1

knechalim@gmail.com
מערכת:

גליון 534
כ' תמוז תשע"ד18.7.2014.,
פרשת " מטות "
כניסת שבת19:31 :
יציאת שבת20:31 :
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 שמחה
מזל טוב
לניצה וישראל טייכמן
להולדת הנכדה
בת להדס והראל

נעם יוסף

נ"י

הגיע למצוות.
עליה לתורה בשבת פרשת 'מטות' ,
כא' תמוז ,במניין ראשון.
הציבור מוזמן לקידוש בבית-דני
לאחר התפילה.
נשמח לראותכם !
דודי ושרית כהנא.
חיים ומרים אבנשטיין.

לנועה ולרב אהרון פרל
להולדת הנכדה
בת לברוריה ו....
למרים ואליעזר קינד
לנעמי ויאיר כרמל
לדסי ועקיבא כרמל
להולדת הנכד
בן לאייל ודנה

קול מנחם
בטחון
עכשיו יותר מתמיד יש צורך לתגבר את בסיס המתנדבים
במזור.
הגיע מפקד בסיס חדש שמנסה ועושה רבות לשיקום
הבסיס .בשל המצב תוגברו הסיורים באזור והנוכחות
גבוהה מהרגיל.
אנא ,כל מי שעוד לא מתנדב מוזמן להתקשר לעופר050- :
7336479

תנחומים
למאיר היימן
במות אחותך
בנחמת ציון תנוחם
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נחלים בפיינל-פור
ביום שישי זה ) – 18.7כ' בתמוז( יתקיים בע"ה משחק חצי גמר
ליגת בתי הכנסת
בשעה  13:30באולם עולמות ,רחוב שולזינגר  ,10פתח תקווה.
קבוצת הגברים של נחלים עשתה עד עתה כבוד גדול למושב
והעפילה לפיינל-פור!!!
צבע החולצות של שחקני נחלים במשחק הקרוב :צהוב.
אנו מזמינים את כל תושבי נחלים ,גברים ,נשים וטף ,לבוא
בבגדים צהובים ,צופרים ,תופים ,זמבורות ,שלטי עידוד והרבה
אנרגיות לעודד את הקבוצה במשחק חצי הגמר המכריע.
בנוסף ,יחולקו במקום אביזרי עידוד ופרסים .בין המשחקים
תיערך תחרות קליעות מהקהל.
שחקני הקבוצה:
אורי כהן ,אלקנה בר-לבב ,גלעד רוזנברג ,מתן רבי ,ניר זעירא,
עקיבא שמואלי ,קובי גולן ,תמיר דיאמנט ,מתן ריינהרץ ,עומר
בן-ישי ,נתנאל בנצקי ,גדי גרסטנפלד ,צחי אשכנזי ודודי פיטריו.
מאמן הקבוצה :נדב רימון.
בואו בהמוניכם.
לא לשכוח ,מי שמגיע – משפיע!!!

השיעור בשבת הקרובה ,כ"א בתמוז ,בשעה 18:45
יינתן ע"י השופט מנחם נאמן
בנושא" :גאולה והתחדשות"

קייטנת איל"ן
נוער יקר
ביום חמישי ,24.7.14 ,בשעה  20:00מפגש כללי
חובה להגיע להכנת הקייטנה!

תפילה ולימוד לבנים
אחרי המניין של 8.00
כל בקר אחרי המניין של שמונה מתקיים לימוד לעילוי
נשמת מוטי פוירשטיין ז"ל:
קבוצת בוגרי כיתות ז'-י"ב – מוזמנים להצטרף בוגרים
נוספים!
קבוצת ילדי כיתות א'-ו'  -גם הבנות מוזמנות להגיע!
מוגש כיבוד קל )לחמנייה ושתייה(.
לתרומות ועזרה מעשית להפעלת התוכנית נא לפנות
לדוד סילברמן 054-4322492
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הורים יקרים ,ה' עמכם!
אז מה היה לנו השבוע -ביום ראשון הקרנו סרט
בבית דני ,ישר כוח לחניכי נבטים וניצנים
שהגיעו !!
ישר כוח ענקי לחניכי שבט אביחי שהכינו
שלטים לחיזוק החיילים !!
ביום שני היתה לנו פעילות סניפית ,יש כוח לכל
החניכים שהגיעו היה ממש כיף (:
מה יהיה לנו בשבוע הבא  -ביום שלישי נצא
ללונה פארק  -יוצאים מהמרפאה בשעה ,7:45
בעז"ה אנחנו נצא למרות המצב תשתדלו
להתעדכן אצל המדריכים אם יהיה שינוי.
שבת הבאה אנחנו יוצאים לשבת סניפית בעופרה
 כל מי שעוד לא נרשם ורוצה עכשיו עכשיולדבר עם המדריכים שלו ההרשמה כבר נסגרה
ואולי ישאר עוד מקום !
ההרשמה למחנות כבר פתוחה !! והיא נסגרת
ביום רביעי הקרוב !! לא יהיה הארכת הרשמה
אז מהרו להירשם !! אין אחד שלא יוצא (:
השבת יש לכל המדריכים שבת נוער ,לכן לא
תהיה תפילה בבית ותיקים וגם הפעולות יהיו
קצת שונות ,שבט אביחי המקסימים יחליפו את
המדריכים השבת.
השבת מפקד בשעה  19:15במרכז,כולם מגיעים
עם כחולבן ובזמן !!
שנשמע בשורות טובות
ושתהיה שבת שלום
צוות ההדרכה ואביב (:

פ"שקויל
חוג היובל
במוצ"ש שבת פרשת "מטות" ,כ"א תמוז,
,19.7.14
בבית דבורה ואלי בנצקי
בשעה 21:00
עלות  ₪ 30לאדם
***
כמדי שנה קייטנת אילן מתקרבת ,החברים מתבקשים
להעביר  50ש"ח למשפחה עבור שתי ארוחות בוקר לקייטנה.
)את הסכום יש להעביר לדבורה בנצקי(

בקול אחד
שבוע נפרדנו מאבי היקר ,סבא ובעל מקסים ומיוחד,
ראובן בן גורגיה ז״ל
רצינו להודות לכולכם על התמיכה והעידוד שהייתם
איתנו בתקופה קשה זו.
הראתם רצון לעזור ,דאגה רבה ואכפתיות .
ריגשתם אותנו עד מאוד ,מקווים שלא נדע עוד צער,
שנשמע רק בשורות טובות
תודה רבה,
משפחת ורון

יישר כוח לדוד חרמץ עורך מקומון  ,471על הטיפול
בתיקון המדרכה,
במעבר בין המושב להדר גנים .מע"צ כבר עובדים.
אהובה אינהורן
חוג תהילים לילדים
בכל שבת אחרי מנחה גדולה )מנחה בשעה (13:15
מתקיימת בבית המדרש בישיבת נחלים אמירת תהילים
לילדים.
מטרת החוג הינה לעבור על מזמורי התהילים ולהקנות
לילדים את אופן האמירה הנכון.
החוג מיועד בעיקר לילדים בגילאי גן חובה ומעלה ,גם
אחרים מוזמנים...
פרס לכל ילד!
אמירת תהילים לע"נ איילה גוטליב ז"ל.
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נגמרו הקייטנות אבל החופש עוד פה ?
מחפשים סידור לילדים?
יש פתרון!
ילדי כיתות א-ד מוזמנים לקייטנת המשך!!
הקייטנה תיערך בין התאריכים
 22.7-4.8בין השעות  8:00-13:00בבית משפחת
אשל.
בתוכנית :פעילויות ,משחקים יצירות והרבה כיף!
עלות הקייטנה 650 :שח ,ניתן להירשם על בסיס
יומי.
לפרטים והרשמות :עומר 052-6558833
מחכה לכם!

עבודות גינון-כיסוח דשא ועשבים ,גיזום שיחים
ועצים,ניקוי חצרות ועוד..
מכירת ושתילת פרחים לקראת שנת השמיטה.
לפרטים :ניר050-7233885-

להשכרה
להשכרה
דירת  4חדרים )אחד מהם ממ"ד(  +שרותים
כפולים 2 ,מזגנים ,דוד שמש ,הדירה מוכנה לכניסה
מיידית! לאחר פוליש והדברה
לפרטים – 052-3457535
052-4525031
***
להשכרה
דירת  2חדרים ממוזגת
לפרטים – 9325591

להשכרה
קראוון ליחיד או לזוג
לפרטים 052-8751452

