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knechalim@gmail.com

גליון 543
כד אלול תשע"ד19.9.2014 ,
פרשת "ניצבים וילך"
כניסת שבת18:23 :
יציאת שבת19:17 :
מפקד18:10 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

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

קול ששון וקול

"בן אדם מה לך נרדם ,קום קרא בתחנונים"
אמירת סליחות כמנהג הספרדים ועדות המזרח
יתקיים מידי יום ,בשעה  ,04:55בבית המדרש.

מזל טוב
מזל-טוב
לטליה לנישואייך עם אביחי
לפנינה ואלי גלבוע
לנישואי טליה

ליהודית ויהודה ארזי
לגאולה ואיתמר ראבד
להולדת החימשה/נינה
גפן רבקה
נכדה לעפרה ודוד לחיאני

***
מזל טוב
למשפחת רייפן
לנישואי הבן יוגב עם תהילה,
ולנישואי הבן ירדן עם חלי

מזל טוב
לעידו אשל בהגיעך למצוות
לעירית ושלום אשל
לרגל שמחתכם

חופשות במזכירות ועד אגודה וועד מקומי
מזכירות ועד מקומי )הדס( תהיה סגורה לרגל חופשה בין התאריכים – 8.10.14 – 30.9.14
מזכירות ועד אגודה )מיה( תהיה סגורה לרגל חופשה בין התאריכים – 8.10.14 – 2.10.14
חזרה לעבודה אחרי סוכות

גליון החג יצא אי"ה ביום שלישי כ"ח אלול 23.9
יש להעביר חומר לפרסום
עד  10בבוקר ביום ראשון ,כ"ו אלול 21.9
)לאחר מועד זה לא יתקבלו מודעות!!!(
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ונדליזם לשמו!!
שבועיים לאחר שהתקינו תחנת הסעה שברו את החלונות בתחנה!!!
כל היודע דבר בנדון מתבקש להתקשר להדס במזכירות הועד.
.
בושה לכולנו!!!
עמוס אופיר

בית מדרש לנשים
השבוע לרגל החג ל לא יתקיימו השיעורים
חווה גרמה
לכל תושבי נחלים
לקראת הימים הנוראים ,יחל בנחלים מבצע ההתרמה לקופת "נחל נחלים" כדי לתמוך בנצרכים בהוצאות החג ,על
ידי מתנדבות ומתנדבים שעוברים בין הבתים .לשמחתנו בשנים שעברו היתה הענות בעין יפה ,נשמח להמשיך במסורת
גם השנה בכדי לסייע לצרכים ההולכים ורבים.
אנו זקוקים למתנדבים לאיסוף התרומות ,אנא פנו בהקדם למיכאל אשר או אודי רטנר.
התרומות הנאספות מועברות למשפחות הזקוקות לכך ,כולל למשפחות בנחלים כאשר מתעורר הצורך.
הקופה מנוהלת ע"י אנשי נחלים ,כמובן בהתנדבות מלאה ,עם הוצאות ניהוליות מינימליות.
את התרומות ניתן להעביר ישירות גם למיכאל אשר ,למאיר היימן ולאודי רטנר.
קופת "נחל-נחלים"

בשבח והודיה לקב"ה ובפרוש השנה החדשה
נשמח להזמין את כל הציבור לערב הודיה ,מתוך הוקרה על התמיכה והסיוע
להם זכינו במהלך השנה האחרונה.

הערב יערך אי"ה ביום שלישי ו' בתשרי ,30/9/14 ,בבית דני בשעה 20:00
במהלך הערב תוכלו ליטול חלק במיזם חדש שיתקיים בשיתוף
עמותת עזר מציון ולהרים תרומה להקמת מאגר מח עצם חדש אשר יקרא על שם קהילת נחלים
ולכבודה.
בואו בשמחה,
נורית ואורי כהן
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ועדת ספורט
כדורשת נשים – קבוצת נחלים!
שלום לכולכן ,אחריי עונה מלאת כיף ,אתגרים וחוויות לנו למשפחות
חזרנו לעונה שניה ☺ !
מוזמנות להצטרף למשחק קבוצתי כיפי ,קליל ומאתגר ולהיות חלק מקבוצת "נחלים באקסטרים" בליגת הכדורשת!
ליגה קהילתית וחווייתית במיוחד
אז אם את אמא או מעל גיל  – 30הצטרפי!
מתאמנות בנחלים בימי ראשון
)פרטים נוספים ופרטים לגבי הליגה ימסרו באופן פרטי(
שירי  / 054-8887480אדוה 052-5455062

במסגרת "שנת הבריאות" ושיתוף הפעולה עם המועצה )בהיצע פעילויות במגוון תחומים ובסבסוד תקציבי(,
בחרנו להציע לתושבי נחלים את הפעילויות הבאות:
 .1סדנא בנושא תזונה
הסדנא עוסקת בנושא חינוך תזונתי במשפחה על פי גישת אדלר,
תוך מתן כלים מעשיים לשיפור תזונת הילדים.
פעילות זו מיועדת להורים לילדים בכל הגילאים ועוסקת במיגוון נושאים הקשורים בתזונת הילד
)מזונות מומלצים ,הרגלי אכילה ועוד(.
הסדנא מורכבת מ 5 -מפגשים בעלות כוללת של  ₪ 20) ₪ 100למיפגש(.
כל המעוניין להשתתף בסדנא מתבקש ליצור קשר בהקדם עם אדוה .052-5455062
 .2חוג רכיבת שטח מקצועית על אופניים
והיכולות האישיות )מעבר

החוג עוסק בהקניית מיומנויות וטכניקות רכיבת שטח ,תוך שיפור הכושר הגופני
לעצם החוויה כמובן.(...
הפעילות כוללת מפגשים על בסיס שבועי ,למשך שעה וחצי בכל מפגש ,ומיועדת לקבוצות גיל שונות.
)המשתתפים מתבקשים להגיע עם אופני הילוכים וקסדה תקנית(.

השלב הראשון יצא לדרך השבוע ונפתחה קבוצה ראשונה לכיתות ד  -ו )החוג לקבוצה זו יתקיים בע"ה בימי
שלישי בשעות .(16:00-17:30
ככלל ,היקף קבוצה הינו  10-15ילדים ,כאשר קבוצות נוספות לקבוצות גיל שונות ייפתחו בהתאם לביקוש
)בהתאם ,ימי ושעות הפעלת הקבוצות הנוספות  -יתואמו בנפרד(.
עלות חודשית מסובסדת .₪ 80 -
כל המעוניין להירשם לחוג ,מתבקש ליצור קשר בשעות אחה"צ והערב עם:
רחל אליאסף 050-9097503 -
אייל מעוז )מפעיל החוג( 054-6710267 -
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ביום שלישי ,כ"ח באלול תשע"ד 23) ,ספטמבר ( 2014
נקיים אזכרה

ל -איתי אהרן יוגב
 - 17:45תפילת מנחה בבית הכנסת
 - 18:15עליה לקבר בבית העלמין
 - 18:45בחצר בתינו
תפילת ערבית
לימוד משניות – כב' המרא דאתרא
הרצאה מפי אהרן קרוב  -מפצועי מבצע "עופרת יצוקה" שהשתקם

משפחת יוגב

כולל יום השישי
משנכנס אלול מרבים בלימוד

אהובים!!

שנת הלימודים תשע"ה ב"כולל יום השישי" נפתחת
בתגבור הלימוד בכולל בהתעוררות כיאה ,לחודש אלול..
מלבד השיעורים הקבועים על ידי הרב עדיאל
והרב הס
מיוחד השיעור הנוסף בשעה  09:30לחודש התשובה.
השיעורים המיוחדים בחודש אלול ,הם:
עש"ק פרשת "כי תבוא" – הרב אריה שטרן
עש"ק פרשת "ניצבים-וילך" הרב משה הרשקוביץ

אני

לדודי

ודודי

קול הנוער

לי.

מוצ״ש בשעה  20:30במועדון פעילות שווה ביותר,
יהיה מתוק-השתתפות חובה!!!
יום שלישי כ"ח באלול ב 20:00-במועדון ,פעילות שלא
תשאיר אתכם אדישים לקראת
ראש השנה...
ביום חמישי ח׳ בתשרי סיור סליחות לקראת יום
כיפור-הרשמה במוצ״ש
)פרטים נוספים נשלח בהמשך(
)):שנה טובה!! מצ׳וגעים עליכם
תמר ואבישי

שיעור לנשים
יערך אי"ה בשבת "שובה" ,ג' בתשרי ,בשעה  18:20בדיוק ,בבית אהובה אינהורן.
הנושא" :רוצה שינוי? – תמשיכי לרצות!"
על חשיבות הרצון וההשתנות בתשובה.
המרצה :רונית פורר
השיעור מוקדש לע"נ אברהם אינהורן ז"ל.
שנה טובה וכל טוב.
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בני עקיבא
הורים יקרים ,ה' עמכם!
מספר הודעות חשובות
*במכתב ששלחתי שבוע שעבר עם החניכים נפלה
טעות במספר הפלאפון שלי -המספר הנכון
הוא,052-3662859-
בעז"ה אהיה זמינה במספר הזה משבוע הבא.
*מסע סוכות -המסע יתקיים בעז"ה
ביח' -יט' תשרי.12-13.10 ,
נטייל באזור עמק האלה ונלון )ככל הנראה(
בתל חדיד):
תאריך סיום ההרשמות באינטרנט -יום שלישי,
כח' אלול 23.9.14 ,בשעה !20:00
מהרו להירשם)!:
כולם יוצאים)!!:-
השבת מפקד בשעה ,18:10
בואו כחול-לבן ובזמן!
בברכת חברים לתורה ועבודה,
שחר וצוות ההדרכה.

מסגרת חינוכית פנימייתי מחפשת משפחה מארחת
חמה וביתית שתוכל לארח נער בשעות אחה"צ
)פעם/פעמיים בשבוע – לא כולל שבתות( מקום אוהב,
להעניק לו יחס ואכפתיות ,לשוחח עימו ,טעם של בית
ואפילו ארוחה טעימה או עוגיות מתוקות...
"כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם
ומלואו"
לפרטים – זוהר שלום 03-9377581
zoharshalom@gmail.com

פינוי גזם ואשפה לקראת החגים – מועצה
גזם
יום ד' ,24.9
יום ו' ,10.10
יום ו' 18.10
פינוי אשפה
יום ג' ,23.9.14
מוצ"ש )החל מ,27.9.14 (21:00-
יום ג' ,30.9.14
יום ג' ,7.10.14
יום שישי ,10.10.14
יום ג' ,14.10.14
יום שישי 17.10.14

לשרות הסוציאלי באגודה להתנדבות שרות לאומי
מחוז מרכז ,דרושה עובדת סוציאלית במשרה מלאה למילוי
מקום
לתקופה של שלושה חדשים עם אופציה להארכה
תחילת עבודה משוערת -אחרי החגים
רכב -חובה
קו"ח יש לשלוח ל – sherutlife@gmail.com
רק פניות מתאימות יענו

בימים אלו קיבלנו בקשה בנוגע לילדה בת  8מהיישוב
"שדמות מחולה" שבבקעת הירדן הצריכה לעבור ניתוח לב
דחוף בארה"ב שעלותו כמיליון ש"ח.
תושבי נחלים היכולים לתרום ולסייע למשפחה אותה אנו
מכירים אישית ,יכולים לפנות אלינו וכמו כן למר אליעזר
אשד ולהעביר את תרומתם.
קבלות על תרומות יישלחו לתורמים.
יהי רצון שבזכות מצווה חשובה זו נזכה כולנו לכתיבה
וחתימה טובה.
משפחת שינובר
03-9331479

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.
שירות עד הבית.
נבקשכם להקדים בהזמנות.
למזמינים עד ערב ראש השנה יינתן במתנה נרתיק
מהודר.
לפרטים והזמנות:
ליאור שטיין – 052-5297287
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דרושים דרושים דרושים
דרושה מוכרת בחנות המחלבה
ימים א'-ה' בין השעות 19:00 – 15:00
יום ו' 14:00 – 08:00
לפרטים – תמי – 050-5654784

להשכרה
יחידת דיור ממוזגת )כולל מיסים(  3חד'
לפרטים נוספים – 054-4439350
***
 3חדרים 2 ,מזגנים ,קומת קרקע ,ארונות בחדרים,
אפשרות לכניסה מיידית!
לפרטים – 054-5665173
מצאנו מפתח של דלת רב בריח בגן שעשועים.
נשמח להשיבו למאבד.
הילה 054-9259977

מכירת פרחים ותבלינים מכל הסוגים לקראת שנת
השמיטה
מתנה מקורית לחגים -עץ הבזיל
משלוח חינם עד הבית
לפרטים-050-7233885 :ניר

