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knechalim@gmail.com

גליון 538
יט' מנחם אב תשע"ד 15.8.2014
פרשת " עקב"
כניסת שבת19:07 :
יציאת שבת20:02 :
מפקד19:00 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

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

מזל טוב
למיכל ואריק פוגלמן
להולדת הבת עדי

מזל טוב
ליהודה שמשון רטנר
בהגיעך למצוות
לאיילת ואהוד רטנר
לדרורה רטנר
לרגל שמחתכם

לרות ולארי הורוביץ
להולדת הנין

ברכת יישוב טוב
למיכל ויצחק חמודות
בהיכנסם למעונכם החדש

קול תודה
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
בט"ו במנחם-אב מלאו  25שנים לשעור השחר בגמרא ,בבית הכנסת.
השעור נוסד ע"י הרב שלמה נגר ומאז השעור מתקיים יום יום,
) 35דקות לפני התחלת התפילה במניין ראשון(.

כה לחי
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קול האגודה
הודעות מזכירות האגודה:
 .1מזכירות האגודה תהיה סגורה בתאריכים הבאים עקב חופשה:
ימים  ,31/8- 27/8 ,21/8- 20/8ויום ראשון .31/8
 .2חברת "מקורות" הודיעה על הפסקה של הפלרת מי השתייה החל
מתאריך .26/08/2014
 .3הודעה לחקלאים בנושא שנת שמיטה ,תשע"ה:
מפקח מנהלת השמיטה באזורנו ,ציון פדידה ,ביקש להיפגש עם
החקלאים בצורה מרוכזת ,לענות על שאלות ולעזור במילוי הטפסים.
נא לעדכן אותי עד ליום שלישי  19/8מי מעוניין להשתתף בפגישה זו.
כמו כן ניתן לפנות אל ציון גם באופן פרטי בנייד .050-4118177
מיה ברהום,
מזכירת מושב נחלים
טלפון 03-9324474 :פקס03-9328843 :
דוא"ל nechalim@netvision.net.il
קיץ נעים ושקט לכולם.

לידיעת ציבור קופ"ח כללית בנחלים
בין התאריכים  17-22/8המרפאה תהיה סגורה
לרגל חופשה.

תרומת דם
תרומת דם תתקיים בבית דני
ביום שלישי א' אלול 27.8 ,

במקרה הצורך ניתן לפנות למרפאות בסביבה.

בין השעות 22:00 – 19:00
אריה גוטליב
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לרגל מעבר ,תכולת דירה למכירה:
מיטת קומתיים מעץ מלא.
חדר שינה לנערות:
מיטה+מזרן+ארון+קומודה  4מגירות בצבע
לבן .תנור +כיריים  build innמובנה על
ארונית.
מכונת כביסה.
מקפיא  4מגירות.
כל הקודם זוכה
לימור054-6487880 -

תחילת השנה מתקרבת ואיתה מבחני
הקבצות ומבחני תחילת שנה!
אני ,תלמיד העולה לכיתה י"ב ,הלומד
מתמטיקה ואנגלית ברמת  5יח"ל בעל ניסיון
רב בהעברת שיעורים פרטיים ,אשמח להכין
את ילדיכם כמו שצריך למבחן ,במחיר זול !
וכמובן שניתן להמשיך כל השנה...
לפרטים,
עידו 0525756368 -

ניתן להזמין כרטיסים במזכירות אצל
הדס
עמותת פ.ל.א )פאה לכל אישה( מחפשת מתנדב/ת
דובר/ת אנגלית לעזרה בתרגום ולכתיבת מכתבי
תודה.
אין צורך להגיע לדוידוף ניתן לעזור מהבית בעזרת
המחשב.
לפרטים – אלי בן זיקרי – 054-4575901
גילי – 054-4676568

להשכרה במושב
דירת  3חדרים ,כניסה מיידית
055-9922000

הורים יקרים ה' עמכם,
השבוע תמו להם ההכנות למחנה ומשבוע הבא כבר יתחילו המחנות.
אלו הם שעות היציאה למחנות לפי שבטים:
ניצנים  -יום ראשון ב8:30 -
מעפילים  -יום שני ב8:30-
הרא"ה  -יום שני ב8:30-
אביחי -יום שלישי ב8:30-
לנבטים עוד אין לנו שעת יציאה ,יעודכן אצל המדריכים ,ומעלות יצאו ביום ראשון בשבוע הבא בשעה 8:15
כל הפרטים ומה צריך להביא אצל המדריכים ,הכול מאושר ועומד בתקני הבטיחות!
כמובן שכל ילד חייב להביא נעלים ,כובע ושלוש ליטר מים ,בלי זה אין יציאה למסלולים!!
השבת מפקד בשעה  18:45כולם מגיעים בזמן ועם כחולבן!
מחכים לראותכם ,שנשמע בשורות טובות ,שבת שלום...

) :אביב וצוות ההדרכה

