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knechalim@gmail.com
מערכת:

גליון 536
ה' מנחם אב תשע"ד1.8.2014 ,
פרשת " דברים – שבת חזון"
כניסת שבת19:19 :
יציאת שבת20:17 :
מפקד19:00 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

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

"...כך היא גאולתן של ישראל ,בתחילה קמעא קמעא ,כל מה שהיא
הולכת ,היא רבה והולכת" )ירושלמי ברכות("
בית הכנסת

מזל טוב
להילה ואיציק פישר
להולדת הבת
להלה כהן
לתמי ואהרון מרקוביץ
להולדת הנינה/הנכדה
***
לריקי ואלחנן יעקובוביץ
להולדת הנכדה
בת למיטל ושגיב

"צום החמישי"
יום שני ח' במנחם-אב )ערב הצום(
תפילות מנחה17:30 ,13:30 :
תחילת הצום – 19:35
ערבית ו"איכה" )בבהכ"נ( 20:00
יום שלישי ט' במנחם-אב
שחרית )ללא טלית וללא תפילין(.8:15 ,7:00 ,5:45 :
מנחה )בטלית ובתפילין(. 19:15 , 13:30 ::
ערבית 19:50
סיום הצום 20:01
קידוש הלבנה ,בביהכ"נ :במוצ"ש "ואתחנן"
וּ ְננוּחַ ם בנחמת ציון וירושלים
הגבאים

***
לתלמה וצלי אדלר
להניה מלצר
להולדת הנכדה  /נינה רוני
בת לפירחה וגיא

בשעה טובה בננו היקר

יהודה שמשון

נ"י

הגיע למצוות

מזל טוב
למרים וחיים אבנשטיין
לבר המצווה לנכד שילה
בן לרחלי ורוני

עליה לתורה בשבת פרשת "ואתחנן"
י"ג מנחם-אב במניין הראשון
הציבור מוזמן לקידוש
בבית-דני לאחר התפילה
נשמח לראותכם!
אודי ואיילת רטנר
דרורה רטנר
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ט' באב – שיעורים לילדים
שיעורים לילדים יתקיימו ביום שלישי ט' באב בשעה
 9.15בבוקר
בבית הכנסת ובבית המדרש.
שיעורים בקבוצות לימוד
ילדי הגנים
כיתות א'-ו'
תלמידי חטיבה ותיכון
השיעורים לבנים ובנות
ישי
צום ַהחֲ ִמ ׁ ִ
יעי וְ ֹ
צום ָה ְר ִב ִ
אותֹ ,
" ּכֹהָ -א ַמר ה' ְצ ָב ֹ
ש ִירי יִ ְהיֶה לְ ֵבית-יְ ה ּו ָדה
יעי וְ ֹ
צום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
וְ ֹ
צום ָהעֲ ִ ׂ
טו ִבים".
ש ְמ ָחהּ ,ולְ מ ֹעֲ ִדיםֹ ,
ש ֹון ּולְ ִ ׂ
ש ׂ
לְ ָ ׂ

נשות נחלים ממשיכות בתפילה והפרשת חלה!
יום חמישי  :31.7בשעה  21:00אמירת תהילים
והפרשת חלה לנשים אצל רחל כהן סער 11
יום שישי  :1.8.14בשעה  14:00הפרשת חלה
ותהילים לנשים וילדים בביתה של יפה צור גמלא 3

ערב חיזוק לנשים והכנה לט' באב
ביום רביעי ג' אב 30.7.14 ,יתקיים
בשעה  20:45שיעור לנשים עם הילה ופוליאנסקי
בביתה של אביבה סילברמן ,רחוב סער .4
הערב יוקדש לדברי חיזוק לאור התקופה הקשה
האחרונה וגם להכנה
לקראת ט' באב.
נשים בכל גיל מוזמנות.

לימוד לבנים ,בנות ונוער אחרי המנין של 8
ממשיכים ללמוד אחרי המניין של  8בשלוש קבוצות -
להצלחת החיילים ולשובם לשלום ולעילוי נשמת מוטי
פויירשטיין ז"ל :קבוצת בנים כיתה א'-ו' ,קבוצת בנים
כיתה ז'-י"ב.
חדש :קבוצת בנות כיתה א'-ח' )בשעה .(8.30
כיבוד קל לכל משתתף!

שבת :מיד אחרי הדלקת נרות :תהילים לנשים
ובנות אצל רונית פורר ירדן 61
תהילים לילדים מגן חובה ומעלה בשעה 13.15
בבית מדרש בישיבת נחלים
תהילים לנשים אצל שולה היימוביץ בשעה
17.30
מוצ"ש בשעה  : 22:00אמירת תהילים אצל
אהובה איינהורן שניר 53
יום ראשון  :3.8.14בשעה  21:00אמירת תהילים
והפרשת חלה לנשים אצל רוני ברק ירדן 36

נרתמים למאמץ המלחמתי – שומרים על הפה

חברי המושב כבר התלכדו ל 7-חבורות לשמירת הלשון
בין  6בבקר לחצות בלילה  -המוקדשות לשמירה על חיילנו
ולרפואת הפצועים .ישר כח לכל המשתתפים.מי שמעוניין
להצטרף ניתן לפנות במסרון
אביבה 054-4688320
"וכן מצינו במדרש שבימי אחאב ,אף שהיו עובדים עבודה
זרה היו נוצחין במלחמות ,מפני שלא היה בהם עוון לשון
הרע".

יום רביעי  :6.8.14בשעה  21:00אמירת תהילים
והפרשת חלה לנשים אצל עירית אשל שיאון 15
יום חמישי  :7.8.14בשעה  21:00אמירת תהילים
והפרשת חלה לנשים אצל אגי וולמן גמלא 14
בנות שבט ניצנים למען ילדי הדרום
ישר כח לבנות שבט ניצנים אשר הכינו בר"ח אב
חבילות עם ממתקים ,פרסים ומכתבים אישיים
מקסימים לילדי הדרום!

מזכירות ועד האגודה תהיה סגורה
בתאריכים :
 7/8עד ל 10/8-לרגל חופשה
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תושבי נחלים )כולל נוער( המעוניינים להצטרף
לקבוצת נחלים במייל מתבקשים לשלוח בקשה למייל:

gutmannurit@gmail.com
קבוצה זו משמשת לשליחת הודעות המגיעות לכל
השותפים בקבוצה )תושבי נחלים( ומשמשת לעזרה
כגון מציאת טרמפ ,המלצה לבעל מקצוע ,והודעות
בזמינות מיידית.

קול הנוער
 #ביום ראשון הקרוב ,ז' אב,3.8 ,
ניפגש במועדון ללימוד ושיחה לקראת ט' באב.
פרטים ,מרצים ושמות יפורסמו בהמשך (:
 #ובנוסף  -אף פעם לא מאוחר לומר תודה ,נכון? (:
בשישי ושבת של פרשת מטות יצאנו לצפון עם הנוער.
ישר כוח עצום ותודה רבה לכל המעורבים:
לוועדת חינוך על העזרה מאחורי הקלעים,
למועצת נוער התותחים על החשיבה והארגונים
המוקדמים,
וכמובן לנוער עצמו -
על האכפתיות ,האחריות ,שיתוף הפעולה והמורל הגבוה
שהפכו את הסופ"ש הזה למדהים כל כך!
 #ברצוננו להזכיר שבמהלך הקיץ
המועדון יהיה פתוח בכל ערב
בתיאום מראש עם הרכזים,
עד השעה  1:00בלילה!

לאור המצב הביטחוני ובהתעניינות של תושבים בדבר
הקמת ממ"ד להלן הנחיות כלליות:
 .1הקמת ממ"ד )גם ממ"ד יביל( דורשת הגשת
בקשה להיתר על פי דין.
 .2הבקשה צריכה להיות מוגשת על מפת מדידה
מעודכנת ,שנה אחרונה – )תתכן גמישות בעניין(
 .3הבקשה תובא לדיון בועדה ובמידה ותאושר
תהיה כפופה לאישור הג"א ,חישובים סטטיים
והצהרת מהנדס באישור מכון התקנים לעניין
הבטון.
 .4כל זאת הינו אם הממ"ד עד  15מ' ברוטו
 .5אין צורך בחתימת רמ"י )מנהל(
 .6הבקשות תטופלנה במיידי מרגע הגשתם לועדה.
עמוס אופיר ,יו"ר ועדת תשתיות
ועד מקומי נחלים

שבת שלום!
אוהבים אתכם,
אבישי ותמר.

כזו חוויה עוד לא הייתה לכם
החופש הזה
סדנת תיאטרון
בואו ללמוד משחקני תיאטרון איך עושים הצגה
אמיתית ,איך מתחפשים ,איך מתגלגלים מצחוק גם
כששום דבר מצחיק לא קורה ,איך מציגים ,בנוסף
יהיה גם קורס קרקס ועוד המון פעילויות מגניבות
מעולם המשחק והתיאטרון.
הסדנא תתקיים בעז"ה ביום חמישי  7.8.14בבית דני
בין השעות .13:00 – 09:00
הסדנא מיועדת לבוגרי כתות ד'-ז' ותהיה מחולקת לפי
קבוצות גיל.
מחיר הסדנא –  20ש"ח
בואו לחוות תיאטרון אמיתי
מחכים לכם,
ועדת תרבות
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שומרי משקל-התוכנית המאוזנת לירידה במשקל
שמחה לבשר
כי בתאריך ה7.8.2014-
יפתח סבב נוסף של  13מפגשים
להרזיה מאוזנת ובריאה בשומרי משקל בהנחיית
גלית פרנקה
המפגשים מתקיימים ברינתיה בימי חמישי בשעה
20:00
מזמינה אתכם להצטרף להצלחה!
לפרטים052-6999964:

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

מבקש להודות לכל מי שתרם עד היום!
יש אפשרות עדיין לתרום ...אצלי
אני 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 .
בתודה מראש,
מיכאל אשר – . 052-4684228

השבת אבידה
בשבוע שעבר נמצא שעון יד של אישה בשביל המוביל לגנים
בביה"ס מודיעים
פרטים אצל מרגנית 054-2490445

התפנתה עובדת זרה!
כל המעוניין מתבקש לפנות אליי:

תיקון ותמיכה במחשבים

052-4684228

להשכרה במושב
דירת  3חדרים 3 ,מזגנים ,כניסה מיידית!
055-9922000

אנשי נחלים היקרים
אין להשאיר ספרים בפתח הספרייה!!!
הכוונה טובה – המעשה לא.
רוצים לתרום ספרים לספריה? בשמחה!
לשים אותם במזכירות )אפשר בפתח(
או במרפסת ביתי ברח' גמלא 1
הספרים היחידים שרצויים ויכולים להועיל אלו ספרי קריאה )בלבד( משלוש
השנים האחרונות.
לא אנציקלופדיות ,לא מילונים ,לא ספרי קודש ולא ספרי הגות.

גילי זלצר

ביום שני הקרוב ערב ט' באב
הספריה תהיה סגורה.
ספיר

