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 542  גליון
  12.9.2014, דתשע"אלול ' זי

   "  באכי תפרשת "
  18:33  כניסת שבת:
  19:26  יציאת שבת:

  18:15 מפקד:

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

knechalim@gmail.com 
  

  מערכת: 
  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 

  , הדס סניאורנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

  

 מזל טוב
  

 לשרה ומוטי אלוני

 אי נתאי עם יעללנישו

  

  "בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים"

  אמירת סליחות כמנהג הספרדים ועדות המזרח

 ., בבית המדרש04:55בשעה  ,מידי יוםיתקיים 
קול ששון וקול 

 מזל-טוב

  
 ללאה ויעקב דויטש

 להולדת הנכד ינאי נפתלי

 בן לרוני וד"ר אביעד הולנדר

  

  

 מזל-טוב

 לחנה ודוד נורדן

 להולדת הנכדה אביה- עדינה

 בת לעמית ובת-חן

  

 לכל תושבי נחלים
יחל בנחלים מבצע ההתרמה  לקראת הימים הנוראים,

ת לקופת "נחל נחלים" כדי לתמוך בנצרכים בהוצאו
החג, על ידי מתנדבות ומתנדבים שיעברו בין 

לשמחתנו בשנים שעברו היתה הענות בעין יפה,  הבתים.
נשמח להמשיך במסורת גם השנה בכדי לסייע לצרכים 

  ההולכים ורבים.
אנא פנו  ו זקוקים למתנדבים לאיסוף התרומות,אנ

  בהקדם למיכאל אשר או אודי רטנר.
הזקוקות לכך,  מועברות למשפחות  התרומות הנאספות

  כולל למשפחות בנחלים כאשר מתעורר הצורך.
הקופה מנוהלת ע"י אנשי נחלים, כמובן בהתנדבות 

  מלאה, עם הוצאות ניהוליות מינימליות.
התרומות ניתן להעביר ישירות גם למיכאל  את

  למאיר היימן ולאודי רטנר.  אשר,
  נחלים"- קופת "נחל

 

ביום שלישי  גליון החג יצא אי"ה
   23.9אלול  כ"ח

  יש להעביר חומר לפרסום 
  בבוקר יום ראשון, 10עד 

  21.9כ"ו אלול  

 

 

 

  

  חופשות במזכירות ועד אגודה וועד מקומי
  8.10-14 – 30.9.14 –תהיה סגורה לרגל חופשה בין התאריכים  מזכירות ועד מקומי (הדס)
  8.10.14 – 2.10.14 –תהיה סגורה לרגל חופשה בין התאריכים   מזכירות ועד אגודה (מיה)

  

 מאחלות לכל תושבי נחלים, חג שמח ושנה טובה!
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 כולל יום השישי
  

  משנכנס אלול מרבים בלימוד             
  

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

  
  והרב הס                 מלבד השיעורים הקבועים על ידי הרב עדיאל

  לחודש התשובה. 09:30ה מיוחד השיעור הנוסף בשע
  

  השיעורים המיוחדים בחודש אלול,  הם:
  הרב אריה שטרן –עש"ק פרשת "כי תבוא" 

  וילך" הרב משה הרשקוביץ-עש"ק פרשת "ניצבים
  

  י.לדודי     ודודי     לני     א

  
 

 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות של
  מועצת חבל מודיעין

  שמזמין אותך ליום לימודי בית מדר
  ב"בית דני"

  ₪ 30בעלות של 
  

  15.9.14בתאריך כ' אלול 
  גב' רחלי לוינגר 10:00בשעה 

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

  
  בואי בלב שמח

  חווה גרמה
052-2541770  

 
 

  
 

 
  קבוצת נחלים! –כדורשת נשים 

  שלום לכולכן, אחריי עונה מלאת כיף, אתגרים וחוויות לנו למשפחות

  ! ☺חזרנו לעונה שניה 

  יות חלק מקבוצת "נחלים באקסטרים" בליגת הכדורשת!מוזמנות להצטרף למשחק קבוצתי כיפי, קליל ומאתגר ולה

  ליגה קהילתית וחווייתית במיוחד

  הצטרפי! – 30אז אם את אמא או מעל גיל 

  מתאמנות בנחלים בימי ראשון

  (פרטים נוספים ופרטים לגביי הליגה ימסרו באופן פרטי)

 052-5455062וה ו/ אד 054-8887480שירי 

   

 

  
 לחקלאים אשר עדיין לא הסדירו את נושא השמיטה -  קריאה אחרונה

יפנה למייל שלי או לנייד בכדי לקבל טפסים ואני בע"ה ביום ראשון  היתר מכירה חקלאי אשר בוחר באפשרות של
    .10-14בשוהם בין השעות  10המועצה ברח' מודיעים  יקבל את החקלאים במשרדי ,  14/9 ,י"ט באלול ,הקרוב

רכז  -הלפרין חיים,                                                                                                                            בברכת שנה טובה
  imhalperin100@gmail.comHaדוא"ל  6071263-052 שמיטה איזורי

 

 ועדת ספורט

 ועד אגודה
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 איסוף תרומות עבור משפחה נזקקת

 ארי הבן של יפה ויצחק דרשן מטפל במשפחה שנקלעה לחובות גדולים, והצטרפתי לארי על מנת לעזור.
  שעות ביום באבטחה ואשתו מטופלת בשני ילדים קטנים. 11-12(יוצאי אתיופיה) הבעל עובד מדובר בזוג הורים 

  הגענו למסקנה שבמידה ונצליח לכסות כמה חובות, הזוג יוכל להתפרנס בכבוד, ברמה בסיסית.
  נחלים.-למי שמעוניין בקבלה יש אפשרות לתרום דרך עמותת נחל

   לכל התורמים תודה מראש.
       

  052-4684228   ומיכאל אשר  ארי דרשן

 

 

  

 !הורים יקרים , ה' עמכם
 !תפילת ערבית בערבי שבתות בבית ותיקים ברוך ה' אחרי תקופה ממושכת, בשבת שעברה חזרה לפעילות

 !שמחנו לראות שחניכים הגיעו ולקחו חלק בתפילה
מות החניכים בשבת בפעם הראשונה חניכים!! היה כיף לראות את כ 90 -בנוסף, שבת שעברה הגיעו למפקד כ

 !מאז כניסתי לתפקיד. בעז"ה שכמות החניכים רק תעלה ותגדל

 (:אני מקווה שהוא הגיע אליכם ,הורי הסניף -חילקתי לחניכים מכתב לכם בפעולות בשבת שעברה

 ,חניכי הסניף לפי שבטים השבוע התקיימה שתילת עציצים לקראת שנת השמיטה אליה גם הוזמנו

 !וד לכל מי שבא ותרם את חלקוכל הכב

 
יט'  -חשוב!! הרשמה למסע סוכות נפתחה באתרי ההרשמות של בני עקיבא! המסע יהיה בתאריכים יח'

 (13- 12.10)  תשרי

 .מסודר של בני עקיבא שיחולק לחניכים שאר הפרטים יבואו בהמשך עם פלייר

 
 18:15השבת מפקד בשעה: 

 
 !לבן ובזמן -לבושים כחול נא לבוא

 ,בברכת חברים לתודה ועבודה

 .צוות ההדרכה ושחר, קומונרית הסניף
 

 בני עקיבא

 
:( מבקשת לא לשפוך אשפה מול ביתי ולא בפח! יש לי מספיק משלי  

 ה אונגרפסי

 בקול אחד

 



   4  חוג לציור
ה ההרשמה לחוג ציורהחל  

מכתה א' –. למתחילים ומתקדמים 1  
) מתחילים ומתקדמים(פנסיונרים –. למבוגרים 2  

הניה רפפורט –לפרטים   
03-9330078 ,052-3334869  

 

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

8779764  
  

לעמותת "חיים באהבה" העוסקת עם משפחות 
נזקקות, מחפשת מקרר או מקפיא עבור מזון שנאסף 

 לאנשים לקראת חגים ולכל ימות השנה.
 לפרטים – דבורה בנצקי – 052-6551030

 

 
 מכירת ארבעת המינים

כמידי שנה ניתן להשיג אצלנו את ארבעת המינים 

 בהכשרים שונים!

 כמו כן, ניתן לרכוש פריטים בודדים:

אתרוגים, לולבים, הדסים, ערבות וכן נרתיקים 

 ואוגדנים ללולב.

הבית. שירות עד  

 נבקשכם להקדים בהזמנות.

למזמינים עד ערב ראש השנה יינתן במתנה נרתיק 

 מהודר.

 לפרטים והזמנות:

052-5297287 –ליאור שטיין   

 

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

משחק, דמיון, שחרור, יצירתיות, דמויות, תלבושות 
והרבה הנאה. בואו ללמוד, לחוות עולמות ,לגלות 

ולפתח יכולות אישיות ודרכי ביטוי חדשים ומרתקים 
.  

 הקבוצה תיצור דרך כלים כגון כתיבה, בימוי, תנועה,
  סצנות,הפקת הקול, קונפליקטים, ועוד.. בניית

  גם בעזרת תלבושות, והעלאת מופע 
  בסוף השנה

ד' כיתות  לילדי  ועד  ' - מי    – ו
ד' בשעה    17:00ימי 

יצחק   בית שפירא שבקיבוץ בארות    באולם 
וחצי ורבע לשעה  ן שעה  בי י    השיעור  (תלו

.   בכמות הנרשמים)
   

  ש') 50ל ש' לחודש. (שיעור היכרות בעלות ש 200עלות: 

  על מועד תחילת החוג יש להתעדכן 
   

  054-5246008 -טלי   לפרטים והרשמה:
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 זוג צעיר שבא לגור במושב ישמח לקבל ריהוט ומוצרי

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

 052-2302967 –אבי 

  

  דרושים  דרושים  דרושים
  

 עמותת ביהכנ"ס
דרוש/ה מנקה לשרותים 6 ימים בשבוע שעה בכל 

 יום (בשעות הנוחות למנקה)
 המעוניינים – נא לפנות

  לצביקה ארזי – 054-3380920 
 או למאיר רוטשילד – 050-6478231
=====================  

  
 נערה/אישה לעבודה 
 במעון נחלים בימים 

 א'-ה' בין השעות 14:30-16:00
 לפרטים נוספים – לימור 050-2652177

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

  .ילדים 3-4 מטפלת ל דרושה

 .ו עד שעות הצהריים-א ימים

 !!מצויינים למתאימה תנאים
 0545855005נוספים:  לפרטים

 053-3039447בטלפון  או
  

  
  דרושה  מטפלת לתאומים בני שבועיים ליומיים

  .07:00-16:00-בשבוע מ 
  054-5937321לפרטים:

 דירה להשכרה

 
3 חדרים, 2 מזגנים, קומת קרקע, ארונות בחדרים, 

 אפשרות לכניסה מיידית!
 לפרטים – 054-5665173

***  
  חדרים כניסה מיידית. 2ן , וקראו

  0528751452לפרטים: 

 
 נשאר מקום במשפחתון הקטן 

 והמתוק שלי.
 לפרטים – שושי גלסנר 052-5286162

 

למודן חנות המפעל בנחלים דרושים עובדים למהלך 

  השנה

  14:00-19:30ה - ימים א העבודה במשמרות
  18. מעל גיל 10:00-13:00יום ו 

  לפרטים ניתן לפנות להדר בטלפון
 052-3988503  

  

 מצלול
 עושים מוזיקה ובגדול

 
 מצלול פותחת את השנה השביעית ביישוב רינתיה

 ומחכה לכם לשנה חמה במיוחד

    
עם שפע מגמות מיטב המורים ציוד עם שפע מגמות מיטב המורים ציוד עם שפע מגמות מיטב המורים ציוד עם שפע מגמות מיטב המורים ציוד 

מבצע: מחיר מיוחד להרכב שירה בוגר – מומלץ!!!        חדשי הופעות וימי גיבוש יחודייםחדשי הופעות וימי גיבוש יחודייםחדשי הופעות וימי גיבוש יחודייםחדשי הופעות וימי גיבוש יחודיים

                                                                    
חדש!חדש!חדש!חדש!    רוצים את מצלול אצלכם רוצים את מצלול אצלכם רוצים את מצלול אצלכם רוצים את מצלול אצלכם 
    בבית? צלצלו ומורה בדרך אליכם!בבית? צלצלו ומורה בדרך אליכם!בבית? צלצלו ומורה בדרך אליכם!בבית? צלצלו ומורה בדרך אליכם!

 
 מחירים ואיכות ללא תחרות

 מחכים לכם,
054-4393377 ,050-8128474 

 

 

 
 

מכירת פרחים ותבלינים מכל הסוגים לקראת שנת 
 השמיטה

 מתנה מקורית לחגים- עץ הבזיל
 משלוח חינם עד הבית

 לפרטים: 050-7233885- ניר
  

 

 


