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 541  גליון
  5.9.2014, דתשע"אלול ' י

   "  כי תצאפרשת "
  18:42  כניסת שבת:
  19:36  יציאת שבת:

  18:20 מפקד:

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

knechalim@gmail.com 
  

  מערכת: 
  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 

  , הדס סניאורנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

  

 מזל טוב
 

  לחנה ושמעון לבקוביץ'
  לנישואי שירז ורונן

  

  דם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים""בן א

  אמירת סליחות כמנהג הספרדים ועדות המזרח

  יתקיים בע"ה החל מיום חמישי הקרוב, 

 ., בבית המדרש04:55בשעה  ב' באלול,
קול ששון וקול 

  
  מזל טוב

  לחן וזאבי גרינפלד
 לשרה ויהושע גרינפלד

 הנכדהבן/להולדת 

 
* * * 

  
 לשושנה ברקו

  קב פלינטליהודית ויע
  להולדת הנין/הנכד

  בן לגליה ומשה

  

 

  

 מזל טוב
 

 מלצר להני
 לתלמה וצלי

  לבר המצווה של הנין/הנכד
  נוה בן לליאת ומשה

הועד המקומי מברך את קבוצות הספורט של 

 המושב על ההישגים המרשימים!!!

 

 כל הכבוד!!!
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 כולל יום השישי
  

  משנכנס אלול מרבים בלימוד             
  

  שע"ה ב"כולל יום השישי" נפתחת שנת הלימודים ת
  בתגבור הלימוד בכולל בהתעוררות כיאה, לחודש אלול..

  
  והרב הס                 מלבד השיעורים הקבועים על ידי הרב עדיאל

  לחודש התשובה. 09:30מיוחד השיעור הנוסף בשעה 
  

  השיעורים המיוחדים בחודש אלול,  הם:
  הרב דוד אנגל –עש"ק פרשת "כי תצא" 

  הרב אריה שטרן –עש"ק פרשת "כי תבוא" 
  וילך" הרב משה הרשקוביץ-עש"ק פרשת "ניצבים

  
  י.לדודי     ודודי     לני     א

  
 

  
 חוג תנ"ך לילדים

 
החוג לקבוצת הילדים הבוגרת יחל שלושת רבעי שעה לפני המפקד 

17:45שבת בשעה (ה  
החוג לקבוצת הילדים האמצעית יחל חצי שעה לפני תפילת מנחה 

18:15(השבת בשעה   

 
יש לשלוח בקשה למייל  -לקבלת שאלות חזרה על שמואל א'   

 Dudi.Kahana@gmail.com  
 
 

  

  

 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות של
  מועצת חבל מודיעין

  מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
  ב"בית דני"

  ש"ח 30בעלות של 
  

  8.9.14בתאריך י"ג אלול 
  גב' רחלי לוינגר 10:00ה בשע

  "מבוא כללי למשנת הרב סולובייציק"
  פרשה ואקטואליה –הרב אהרון כהן  11:15בשעה 

  
  בואי בלב שמח

  חווה גרמה
052-2541770  

 
 

  
 

  
 :10/9לול יום רביעי, טו' א -" 700"מבצע  •

o יישר כוח למשתתפים (המעטים.. –צמחים באזור בית דני  300-שתלנו כ .( 

o  שתילים נוספים 700נותרו לנו  !!  

o  ,במספר מוקדים: 1730בשעה  10/9נתכנס לשתילה ביום רביעי, טו' אלול  

נבטים, ניצנים, מעלות -תושבי רחוב הירדן, שבטים –כניסת בית הספר  �

  בהמשך). –(אחראי 

  מוטי אפרת).–תושבי ההרחבה, שבט מעפילים (אחראי -הילדיםגני  �

  שי ויסבלום).- תושבי רחוב דן, שבט הרא"ה (אחראי –כניסה צפונית  �

עמיקם -תושבי רחוב חרמון ושניר, נוער נחלים (אחראי –בית דני  �

  שורק).

o  לפחות אחד למשפחה. –מקוש / מעדר וכדומה  –נדרש להביא כלי חפירה  

 

  החיים יהיו הרבה יותר יפים  אם כל אחד יתכופף פעם ביום לאסוף פריט לכלוך אחד,  •

  

  ממשיכים בתנופת עשייה, ועדת גינון ומראה                                                    
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מחפשת    ועדת חינוך  ה"לקראת שנת הלימודים תשע

משפחה מאמצת לקומונרית החדשה משפחה עם 

ילדים חניכים בסניף המוכנה לאמץ מתבקשת לפנות 

 .לאילת שלום או לנורית גוטמן

 

 
 הורים יקרים, ה' עמכם!

השבוע נפתחה שנת הלימודים תשע"ה, אנו 
החניכים.רוצים לאחל המון הצלחה לכל   

בנוסף, השבוע אני נכנסת בתור קומונרית 
 חדשה לסניף,

 - אתם מוזמנים לפנות אלי בשמחה בכל דבר
 עדכונים, שאלות והארות

שנה חדשה זוהי הזדמנות להתקדם, ללמוד 
 ולגדול!

אני מאחלת לנו שנה טובה, מלאת עשייה 
 ולמידה.

 
18:20 -השבת מפקד בשעה  

 
 מצפים לראותכם,

תורה ועבודה,בברכת חברים ל  
 צוות ההדרכה ושחר גור, קומונרית תשע"ה.

 

 בני עקיבא

בקיץ הנוכחי, התקיימו משחקים במסגרת טורניר ליגת בתי הכנסת של פתח 
 תקוה.

ביוזמתו של קובי גולן, לראשונה, שותף מושב נחלים במשחקים הללו בשני 
 ענפי הספורט: כדורגל וכדורסל.

קבוצות  לאחר סידרה של משחקים מצוינים בטורניר, הצליחו להעפיל שתי
  הספורט שלנו לשלב הסופי, למשחקי הגמר.

  
קבוצת הכדורסל זכתה במקום הראשון בליגה, לאחר שגברה במשחק הגמר 

  על קבוצת "ישראל הצעיר" (אלופת הליגה בשנים האחרונות).
קובי גולן, נתנאל בנצקי, דודי פיטריו, גלעד  –קפטן הקבוצה  –שיחקו 

  רוזנברג, 
נפלד, מתן רבי, מתן ריינהרץ, עומר בן ישי, אורי אלקנה בר לבב, גדי גרסט

כהן, עקיבא שמואלי, צחי אשכנזי, ניר זעירא ותמיר דיאמנט בניצוחו של 
  נדב רימון. –המאמן 

הקבוצה הוכיחה אופי וחזרה למשחק לאחר פיגור משמעותי במחצית 
  הראשונה.

  תודה לכל תושבי המושב שבאו לעודד!
  

ק לאורך העונה כולה, ואף שלטה במרבית קבוצת הכדורגל, שהיטיבה לשח
דקות משחק הגמר, זכתה במקום השני בליגה, לאחר שנוצחה בדקות הסיום 

  ע"י קבוצת כפר אברהם.
קובי גולן, נועם שלום, עודד יוגב, טל קליין, אורי שלום, יאיר שלום, –שיחקו 

  ורועי גולן.
  רדי! תודה לנוער נחלים על העידוד הסוער, בניצוחו של מיכאל ו

  
הישגי קבוצות בליגת בתי  מעבר לזכיה בגביעים לאור הזכיות הללו, יצוין כי

  ש"ח! 1,000הכנסת זיכו את מושב נחלים בשוברים לרכישת ספרי קודש בסך 
נבקש לברך את הקבוצות על ההישגים היפים כבר בעונתם הראשונה בליגה, 

עיש ובעיקר להביע קול תודה מיוחדת לכם התושבים שבאתם "להר
במשחקי הגמר, ואף  אולמות", להריע, לעודד ולדחוף את קבוצות נחלים

  לאורך עונת המשחקים כולה!
   

יצוין כי על רקע ההישגים של המושב בתחום הספורט בשנים האחרונות, אנו 
מתכננים בע"ה לרכוש ארון גביעים שיוצב במזכירות הועד המקומי, ובו 

  השנים (ויזכה בע"ה בעתיד...) ימוקמו הגביעים בהם זכה המושב לאורך

 

 ועדת ספורט

  
בשעה טובה נפתח צהרון לילדי בית הספר במושב 

 נחלים.
 052-4066614לפרטים דניאלה חסון 

 

 החלה הרשמה לחוג קרמיקה
  ו'.- לילדים בגילאי א'
-050 –לאגי           לפרטים נוספים והרשמה לפנות 

8779764  
  

  
 איסוף תרומות עבור משפחה נזקקת

עה לחובות ארי הבן של יפה ויצחק דרשן מטפל במשפחה שנקל
 גדולים, והצטרפתי לארי על מנת לעזור.

שעות ביום  11-12מדובר בזוג הורים (יוצאי אתיופיה) הבעל עובד 
  באבטחה ואשתו מטופלת בשני ילדים קטנים.

הגענו למסקנה שבמידה ונצליח לכסות כמה חובות, הזוג יוכל 
  להתפרנס בכבוד, ברמה בסיסית.

-רום דרך עמותת נחללמי שמעוניין בקבלה יש אפשרות לת
  נחלים.

   לכל התורמים תודה מראש.
        

  052-4684228   ומיכאל אשר  ארי דרשן

 

 

 14.9.14-המתחתן בחצר בית כנסת   ב ,זוג חסר כל
המעמד ילווה  , זקוק לסיוע.איש 50-בנוכחות כ

בכיבוד קל של שתיה עוגות ועוגיות קנויות. 
            ירהמעוניינים לתרום כיבוד יכולים להעב

  054-4676568 -לגילי
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זוג צעיר שבא לגור במושב ישמח לקבל ריהוט 

 .שאין לכם צורך בהם  ומוצרי חשמל תקינים
 050-7061580 –טליה 

 052-2302967 –אבי 

  

  דרושים  דרושים  דרושים
  

עם  לעזרה מחפשת בחורה צעירה ואחראית שאוהבת ילדים,
פעמים  2-3הילדים ובעבודות בית קלות, בשעות אחה"צ, 

  בשבוע.
  054-8887480 לשמוע פרטים:

=====================  
  

  לכל בו לגן
  לחצי משרה.  )'ון בידרוש בחור צעיר לעבדה בהובלות (רש

  לפרטים נוספים לפנות 
  057-8203040 –לנועם 

=====================  
  

 נערה/אישה לעבודה במעון נחלים בימים 
 א'-ה' בין השעות 14:30-16:00

 לפרטים נוספים – לימור 050-2652177
=====================  

  
-מטפלת לתאומים בני שבועיים ליומיים בשבוע מ  דרושה 

07:00-16:00.  
 054-5937321לפרטים:

  
  

  להשכרה בנחלים:
  

  חדרים 3דירת 
  מזגנים , מושקעת כחדשה .  3

  כניסה מיידית 
055-9922000  

***  
 בית קטן, חדר וחצי + מזגן
  מטבח, מקלחת ושירותים

  מרפסת ונוף
  כניסה מיידית

  8721843-052 –לפרטים 
                              ***  

  
  

 מ"ר 82, חדרים 3דירה בת 
  שירותים כפולים, דוד שמש, 

 כניסה מיידית.
  054-4457334 –צלי                 

                             ***  
  

 חדרים + ממ"ד קטן + מחסן + גינה. 3יחידת דיור, 
  מזגנים בכל החדרים, כניסה מיידית.

  054-8887480  050-5313775  לפרטים:
  

                             ***  
מיזוג,   חדרים, מפלס אחד, יחידת הורים, 7בית גדול, 
 מחסן גדול

  כניסה מיידית.
  054-8887480  050-5313775  לפרטים:

  

 
 נשאר מקום במשפחתון הקטן 

 והמתוק שלי.
 לפרטים – שושי גלסנר 052-5286162

 

  חוג תיאטרון לילדים!!!
 בעקבות הפעילות המוצלחת של הקיץ....

  
  ל י ל ד י ם ! ! ! ת י א ט ר ו ן  ח ו ג 

ת   תלבושו ות, י ת,דמו ו יצירתי ר, , שחרו ן ו דמי משחק,
  –והרבה הנאה

ד, ל או ללמו ת בו ולו יכ ולפתח  ת  לגלו , ת  ת עולמו ו חו
ת ו   אישי

. ם  מרתקי ו ם  י חדשי ביטו דרכי    ו
עה, ו , תנ י מו בי בה,  ן כתי ו ים כג כל ר דרך    הקבוצה תיצו

. . . ד עו ו ם, נפליקטי ל, קו ות,הפקת הקו ית סצנ י   בנ
, גמר יקט  ג הקבוצה פרו תצי   בסוף השנה 

  ו' - מיועד לילדי כיתות ד'
  17:00ימי ד' בשעה 

  ץ בארות יצחקבאולם בית שפירא שבקיבו
  השיעור בין שעה ורבע לשעה וחצי, (תלוי בכמות הנרשמים).

           ש' לחודש. 200עלות: 
  ש', 50שיעור היכרות בעלות של  

   אצל המדריכה יש להתעדכן על מועד תחילת החוג
  054-5246008 -טלי 

   
שחקנית ויוצרת באנסמבל תיאטרון "הידית"  –טלי הירשפלד 

לימודי משחק בסמינר הקיבוצים, ובוגרת בפרדס חנה, בוגרת 
  ביה"ס למוסיקה.- "רימון"

  
  


