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knechalim@gmail.com
מערכת:

גליון 531
כט' סיוון תשע"ד27.6.2014 ,
פרשת "חוקת"
כניסת שבת19:32 :
יציאת שבת20:33 :
מניין כ"ותיקין" 05:00 :מפקד19:00 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי,
נורית גוטמן ,ניצה טייכמן ,הדס סניאור

קול ששון וקול
מזל טוב

מזל טוב

לרוני בראל לנישואייך עם שי

למשפחת רייפן
לאירוסי נופית עם רועי

לרחלי ואוריאל בראל
לנישואי רוני עם שי

לכל המשפחות שפתחו את ביתן ואירחו ברוחב לב ולכל
מעבירי הפעילות השונים-
תודה רבה!!
זכינו לחוות שבת אמיתית-היה לנו כייף ,נעים ומאוד
מענין!

מזל טוב
לשרה וייס
לאסתי ואריק חן
להולדת הנינה/נכדה
בת לאורלי ואביעד

שרהל'ה ,אבישי
וכל ילדי חוג בר/בת מצוה ממזור

תפילה ולימוד לבנים אחרי המניין של שמונה
גם השנה התחלנו בשבוע שעבר עם הלימוד לבנים לאחר המניין של .8
בוגרי כיתות ז'-י"ב מוזמנים להצטרף!
ילדי בית ספר יסודי יתחילו ללמוד מיד בתחילת החופש ,החל מיום שלישי ,1.7 ,ג' תמוז.
מוגש כיבוד קל )לחמניה ושוקו(.
מחפשים עזרה מעשית ותרומות להפעלת התוכנית .נא לפנות לדוד סילברמן 054-4322492
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בוגרי י"ב היקרים!
אביה דרוקמן
אביה כהן
אורי שלום
איתן וייס
אלעד סלע
אסף שטיין
גדי מרקוביץ
גפן ורון
הדר כהנא
הראל ויסבלום
יואל לבבי
יסכה ניסן
יערה בקר
יפתח רוטשילד
נעם בראל
ראם ילובסקי
רוני לורנץ
כמידי שנה ,טרם צאתכם לדרך חדשה,
ייערך אי"ה מפגש של רב הקהילה ,הרב גרינולד ,עם
הבוגרים.
המפגש מתוכנן להיערך בבית הרב,
ביום ראשון ,א' בתמוז ) ,(29/6בשעה .21:00
נשמח בהשתתפותכם!

בטחון

מתנדבים יקרים שלום!
ביום חמישי תאריך  3-7-14בשעה 19:00
יתקיים כנס מתנדבים של בסיס הפעלה מזור.
הכנס יתקיים באולם בית צוותא בקיבוץ
בארות יצחק ,בכנס ישתתפו גורמי מועצה
ופיקוד מג"ב מרכז.
אבקש את השתתפותכם בכנס
בברכה,
רס"ב עופר עמרן
מב"ס מזור
פלאפון050-7336479 :

דואר

לא תהיה קבלת קהל למסירת מכתבים רשומים
ביום שישי ,עש"ק "בלק",
ו' בתמוז .4.7.14 ,במקום תאריך זה תהיה קבלת
קהל ביום ראשון שלאחריו ח' בתמוז ,6.7.14 ,בין
השעות .08:00-09:00
בברכה,
מאיר רוטשילד

שימו לב!

הועד המקומי

למערכת "קול הנחלים" נפתחה תיבת דוא"ל
)מייל( חדשה
נא שלחו הודעותיכם לכתובת

knechalim@gmail.com

 .1בימים אלו נשלחו לכל בעלי החובות מסרונים
ובתאי הדואר פרוט החובות .אנו מבקשים להכנס
למזכירות הועד המקומי ולשלם חובכם בהקדם!
 .2מזכירות הועד המקומי תהיה סגורה ביום שני
 7.7.14וביום חמישי . 10.7.14
הדס

נא לשלוח הודעות עד ליום שלישי
בשעה 10:00
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אל:
חברי העמותה בית הכנסת
ובית המדרש נחלים
ג.א.נ.

בני עקיבא
הורים יקרים ,ה' עמכם !

הנידון :הזמנה לאסיפה כללית
לחברים שלום וברכה!
נבקש להזמינכם לאסיפה כללית של העמותה
האסיפה תתקיים אי"ה ביום רביעי ,ד' תמוז,
 26.07.14בבית המדרש נווה יעקב.
על סדר היום:
* אישור מאזן 2013
* אישור תקציב 2014
* דרישת הוועד המקומי להשתתפות בהוצאות.
התארגנות לקראת שנת תשע"ה.
האסיפה תתחיל בשעה  ,21:00באם לא יגיעו
 33%מחברי העמותה בשעה הנקובה תתחיל
האסיפה באיחור של  30דקות ותיערך ב21:30
וכל כמות נוכחים תיחשב לחוקית.
אנא נסו להגיע ובזמן
בברכה,
צביקה ארזי
יו"ר עמותת ביהכנ"ס
ובית מדרש נחלים

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
ב"בית דני"
בעלות של ₪ 30
ביום שני הקרוב ,ב' תמוז30.6.14 ,
בשעה  10:00הרב שינובר צבי
"תנו לחיות לחיות בשנת השמיטה"
בואו בלב שמח,
חווה גרמה

כל הכבוד לחניכים שבאו יום יום להגיד תהילים,
בעז"ה אנו נתכנס עד שנשמע בשורות טובות !
כל יום בשבע בבית מדרש אומרים תהילים וגם
בין מנחה לערבית.
שריינו לעצמם את שבת פרשת מסעי בתאריך
כ"ז -כ"ח תמוז  25-26.7שבת סניפית בעופרה
!!
כולם כולם באים פרטים בהמשך

השבוע היה לנו סיכום של
ההתרמות וסניף נחלים הצליח
להתרים כ 3,500ש"ח ישר כוח
לכולם !
בנוסף יש לנו את יום פתיחת הקיץ ב1.7-
ג' תמוז שהשנה אנו בלונה פארק יוצא מהסניף
כאוטובוס שלם ! ישר כוח לכל הנרשמים
נצא ביום שלישי מהמרפאה ב,07:45
להגיע בזמן !!
בנוסף ביום חמישי יתקיים יום פתיחת קיץ סניפי
פרטים אצל המדריכים כולם כולם מגיעים !
בנסוף אני מזכירה לכולם את התאריכים של
המחנות כדי שאף אחד לא יפספס אותם !!
שבט נבטים-כד-כה 20-21.8
שבט ניצנים-כא-כב 17-18.8
שבט מעלות-כח-ל 24-26.8
שבט מעפילים-כב-כה 18-21.8
שבט הראה -כב-כה 18-21.8
שבט אביחי -כג-כח 19-24.8
בקרוב תיפתח ההרשמה
השבת כמו בכל שבת תתקים תפילת ערב שבת
בבית ותיקים מחכים לראות את כולכם.
השבת מפקד בשעה  19:00במרכז,
כולם מגיעים ובזמן !! לא לשכוח כחול לבן,
מחכים לראותכם (:
שנשמע בשורות טובות
ושתהיה שבת שלום
צוות ההדרכה ואביב (:
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קפה מאפה והרצאה
יום ראשון א ' תמוז  ,29.6בבית דני
 10:45קפה ומאפה הרצאה
בשעה  - 11.00איתן מלמד על
"אפרים קישון  -הקומדיה הישראלית"
בואו בשמחה

קול הנוער
יקרים,
אוטוטו נגמרות הבגרויות ואנחנו מקווים שאתם שורדים
ומצליחים (:
 #במוצ"ש הקרוב ,28.06 ,בשעה 21:30
תתקיים פעילות לשכבת כיתה י"ב בבית ותיקין!
תבואו ,פינוקים מובטחים(: ...
)שכבת כיתה י'  -אל תדאגו ,לא שכחנו מכם ...נעדכן
בקרוב לגבי תאריך!(

תושבי נחלים היקרים!!
אם יש לכם רהיטים )ספות ,שולחנות ועוד(,
מוצרי חשמל שונים )מקומקום ועד מקרר או
טלויזיה(...
או משחקים מכל הסוגים שאתם
מעוניינים לתרום -
אנחנו במועדון הנוער ממש נשמח לקבלם!!
אז בבקשה ,צרו איתנו קשר ואנחנו נבוא
לאסוף(: ...
רכזי הנוער:
תמר – 050-9099226
אבישי – 052-3662877
נציג מועצת הנוער:
ניר דגן 050-7233885

מחפשות צהרון לשנה"ל
ל 3-5ילדים מקסימים
שעולים לכיתה ב'.
פרטים באופן כללי 5 :ימים בשבוע עד השעה
 16:15בבית.
ארוחת צהריים טובה ובעיקר הרבה חום.
נשמח לשמוע ולהשתמע.
מוזמנת ליצור אתנו קשר:
שירי 0542-4521121 :
אורלי.050-8800910 :
מיכל.054-6111687 :

 #בנוסף...
ביום שישי הבא ,04.07 ,מגיע יום מאוד מאוד חשוב
שכולנו חיכינו לו....
יום שיפוץ המועדון!!!
מתחילים בשעה  9:30בבוקר ב-ד-י-ו-ק!!
כל הפרטים בקרוב ,אבל אתם מתבקשים להישאר
מעודכנים...
נוכחות חובה!...
 #ולבסוף ,הדובדבן שבקצפת...
מתחילה ההרשמה לחמשו"ש הקיץ השווה!!!
תאריכים :י"ט-כ"א תמוז.17.07-19.07 ,
מיקום :צפון הארץ ,שבת בעין חרוד.
פרטים מדויקים יפורסמו בהמשך....
שבת שלום,
אבישי ותמר
החופש הגיע וזה הזמן
להתחלות חדשות
פיתוח כושר גופני ,הגנה
עצמית ,קורדינציה,
משמעת ,ריכוז ,חברות,
ערכים ,והרבה כיף
הגנה עצמית –
אגרוף תאילנדי
יעקב

0545457587
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השניצליה
ביום ראשון בשעה 12:00
נפתחת שניצליה
ליד בית משפחת גרמה.
ויהיה גם משלוחים בתחום המושב.
לפרטים והזמנות:
 052-2421914יגל גרמה.
 050-2277061אסף בורגר.

בס"ד
לקראת עונת החתונות...
כובעי בת חן מגיעים לנחלים !!
מטפחות ,ברטים ,בנדנות וכובעים.
המכירה תתקיים אי"ה ביום ראשון ,א' תמוז )29
ליוני( בין השעות
 20:30 – 22:30בבית משפחת לופוליאנסקי –
ירדן  95קומה 1
)בית הר"מים( בואי להתחדש...
כמו כן תתקיים במקום מכירת ספרי ילדים של
ספריית נשמה .ספרים איכותיים רווי תוכן
וערכים – מומלץ ביותר !

אני מחפש יחידת דיור עם שלושה חדרים
להורים שלי .עדיף במרכז המושב .מידי.
דוד סילברמן 054-4322492

דרושה מוכרת מעל גיל  40לעבודה במשמרות
בחנות "דלתא" במתחם הפאוור סנטר בבארות
יצחק.
לפנות למרים – 050-4233564

ם חסןט ל ה ׃אט וקט ל כ ף כ ׃ ףהמ.
ןט שמ כ צןה ש ׃ ץ כ סה םק צאט כטה
0 5 0 -6 6 6 3 8 9 5

מחפשים מטפלת לתינוקת חמודה ליומיים בשבוע
)לא משנה איזה ימים(
בערך מ  7:30עד  14:00ולעבודות בית קלות.
לפרטים :הילה0549259977 -

דרוש בחור צעיר לחצי משרה להובלות )רשיון ב'(
לפרטים לפנות לנעם–
057-8203040

קייטנת פאר יוצאת לדרך..
והפעם בשתי מתכונות:
.1בחודש הראשון של החופשה ,בימי
שישי)כאשר לא מתקיימת קייטנה בגנים(
תאריכים4/7,11/7,18/7,25/7:
בין השעות8:00-12:00:
 .2מיד לאחר סיום קייטנת הגנים
תאריכים3/8-14/8:
בין השעות8:00-13:00:
**הקייטנה מתקיימת בבית שלי -רח' ירדן 61
ומיועדת לגילאי ) 5 -4גן בשמת,תמי,שפרה(
לפרטים0535229199-
רעיה פורר  -נפגש(:

מצגות לאירועים
במחירים זולים
לפרטים – עידו סטופל 03-9091920
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