהאדירה"בע ושנזכה

 

  קול תודהקול תודהקול תודהקול תודה

               
, המסדרים, האופים, הגוזרים, לכל המארחים

המובילים ולכל מי , הסוחבים, המפנים, העורכים
 :ששמח איתנו בבר המצווה של נדב

  !!!תודה
  יה ונדבח, יעקב

  מנדלבאום                                           

                     
  "חמישיצום ה"

  
  אב-במנחם' חזון ט-שבת דברים

  17:30: תפילת מנחה
ולא סעודה ,צ"לא שעור אחה, נ"בבהכ, בשבת זו לא יתקיימו[

  ]שלישית

  19:40 ––––לת הצום יתח
  ):בבית(יש  –,20:21,בצאת השבת[
  ;לומר  ברוך המבדיל בין קודש לחול. א          
  " ]בורא מאורי האש"לברך  על נר . ב      

  
  20:45   :  )נ"בבהכ" (איכה" ערבית ו 
   .8:15, 7:00, 5:45): ללא טלית וללא תפילין( שחרית 
  . 19:10,  13:30 :        )בטלית ובתפילין( מנחה 

  19:55      :                                ערבית
  

  20:07        סיום הצום  
  ) בבית(לאחר הצום יש להבדיל [

  "]..... המבדיל בין"על יין 
  .לאחר ערבית) א"י(ביום שני , יתקיים, נ"קידוש הלבנה בביהכ

  וירושליםוננוחם בנחמת ציון 
  הגבאים

 
 

               
 שיעורים לילדים –באב ' ט

באב בשעה ' ביום ראשון ט שיעורים לילדים יתקיימו
 .בבוקר בבית הכנסת ובבית המדרש 9.30

השיעורים . ובוגרים', ו-'ד', ג-'כיתות א: שלוש קבוצות
 .לבנים ובנות

  .כולם מוזמנים

צוֹם ָהְרִביִעי ְוצוֹם ַהֲחִמיִׁשי ְוצוֹם , ְצָבאוֹת' ָאַמר ה-ֹּכה"
ָדה ְלָׂשׂשוֹן ְיהּו-ַהְּׁשִביִעי ְוצוֹם ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית

  ".טוִֹבים, ּוְלֹמֲעִדים, ּוְלִׂשְמָחה

 



         
נסענו לטיול בירושלים עלינו לכותל  ,אב' א ,אחרוןה 'ביום ו 

בדרך הולכי הרגל ומנהרות הניקוז בהם התחבאו אחרוני 
עברנו , המנורה המשוחזרת, ביקרנו במרכז דוידזון, המורדים

וזאת , וצפינו על ירושלים והכותל, קטןבקרדו ובקרדו ה
והכל ברוח הימים האלו . בליווי מדריך מלא ידע כרימון

 .ובזוכרנו את אובדננו הגדול

תושבי נחלים וועדת דת מודים לרב משה מעטוף ולחבר אלי 
על העזרה , ולמועצההמקומי וכמובן גם לועד , בנצקי אישית

ללא עזרה זו לא . שהושיטו לועדת דת במימון ואירגון הטיול
  ..ואנו מקווים לטיולים נוספים בעתיד. היה הטיול יוצא לפועל

 

ביציאה  40ביטול תחנת האוטובוס בכביש 
  הצפונית מנחלים

לכיוון צפון קיימת  40ביציאה הצפונית מנחלים בכביש 
  .תחנת אוטובוס

התחנה משמשת את היוצאים ובאים . שנה 60מזה    
לים ונדרשים לתחבורה ציבורית בקווים שמגיעים לנח

ומי , הגעה מירושלים, מוניות, 78, 249(מצפון ומדרום 
  )למי שיורד בתחנת הדלק 84עם קו  40שמגיע לכביש 

 40במהלך העבודות הנוגעות לבניית המחלף החדש בכביש 
הוסרה התחנה וכל המשתמשים בתחבורה הציבורית 

  .עריהנאלצים ללכת ברגל עד צומת ש
צ בשטח שתחנה זו לא "לתדהמתי שמעתי מאנשי מע

  .תוחזר למקומה ותבוטל
  

התחנה משמשת את אילו שאינם נוסעים ברכב 
וכל מי שחפץ להשתמש , קשישים, חיילים, ילדים(פרטי

  ).בתחבורה ציבורית כולל הגעה מירושלים
  

צ יוצרת עובדות חדשות "יש לפעול באופן בהול לפני שמע
  .בשטח

  .מקטין את כוחנו להחזיר את המצב לקדמותוכל יום 
שהם פנו לאנשי ,אנשים מנחלים שדיברתי איתם סיפרו לי 

  ,הוועד המקומי
כתבנו מכתב ועוד לא קיבלנו : והתשובות היו בסגנון

  ...תשובה או אין מה לעשות
  

כדי שיזעזע באופן , בפנייתי זו ברצוני לעורר את הציבור
המועצה וכוחות מידי את הוועד המקומי את ראש 

  . פוליטיים שונים כדי להחזיר את המצב לקדמותו
זו פעם ראשונה שאני רואה התייחסות כה מזלזלת כלפי 

  .יישוב ואין קול ואין עונה
  יעקב כוכבא     

 

  בקול אחדבקול אחדבקול אחדבקול אחד

  מנחם  קול
  לאלי גלבוע

  
  אתך באבלך

  אמך עם פטירת 
  

  םנחמת ציון תנוחב
  

  ועדת דתועדת דתועדת דתועדת דת

  
  במלאת שש שנים לנפילת יקירנו אהובנו

  ד"הי דניאל גומזרב סרן 
  

                     

 

   
  

  , נקיים אזכרה ביום שלישי
  )7.8.2012(אב - ט מנחם"י

  
  עליה לקברו בבית העלמין במושב  – 18:00

  נחלים              
  "בית דני"נסות בהתכ – 18:45
  הרצאתו של עופר בן דור – 19:00

  "אפשרי מאד –הבלתי אפשרי "    
  

סיפור חיים יוצא דופן על התמודדות והתגברות על מכשולים 
  .הגעה לשיאים והגשמת חלומות, וקשיים

  

  משפחת גומז
  

 



 להשכרה בנחלים
 חדרים להשכרה מתפנה בסוף אוגוסט 3דירה 

 052-3988503הדר :  לפרטים
  

   לעבודה בסברס 16דרושים נערים חרוצים מגיל 
  050-5306874  –איתמר   - לפרטים

  
  

 )וגם את הצום(לשבור את החום 
  אדום, באבטיח מתוק

  נומכירת אבטיחים ליד בית
  11:00-ביום שישי החל מ

  ,בואו בשמחה
  052-2573971  - פורר' ילדי משפ

  

  

  
  

                                                    

  בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא

 בית הספר לתופים וכלי הקשה

  !קונצרט הקיץ
  19:00בשעה  23.8יתקיים בתאריך  

  .נחלים,26ברחוב הירדן 

ס בליווי מוזיקאים "בקונצרט ינגנו תלמידי ביה
  :מקצועיים

  )כוכב נולד(רות נודלמן 
  דביר בן חיים
  אמיר רצון 

  עדי לוי
ומוזיקה טובה בהופעה ,השתי,אוכל,ימבורי'ג: בתכנית

  .חיה
  !ם מוזמניםלכו

  !הכניסה חופשית

  
  

  
  !עמכם' ה, יקרים ובוגרים הורים, חניכים

 הכבוד כל! מטורף  כדורגל טורניר ערכנו שעבר שישי ביום
 ולמדריכים והשתתפו באו החום שלמרות החניכים לכל

  .הפעילות את שארגנו
 במהלך וכן ,16:00 לשעה הוקדם בשבת המפקד לב שימו

  . באב תשעה לקראת פעולות יועברו הפעילות
  .לבן -כחול ועם בזמן כרגיל להגיע נא

  ,שלום שבת
 הקומונרית יעל

  
 

 )'יתה גכ –חובה - גן(ילדים    ך"חוג תנ   
א אב "י' ב ה ביום"ע יתקיים איושוך על ספר יה"חידון התנ

  .ד"בביהמ  18:00בשעה  30.7
  !מוזמנים -משפחה ואורחים - בני   

  
  .לא יתקיים החוג - " דברים"בשבת פרשת : הערה

  דודי כהנאו         מאיר ויקסלבאום 
  

 

מעוניינת לרכוש במחיר סמלי ציוד יד שניה לגן 
ד יוכב ...'משחקים וכד, כסאות, שולחן: ילדים כמו

– 09-7922461 
 יתקיים)  2.08.12( ,אבב' לטו אור , אב מנחם' יד חמישי ביום

  .העתיקה בעיר בירושלים מודרך סיור ה"אי
 ונסיים ,כשעתיים ימשךהסיור  19.00 שעהנפגשים בשער ציון ב

 כולל הסיור עלות ,טיפוסית ירושלמית במסעדה הערב את
 לשרה יודיע להצטרף יןישמעונ מי  .חידלי ₪ 110 המסעדה

 מהסכום חצי לפחות להעביר יש כן כמו אופיר אסתר / רינפלדג
  , 30.07.12 לתאריך עד

            .במסעדה מקום להבטיח כדי הוא התשלום 
 )חניה מסודרת ליד שער ציון(

 חוג היובלחוג היובלחוג היובלחוג היובל

 !קייטנת אמצע אוגוסט

אנחנו פה ? באוגוסט 16- ל 5- בין ה  נתקעתם בלי סידור לילד
  ! בשבילכם

בביתנו יחד עם , 1.5-3ילדים בגילאי  2-3מעוניינים לשמור על 
  :)לשבועיים של כייף, הבת הקטנה והמתוקה שלנו

   16:00 -עד 8:00- ה׳ מ- ימים א׳
  0523-941737- סלעית: פרטיםל

  0525-398161- אבישי
 
 

  ילדים אוהבת אחראית אישה/  בחורה דרושה
 ארוחת+  בביתה אותם שתקבל, בשבוע ימים לחמישה

   צהרים
 עד) 13:30 לפני לא השעות במערכת תלוי( הלימודים מסיום
   16:30 השעה

  , החינוך משרד של החופשה בימי וכן
  5 הילדים מספר 16:00 עד 08:00 -מ
  ) ג- א כיתות( 

   052-8456649 - לייב רחלי:  לפרטים
  052-2215129  - מורדי מיכל           

 

 

 

 



מבשלת לגן במושב רינתיה + דרושה מטפלת 
  ) תנאים טובים(

  050-7726221גילת  -לפרטים
  

  .הסוכנות משרותי הנותיל מוזמנים הנכם

  ] האוכלהאוכלהאוכלהאוכל    לחדרלחדרלחדרלחדר    מתחתמתחתמתחתמתחת[ 

  :שעות הפתיחה
  

 'ה- 'א 08:00 12:00
 ו 08:00 10:30

   

  ברוכי חי
  

ינת מעוני ,בעלת נסיון רב ,חמה ומסורה ,אמא לילד
מחירים  .לשמור על תינוקך בקביעות בשעות הבוקר

  . סבירים
  054-9415451-אבישג

  
  

  חיבוק מהלב ,לב אוהב ויחס חם
  משחקים וסיפורים ואוירה של כייף
  .וטיולים ברחבי המושב אוכל חם ומזין

  נותר מקום אחד בלבד במשפחתון של שושי
  )החל באחד בספטמבר(ל הבאה "לשנה

  –לפרטים 
  9080620, 052-5286162 –שושי גלסנר  

 !השבת אבידה
ספרים  3נמצאים  ,ברהם אינהורןש א"במשחקיה ע

  .שאינם שייכים למשחקיה
ט מלאכות של שבת "ל ,אלחנן וחיים עולים לירושלים

  .וספר הטריויה הגדול
  .בעלי הספרים מוזמנים לקבלם

  אהובה אינהורן

  
  
  

  
  

 

  

  

 "למודן עודפים"
  !ת חרוץ\דרוש עובד

  חמישה עד שישה ימי עבודה בשבוע-
  27.8לתאריך  עד  - 20מעל גיל  -

  052-3988503:לפרטים לפנות להדר
 

    נפתחות קבוצות פילאטיס לנשים בנחלים
  ביום שני בבוקר ובערב

    שיעורים איכותים
  בקבוצה קטנה

  בגמישות או בכושר, אין צורך בניסיון קודם
  השיטה מתאימה לכל אחת

  
  השיעורים מתקיימים בחלל נעים

  מדריכת פילאטיס ותיקה ומנוסה -ם ענבר בן ישי ע
  

גם קבוצה מיוחדת לנשים אחרי  -במידה ויהיה ביקוש*
  .יביסיטרילידה עם אפשרות לב

  וקבוצות בימים נוספים
 

    ליצירת קשר 
  6606452-054 - ענבר

 ?אין לילדים שלכם מה לעשות בבית
  

 'ב+'ביום שני הקרוב נקיים קומזיץ לילדי הגנים וכיתות א
בקומזיץ יהיו פעילויות וסיפורים ונגיש ארוחת ערב , 

   לילדים
  ₪ 10: המחיר לילד 

הקומזיץ יתקיים מאחורי ביתם של משפחת אשי ויפה צור 
  .ובהשגחת מבוגרים

  .קומזיץ מידי שבוע ה "יץ נקיים איבהמשך הק
  03-9328630  יוסף גוטמן 
  03-9092452ועומר צור 

 

  . אוגוסט לאמצעשבועיים  למשך לשכירות מחסן דרוש
  052-5804500  עמיחי

 

  

 

 


