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יב' מנחם אב תשע"ד 8.8.2014
פרשת " ואתחנן "  :צו השעה -אהבת חינם
השבת הראשונה מ"שבע דנחמתא"

כניסת שבת19:13 :
יציאת שבת20:10 :

knechalim@gmail.com

מפקד19:00 :

מערכת:

054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

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

"על שנאת חינם נחרב בית המקדש
ועל אהבת ישראל ,אהבת חינם,
עתיד להיבנות בית המקדש השלישי"

מזל טוב
למינדי ואיציק יוגב
לדן ווגל
להולדת הנכד/הנין
בן לעודד ודנה
***
למירי ויוסי שיינפלד
ליוסף כבדיאל
להולדת הנכדים /נינים
בנים למתן ורוני
***
לשרי ומשה צויבל
להולדת הנכד
בן לאבי ותמר
***

בקול אחד

בשבועות האחרונים אנו עדים לגל התגייסויות מהציבור עקב
המצב .מתנדבים רבים מקרב הציבור עושים למען קהילתנו להלן
מספר פעילויות:
 .1הנוער התגייס לניקוי ופינוי המקלטים
 .2הוקם צוות צח"י שטיפל בכל נושאי תרבות ,רווחה ותיאום
פעילויות לקייטנות הילדים.
 .3הופעלה קייטנת אילן שהוציאה מהנוער מהמושב את המיטב
בנתינה ובתרומה.
 .4מספר רב של מתנדבי מג"ב יצאו לסיורים מוגברים כדי לנסות
להעניק תחושת ביטחון לתושבים.
 .5היו גם עשרות נשים שקיימו מצוות הפרשת חלה ואמירת
תהילים ,ואת החלות תרמו לנזקקים.
 .6אורגנו משלוחים לחיילים בדרום ולשוטרי מג"ב המוצבים
באזורנו.
 .7עשרות נשים שבעליהן גויסו למלחמה עשו ככל יכולתן לקיים
שיגרה רגילה.
 .8הוקם צוות שבדק את אותן נשים שבעליהן מגויס זקוקות
לעזרה כלשהיא.
 .9כל המבוגרים במושב מופו ונבדקו אם הם מטופלים וזקוקים
לעזרה.
ואלו הן מקצת הפעילויות שהיו בזמן מצב החרום השורר
באזורנו .על כל העוסקים בכך תבוא הברכה.
בשורות טובות,
אבי וולמן

לחנה ונחמיה פרידמן
מזל טוב
לרגל שמחת הבר מצווה של יהודה
בן לזאבי והדר
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לידיעת ציבור קופ"ח כללית בנחלים
בין התאריכים  17-22/8המרפאה תהיה סגורה לרגל
חופשה!
במקרה הצורך ניתן לפנות למרפאות בסביבה!

בקול תודה
לקהילת נחלים ולצוות צחי
תודה גדולה על תשומת הלב "והמתוקים"
שקבלנו לכבוד שבת ....אין כמו חיבוק חם
ואוהב בימים אלו ...שנזכה לימים טובים
ורגועים ושכל בני משפחותינו יחזרו הביתה
בשלום מי יתן ונדע בכל ימות השנה ובעיתות
שלום להרבות אהבת חינם

קול הנוער
תודה רבה ליוני אורון על השיחה המעצימה
השבוע ביום שני ,ערב ט' באב.

מכל נשות והורי החיילים
נוער יקר!בשבת הקרובה ,פרשת ואתחנן ,י"ג אב,
ניפגש יחד לארוחת ערב שבת במועדון הנוער.ניתן
להתעדכן אצלנו מה להביא.
בנוסף ,במוצאי שבת ניפגש בשעה  21:30לצפות
בסרט לציון  9שנים להתנתקות מגוש קטיף.

תודה גדולה
לשרית ,אסף שטיין ולכל נוער נחלים היקר ,תודה על
הקייטנה הכייפית שהייתה לי.
ארז ד.

מחכים מאוד לראותכם ,אבישי ותמר

בס"ד

במלאת שמונה שנים לנפילת יקירנו
אהובנו

רב סרן דניאל גומז

הי"ד

נקיים אזכרה ביום שישי י"ט מנחם-
אב ).(15.8.2014
 9:30עליה לקברו בבית העלמין במושב
נחלים.
 10:30התכנסות ב"בית דני".
 11:00הרצאתו של מיכאל בן שיטרית

"בזכות האמונה באדם"
סיפורו האישי והמרתק של נער
שוליים שנפלט ממסגרות חינוך ועד
למינויו כמנהל בי"ס.
)מתאים לנוער ולמבוגרים(
נוקיר את השתתפותכם

משפחת גומז
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 .נמצא כבל ) (usbהשייך ככל הנראה לנייד או
מצלמה בצבע תכלת.
ניתן לקבלו אצל משפ .רבינוביץ' 054-6408596

להשכרה
דירת  3.5חדרים עם סורגים ופלדלת .דשא רחב ידיים בחזית.
חצר אחורית ענקית עם מתקנים לילדים .מטבח חדש .במרכז
המושב.
כניסה מיידית0522442834 .

ניתן להזמין כרטיסים במזכירות אצל
הדס
הודעה מחברת "מקורות" :החל מתאריך 26/08/2014
תופסק הפלרת מי השתיה.
"אין בכך להשפיע על איכות מי השתיה המסופקים
והעומדים בתקנות בריאות העם כנדרש לאחר השינוי"
בברכה,
אגודת מושב נחלים
חוג תהילים לילדים

לציבור תושבי נחלים ,להלן לוח החופשות במזכירות
האגודה:
ימים רביעי וחמישי 20-21/8
ימים רביעי וחמישי 27-28/8
ויום ראשון 31/8
קיץ נעים ושקט לכולם.
מיה ברהום,
מזכירת ועד אגודה נחלים

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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