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   539  גליון

 22.8.2014 דתשע" מנחם אב כו
   "ראה פרשת "

   18.59  כניסת שבת:
  19.54  יציאת שבת:

    19:00 מפקד:

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

knechalim@gmail.com 
  

  מערכת: 
  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 

  ור, הדס סניאנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

  
  מזל טוב

 
 לתמי ואוהד פישר

 להולדת הבן
  

***  
גליק טליה ויצחקל  

 לרחל ומשה גליק
 לאסתר הולנדר

 להולדת הנינים / נכדים תאומים
 

*** 
 לזהבה וצבי שינובר

 להולדת הנינים
 נכד לאביטל ושרגא

  ונכדה למירב ויהודה
  
***  

 לפנחס ומירה רוטשילד
 להולדת הנינה

 נכדה לאפרת ויוסי כץ

  מזל טוב
  

  ם ליאללעידן בורגר לנישואיך ע
  

 לדבורי וחנוך בורגר 
 לנישואי עידן 

 

 

 "בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים"

   

  אמירת סליחות כמנהג הספרדים ועדות המזרח

  יתקיים בע"ה החל מיום חמישי הקרוב, ב' באלול,

  , בבית המדרש.04:55בשעה 

 

  תרומת דם

   
  דני תרומת דם תתקיים בבית

  27.8ביום רביעי א' אלול, 
  22:00 – 19:00בין השעות 

 אריה גוטליב

  ברכת יישוב טוב

  לבתיה ויהודה לוץ

 ם החדשכבהיכנסם למעונ
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  לתושבי נחלים היקרים,

שנים בנחלים אנחנו עוזבים בלב קצת עצוב וממשיכים הלאה לדרך חדשה. קשה לנו הפרידה מהמושב הירוק  6אחרי כמעט 

   הזה אך בעיקר מהאנשים.

ק ועד טף, שדווקא בתנו הגדולה (קטנה) שנולדה כאן למדה שבנחלים בשבת אומרים בשמחה "שבת שלום" לכל אדם, מוותי

כן מדברים עם "זרים", שהכבשים והפרות הם שכנים שלנו, שאפשר לנסוע עם בימבה באמצע הכביש בשבת, שהיא תמיד 

  )-תקבל לטעום קצת גבינה במחלבה אם תחייך מספיק :

  

  מצאנו מקום בו הבתים רחוקים זה מזה אך האנשים קרובים מאוד.

לנו, רצינו להגיד תודה גדולה לכל אותם אלה שבזכותם מושב נחלים הרגיש לנו אז רגע לפני שאנחנו מתמקמים בבית מש

באמת כמו בית. לאנשים שהכירו לנו את המושב כשנחתנו פה, לקבוצות החברים שהחלפנו במהלך מגורנו במושב, לקבוצת 

הנחלים, לסבתות בירוק החברים הגדולה והמדהימה (!) שנוצרה כאן בשנה ומשהו האחרונים, לכל כותבי ה"קטעים" בקול 

(שעדיין אין לנו מושג מי אלה באמת...), לדור המייסדים שהסתובבו בשמש ונטעו עצים כדי שלנו יהיה צל בשבילים, למי 

  שמכינות ארוחות ליולדת ולכל מי שמפעיל גמח"ים, שיעורי תורה, טיולים ושאר מיזמים מבורכים.

  

  כיף גדול היה לנו!

 להתראות, רועי וחני פרל

  052-3439740רועי 

  054-4201318חני 

 

  

, יתקיים טורניר הכדורגל המועצתי. מאחלים הרבה הצלחה לנבחרת שלנו! מקווים לחזור עם 21.8ביום חמישי, כ"ה אב, 
  אליפות :)

  במועדון לשיחה של אבישי. 22:00-ה, פרשת ראה, ניפגש יחד בבערב שבת הקרוב

   ו.. אוטוטו זה קורה...
    מסיבת סיום קיץ שווה שווה שווה!!!

   המכינות והשירות... רגע לפני הלימודים,
  ...26.8יום שלישי, ל' אב, 

  ממליצים לכם להיות שם ;)

  מחכים לראותכם,
  תמר ואבישי

 

 קול הנוער

  לחני ורועי 

הילת נחלים מאחלת לכם הצלחה  ק

 בדרככם החדשה
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בבית  עאירועל מנת למנוע טעויות, כל מי שמזמין 
 עדני יש לשלם בתאריך ההזמנה (גם אם האירו
בתאריך מאוחר) אפשר לשלם בצ'ק לתאריך 

  !עהאירו
  יוסי הורשקוביץ

 

  חוג היובל
  

  , "שופטים"פרשת  ,במוצ"ש
  ,30.8.14, ד' אלול

  משפחת אופירבבית 
  21:00בשעה 

 לאדם₪  30עלות 

 

 

 ועדת שיפור פני הכפר
 

 חברי ותושבי נחלים,

 אנו זקוקים לעזרתכם על מנת לשמר את פני הכפר, כל דייר ידאג לשטח שלפני ביתו, לניקיון, לגינון, גיזום וסידור!

 פשוט, לא?

      אנא, תנו יד למען נחלים יפה ונקייה!

  

 

 במלאת כ"ה שנים לפטירת יקירנו

  ז"ל מאיר אליהו פלשסרן 

  נעלה לקברו ונערוך אזכרה

 ,ג' באלול תשע"ד ,שישי  ביום

  10:00  בשעה, )29.8.2014(

  ל המושב.בבית העלמין ש

  המשפחה
 

 

  

הועד המקומי בשיתוף עם המועצה האזורית החליף את תחנת ההסעה  –תחנת הסעה  .1
שעל יד כיכר קולר לתחנת הסעה חדשה! אנו מקווים שהתחנה החדשה תשמר אורך 

 זמן!

2.  

חוק העזר של המועצה האזורית נכנס  –ק עזר בנושא הוצאת גזם ושאר פסולת חו .3
לתוקף ועל פיו יש לפנות גזם ופסולת ביתית יום לפני הפינוי ולא לאחר שהמשאית 

 אספה את הפסולת / הגזם!
  המועצה שולחת פקחים למושבים לאכוף את חוק העזר. 

  ראו הוזהרם!!
 

 קול הועד המקומי
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  בתאריכים הבאים עקב חופשה:מזכירות האגודה תהיה סגורה  .1

  .31/8ויום ראשון  28/8- ו 27/8רביעי וחמישי  ימים

  

חברת "מקורות" הודיעה על הפסקה של הפלרת מי השתייה החל מתאריך  .2

26/08/2014.  

 

  הודעה לחקלאים בנושא שנת שמיטה, תשע"ה:  .3

מפקח מנהלת השמיטה באזורנו, ציון פדידה, ביקש להיפגש עם החקלאים בצורה 

לשמוע הסברים  כדי כירות האגודה זבמ 10:00בשעה  24/8ביום ראשון וכזת, מר

   .ולקבל עזרה במילוי טפסים

  .050-4118177 - בלי קשר לפגישה, ניתן לפנות לציון לנייד 
 

 יה ברהום,מ

 מזכירת מושב נחלים

  03-9328843פקס:  03-9324474טלפון: 

  nechalim@netvision.net.il  דוא"ל

  

  קיץ נעים ושקט לכולם.

 

 קול האגודהקול האגודהקול האגודהקול האגודה

 בית מדרש לנשים
  אגף החינוך והתרבות של

  מועצת חבל מודיעין                  
  

  מזמין אותך ליום לימודי 
  ת דני"בית מדרש ב"בי

  ש"ח 30בעלות של                 
  

  1.9.14אלול  'בתאריך ו

  רחלי לוינגר 'גב 10:00בשעה 

  "מבוא כללי למשנת הרב סולובייציק"

  הרב אהרון כהן 11:15בשעה 

 

  

 עם אסתרית בלצן   פוח בדבש + התקווהת

  4/9/14יום חמישי ט' באלול 

 ות מודיעיןבהיכל התרב

  לגמלאי מודיעין והסביבה

  ₪ 45כרטיסים במחיר 

  08-9737333-בהיכל התרבות 

  מספר המקומות מוגבל -הזדרזו להירשם 
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הלך לאיבוד זוג תפילין בתוך נרתיק של בית-אל ליד 
 הצרכניה.

המוצא הישר מתבקש להתקשר עימנו -054
7306500 

  

תחילת השנה מתקרבת ואיתה מבחני 

 !הקבצות ומבחני תחילת שנה

אני, תלמיד העולה לכיתה י"ב, הלומד 

יח"ל בעל ניסיון  5מתמטיקה ואנגלית ברמת 

רב בהעברת שיעורים פרטיים, אשמח להכין 

 ! את ילדיכם כמו שצריך למבחן, במחיר זול

 ...ניתן להמשיך כל השנהוכמובן ש

 ,לפרטים

  0525756368 -עידו 

ניתן להזמין כרטיסים במזכירות אצל 
 להשכרה

 
 2.5 חדרים, אלון – 054-7299995

*** 
 
 

 בית קטן, חדר וחצי + מזגן! 
 מתאים לזוג צעיר

 החל מה-1.9.14.
 לפרטים נוספים – 050-7943493

  

 מי מצא את הקורקינט שלי?

    razor  של חברת לפני כשבועיים אבד לי קורקינט

   .בצבע כסוף
.ייתכן ושמי כתוב עליו  

.באם נתקלתם בו , אשמח אם תשיבו לי אותו  
,ודהבת  

  050-6954877 – יואב רוזנברג

  

 דורסל של ליגת בתי הכנסתקבוצת הגברים של נחלים בגמר הכ - הכונו הכונו 
  

  השנים האחרונות מתקיימים משחקים של ליגת בתי הכנסת בפתח תקווה. 8-ב
ובמשחק  הצליחה לפלס דרכה כל הדרך אל הגמרו בשנה זו הצטרפה לראשונה קבוצת הגברים של נחלים

  . קבוצתי נחוש ועידוד רב של תושבי נחלים במגרש
  ,19:30החל מהשעה  28.8.14אלול,  ייערך בע"ה ביום חמישי, ב' משחק הגמר

  .20:00 שריקת הפתיחה בשעה
 פתח תקווה. 10במתנ"ס "עולמות", רחוב שולזינגר 

  
  מדי קבוצת נחלים יהיו בצבע צהוב.

  תושבי נחלים, נוער, טף, בוגרים ומבוגרים, מוזמנים כולם בהמונים, 
  לבוא לעודד את קבוצת נחלים.

  ה מדהימה ונתתם כוחות להצלחת המשימה.בחצי הגמר עודדתם את הקבוצה בצור
כעת, בגמר, המשימה עוד יותר מאתגרת. משחקים נגד קבוצת "ישראל הצעיר" שבשנים האחרונות מחזיקה 

  בתואר אלופת הליגה.
  זקוקים לכם בקרב המאתגר.

  בואו בבגדים צהובים, עם זמבורות וצופרים.
  ונראה לכולם מה נחלים יכולים!

  
  להתראות.

 

  


