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knechalim@gmail.com
מערכת:

גליון 535
כז' תמוז תשע"ד25.7.2014 ,
פרשת " מסעי "
כניסת שבת19:24 :
יציאת שבת20:23 :
מפקד19:00 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

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

תושבי נחלים גאים ,אוהבים ומחזקים
את חיילי צה"ל בכלל
וחיילי ומגויסי נחלים בפרט!

מזל טוב
לדסי ועקיבא כרמל
למרים ואליעזר קינד
לנעמי ויאיר כרמל
להולדת הנכד/הנין אדם
בן לאייל ודנה
***
ליהודה וללאה זילברשטיין
להולדת הנכד
בן לעמית ואילה
***
ליפה ומוטי הלמן
להולדת הנכדה עדי
בת לידידיה ויפעת
***
לעומר ולילך וגנר
להולדת הבן

לות ֶא ּׂ ָשא עֵ ינַי ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן ָיבֹא עֶ זְ ִרי:
ִׁשיר לַ ּ ַמעֲ ֹ
ָ
עֶ זְ ִרי ֵמ ִעם ד' ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץַ :אל יִ ּ ֵתן לַ ּמוֹ ט ַרגְ לֶ ך ַאל
ישן ׁשוֹ ֵמר יִ ְ ׂש ָר ֵאל :ד'
יָנוּם ׁ ֹ
ש ְמ ֶר ָךִ :ה ּנֵה ל ֹא יָנוּם ְול ֹא יִ ָׁ
ָ
ָ
ָ
ׁש ְֹמ ֶרך ד' ִצ ְּלך עַ ל יַד יְ ִמינֶך :יוֹ ָמם ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ל ֹא י ֶַּכ ָּכה
ְוי ֵָרחַ ַּב ָּליְ לָ ה :ד' יִ ְׁש ָמ ְר ָך ִמ ָּכל ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת נ ְַפ ֶׁש ָך :ד'
את ָך וּבוֹ ֶא ָך ֵמ ַע ּ ָתה ְועַ ד עוֹ לָ ם:
יִ ְׁש ָמר ֵצ ְ

איך מתמודדים במשפחה עם המצב?
מצב החירום מזמן לנו התמודדות מאתגרת ומורכבת כהורים וכבני
משפחה .איך מתמודדים עם החרדות? איך מחזקים את בני המשפחה
ואיך תומכים בהם? איך נרגעים ואיך מרגיעים? איך שומרים על
שגרה? באיזו מידה כדאי להיחשף לחדשות? איך מסבירים לילדים?
ביום שני הקרוב ) (28.7בשעה  20:30נקיים בבית דני סדנה
להתמודדות עם מצב החירום .את הסדנה ינחה דן נבו ,מנחה קבוצות,
בעל ניסיון בליווי קהילות ,משפחות ויחידים במצבי חירום.
קיום הסדנה מותנה במספר המשתתפים .יש להירשם מראש עד
מוצאי שבת הקרובה ).(26.7
על מנת להפיק תועלת מרבית מהסדנה ,מוזמנים לשלוח במייל
שאלות רלוונטיות ונושאים ממוקדים לשיח בסדנה.
הרשמה והצעת נושאים לדיון במייל של צוות צח"י:
znechalim@gmail.com
או אצל יעל בן ישי בטל' .050-4449422
ההשתתפות ללא תשלום.
כולם מוזמנים!
כדאי להגיע!

בברכת ימים שקטים,
צוות צח"י וועד מקומי נחלים
לנועם כהנא
לשרית ודודי כהנא
למרים וחיים אבנשטיין
מזל טוב
לרגל שמחת הבר מצווה
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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

התרמת דם!
לפצועי צהל תתקיים בע"ה ביום רביעי
 30/7/14במועדון התרבות החדש בנופך רחוב
תרשיש ,15
בין השעות  17:30ל 21:00-בואו נציל חיים
)תעודה מזהה( חובה!!
קיים ממ"ד במקום!

בקול תודה
קהילת נחלים
תודות מקרב לב על השתתפותכם
בשמחתנו,
וכן על העזרה -במעשה ,במאפה ,ובעצה.
שנתבשר אך טוב!
דודי שרית ונעם כהנא

לכל המנחמים והמתעסקים בצרכי ציבור בעת
השבעה  -אני מודה!
ושלא נדע יותר צער.
מאיר היימן

תודה צוות מד"א ישראל
חוג תהילים לילדים

הורים יקרים ,ה' עמכם!
בעקבות כל המצב ...היו לנו הרבה שינויים בשבוע האחרון.
שבת שעברה לצערנו בסוף לא היה סניף ממש מצטערים על
אי ההבנה!
הלונה פארק שהיה אמור להיות ביום שלישי גם בוטל ובעז"ה
יינתנו זיכויים לכולם בשבוע הקרוב.
השבת הסניפית שהייתה אמורה להיות לנו השבת נדחתה
ובעז"ה נפרסם תאריך חדש במהרה!
השבוע הסתיימה ההרשמה למחנות הקיץ ,אם ישנם חניכים
שעוד לא נרשמו לפנות למדריכים עוד היום ,חבל שבסוף
החניכים לא יצאו.
שבוע הבא מתקיימת קייטנת אילן במושב שכל המדריכים
לוקחים בה חלק לכן יהיה שבוע עם פחות דברים לחניכים.
השבת מפקד בשעה  19:00במרכז ,כולם מגיעים עם כחולבן
ובזמן !!
שנשמע בשורות טובות
ושתהיה שבת שלום
צוות ההדרכה ואביב (:

בכל שבת אחרי מנחה גדולה
)מנחה בשעה  (13:15מתקיימת 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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נרתמים למאמץ המלחמתי  -שומרים על הפה
"וכן מצינו במדרש שבימי אחאב ,אף שהיו עובדים ע"ז היו נוצחין במלחמות,
מפני שלא היה בהם עוון לשון הרע"
בימים לא פשוטים אלו ,אנו מבקשים להירתם למאמץ השמירה על חיילינו גיבורי החייל.
אחת הדרכים ,היא הקפדה על שמירת הלשון.
אנו מתלכדים לחבורות שמירת הלשון
כך שכל אחד לוקח על עצמו שעתיים בכל יום בין  6:00לחצות )בלילה כולם שומרים(
ובהן הוא מקפיד לא לדבר ולא לשמוע לשון הרע ,רכילות וכיו"ב.
כאמור ,נקדיש זאת לשמירה על חיילינו ולרפואת הפצועים.
המעוניינים לקחת חלק יפנו במסרון
לאביבה סילברמן 054-4688320

צח"י

נחלים

תושבי נחלים היקרים!
במשפחות רבות במושב ,כמו במדינה כולה ,מתמודדים בימים אלה עם שירות של בן משפחה
ברצועת עזה או בסביבתה .בין אם מדובר במילואים ,צו  ,8סדיר ,קבע או תעסוקה בטחונית אחרת.
אין צורך להרחיב על מגוון הקשיים שחוות אותן משפחות בתקופה זו.
מתוך ניסיון לתת כתף ,אנחנו פונים למשפחות שבהן האב/הבעל או אחד הבנים משרת כעת
במסגרת מבצע צוק איתן :אם אתם זקוקים לעזרה כלשהי אל תהססו לפנות אלינו ,ונעשה ככל
יכולתנו לסייע  -בשמירה על הילדים ,בהסעות לגנים ,בעזרה טכנית דחופה בבית ,בביצוע קניות,
בשיחת עידוד או בכל צורך אחר שנתקלתם בו.
במקביל ,אנחנו קוראים למתנדבים ומתנדבות בכל גיל ,בני נוער ומבוגרים ,לפנות אלינו כדי שנוכל
לתת מענה לצרכים שיעלו – בייביסיטר ,קניות ,תיקונים דחופים בבית וכדו' .אנחנו בצוות צח"י נחבר
בין המתנדבים לבני המשפחה ,בהתאם לצורך.
בני משפחות ומתנדבים/ות מוזמנים לפנות במייל לצוות צח"יznechalim@gmail.com :
או לדסי כרמל בטל'.052-5846593 :
בתקווה לחזרתם בשלום ובמהרה של כל חיילינו,
צוות צח"י
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5
דרושה בת שירות

נגמרה הקייטנה של הגנים ואין לאן לשלוח את
הילדים?
קייטנת פאר כבר כאן!!
מתי?  14/8--3/8ז-יח אב
)לא כולל ט באב ,כולל יום שישי של השבוע
הראשון!(
בין השעות8-13:30 :
גילאים4-5:
עלות550:
 10ימים של כיף ,שמחה ,פעילויות ,יצירות,
משחקים והרבה חום ואהבה!
לפרטים והרשמה:
רעיה פורר 053-5229199
נפגש☺

ל א ו מי

לבית הספר הדמוקרטי בשוהם ,דרושה בת שירות לאומי
לשנת הלימודים תשע"ה.
מדובר בבית ספר וגן  2 -כיתות גן )צעיר ובוגר( ובי"ס יסודי
עד כיתה ח'
 .בית הספר קטן ,קהילתי וקסום .עבודה באווירה ביתית
קיים תקן מטעם משרד החינוך.
לפרטים אור 050-6985698 :
איריס 052-3429016 :

תיקון ותמיכה במחשבים
בחור צעיר ,ממושב נחלים ,מתקן ונותן תמיכה טכנית
למחשבים נייחים וניידים בבית הלקוח במחירים נוחים!
מעוז – 054-2024325

 (1מישהו השאיר ליד דלת ביתי שקית ובה מטבעות בסך 90
ש'ח .אני מחכה שהמישהו יזדהה  .מיכאל אשר 052-4684228
.
 (2אני מטפל בעמותת "פעמונים" בבחור שנקלע לחובות
גדולים  .הוא עובד בשתי משרות )חרוץ!( על מנת להחזיר את
חובותיו
לפני כחודש עבר ניתוח והוא מושבת מעבודה עוד חודשיים,
והמצוקה גדולה.
אשמח אם יתקבלו עבורו תרומות שיעזרו לו לעבור את
התקופה הקשה בשלום .
מיכאל אשר – . 052-4684228

השבת אבידה
נמצאו אופניים ברח' חרמון
נשמח להשיבם לבעליהם
משפ .דרורי – 9096064

לילד יתום חוגגים בר מצווה בשבת הבאה פרשת
"דברים" ומחפשים חמש נשים שיאפו עוגות לקידוש
ו 6 -בקבוקי שתייה .
מתנדבים מתבקשים להודיע על נכונותם
054-4676568

ביקור של כיף בפינת החי
מתאים למשפחות :הורים ילדים ,קייטנת סבים/סבתות וכו'
בתאום מראש ניצה 054-3455920

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

להשכרה בנחלים:
יחידת דיור 3 ,חדרים  +ממ"ד קטן  +מחסן  +גינה.
מזגנים בכל החדרים ,כניסה מיידית.
לפרטים :חיים050-5313775 -
שירי052-4521121 -
***
בית גדול 7 ,חדרים ,מפלס אחד ,יחידת הורים ,מיזוג,
מחסן גדול
כניסה מיידית.
לפרטים :חיים050-5313775 -
שירי052-4521121 -
***
להשכרה לקראת שנה"ל – במקום הסמוך לישיבת
נחלים
מגורון )קראוון(  2.5חדרים
03-9328498 ,050-6478232
***
להשכרה במושב
דירת  3חדרים
כניסה 01/08/2014
055-9922000

