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knechalim@gmail.com
מערכת:

גליון 543
ל' מר חשון תשע"ה24.10.2014 ,
פרשת "נח"
כניסת שבת17:43 :
יציאת שבת18:34 :
מפקד17:30 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

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

קול ששון וקול

מזל טוב
לברוריה בורנפרוינד
לאסתר ויצחק באור
להולדת הנינה  /נכדה כליל
בת לחבצלת ודני

מזל-טוב
ליערה כספי לנישואייך עם אמיר
לנעמי וחגי כספי
לנישואי יערה

**
לפיליס ואברהם סנדיוק
להולדת הנכדה שלו
בת לדברת ולאייל

**
למוריה ושאולי הורביץ
להולדת הבן איתמר

מזל טוב
לעומר אשל לאירוסייך עם ינון
לעירית ושלום אשל
לאירוסי עומר

מזל טוב
לאדיר חן לאירוסיך עם נטלי
לצ'רנה )שרה( וייס
לאתי ואריק חן
לאירוסי אדיר
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קול תודה
שלמי תודה
תודה לבורא עולם שהחיינו וקיימנו וזיכנו
ליום זה בבריאות טובה באושר ושמחה.
תודה מקרב לב לקהילתנו ,קהילת נחלים
המכובדת שכיבדה אותי לכהן כחתן
בראשית.
תודה לכל הקהל שהשתתף איתנו
בשמחתנו וכיבד אותנו בנוכחותו בקידוש.
תודה לכל מי שטרח בהכנתו ותודה
מיוחדת לציפי ויהודה הנענים ברצון לכל
קריאה.

ישר כח על ארגון ההקפות השניות בבית
הכנסת השנה.
התזמורת ניגנה בצורה מדהימה! תודה לשי
כהן ,שי וייסבלום ,יוסי איצקוביץ,
יוני אורון ,גיא אשל ,לזמר אלקנה סלע
ולנתן ילובסקי על ההשקעה.
היה שמח מאד!

אנשי נחלים היקרים
להתראות בשמחות,
מירה ופנחס רוטשילד

מזמור לתודה
להגביר הרצון אני צריך
לשחררו מכל שעבוד של דמיון
אז יהיה קשור יחד
לתורה ולתפילה,
לדבקות אלוהית שכלית
ולהתעורר נפשית בעומק הקודש.
התודה והברכה
לכם ,שפעלו והשקיעו מזמנם
וממרצם להצלחת תפילות
המנין הספרדי.
בשיתוף הפעולה המדהימה
הצלחתם לרומם אותנו גבוהה,
להתרגש ולהזיל דמעה.
תודה עמוקה
ממתפללי המנין
הספרדי

ברצוננו להודות מעומק הלב לכל הציבור על
שכיבדתם וריגשתם אותנו בנוכחותכם ,
בערב ההודיה שערכנו ב"בית דני".
אנו שמחים לעדכן כי השתתפותכם
בהרמת תרומה לפרויקט
" קהילות מצילות חיים "
שאותו השקנו בערב זה בשיתוף עמותת
" עזר מציון " ואיפשרה לפתוח מאגר
מח עצם ,אשר לראשונה בארץ יקרא על שם
קהילה ולכבודה.
עד כה נאספו  150אלף ש"ח  ,אשר אפשרו
לפתוח מאגר של  600דגימות מח עצם .
בעזרת ה' נקווה שנזכה לסייע בהצלת חיים
מתוך מאגר " קהילת נחלים "
ברגשי תודה והוקרה
ובברכת שנה טובה ובריאה
נורית ואורי כהן
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תלמוד תורה נחלים יוצא לדרך!
רוצה ליהנות משעה של יצירה ,לימוד וחוויה מתוך
שמחה?
בואי לתלמוד תורה נחלים.
מתי? ימי שלישי בשעה חמש ורבע
איפה? בבית המדרש הקטן שבביהכנ"ס
לגילאים-גן חובה עד כיתה ב'
לפרטים והרשמה:

שיעור לנשים – בבית הרב
השיעור לנשים בבית הרב גרינוולד שליט"א
בבית הרב.
מתקיים בכל יום שני בשעה 20:00
נושא הלמוד השנה – ספר שמואל.
בואו בשמחה

 0535229199רעיה
פורר☺

אשמח לראותכן...

ועדת קבלה
ועדת קבלה מזכירה לכל המשכירים כי אין להכניס
למגורים במושב אנשים ללא אישור ועדת קבלה!! וזה
כולל גם שוכרים העוברים בתוך המושב מדירה
לדירה.
)האישור הוא על השוכרים ולא על המבנים(
מי ששכח או טרם הספיק לעשות כן מתבקש לעשות
זאת בהקדם.
בברכה,
ועדת קבלה

שמיטה במטבח  -שיעור לנשים
ביום ראשון ב' חשון  26.10.14יתקיים בע"ה שיעור
לנשים עם כבוד הרב גרינוולד
בשעה  20.30בבית הכנסת
בנושא "שמיטה במטבח".
נכיר את כל סוגי השמיטה ,ההשלכות על המטבח וכן
ניתן לשאול שאלות.
חשוב להגיע!

לילדי החוגים של

כי יש שכר לפעולתך ....ושבו בנים לגבולם

לאחר שחלפו החגים בהשקט ובטח ב"ה ,נתכנס
נשות נחלים ,סמוך ליום פטירת רחל אמנו לערב
הודיה לקב"ה על החסדים שגמלנו ב"צוק איתן"
והשיב את בני נחלים בריאים ושלמים לביתם.
ביום ראשון ,ט' חשון 2.11.14 ,בשעה 20.30
ניפגש בביתה של אביבה סילברמן רחוב סער 4
לערב הודיה ,דברי תורה וניגונים.
לצורך הכיבוד אנא הביאי איתך סלט מעניין או
ירקות חתוכים או מיטבל.

חידון תנ"ך
הגנים ועד כיתה ג'
מתוכנן לח' במר חשוון מוצ"ש לך-לך  1.11בשעה 18:30
בבית המדרש.
ילדים המעונינים להשתתף ולקבל דף חזרה אנא הירשמו
בהקדם אצל דודי כהנא
במייל dudi.kahana@gmail.com
טלפון לשאלות מאיר 052-6088144
שנה טובה ובהצלחה לכולם
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בקול אחד
הרהורים של "אחרי החגים"...
רציתי לשתף אתכם בכמה חוויות שנתקלתי
בהן במהלך ימי החג .במרוצת השנים אימצנו
כמה מנהגים נחמדים שיש לברך עליהם .אני
זוכרת ,כשהיינו קטנים ,גם אנחנו הלכנו
ל"ראות" סוכות ודירגנו את הסוכות היפות
והמושקעות )סוכת כוכבא? סוכת שיפמן?(
אולם ,ילדינו שיצאו בערב סוכות כבר כובדו
בסוכריות בכל סוכה ונכדינו ...כבר יוצאים
עם שקיות ניילון ,משווים את השלל ומודיעים
מקבוצה לקבוצה לאיזה סוכה "לא כדאי
להכנס כי אין בה ממתקים" .למחרת ,בחג
עצמו כל הכביש היה זרוע בעטיפות של דברי
מתיקה.
בשמחת תורה הגבאים מכבדים את הילדים
בשקיות ממתקים – ושוב ,בית הכנסת ,סביב
בית הכנסת ,הדשא ומשטחי הריצוף מלאים
בלכלוך.
כשביקשתי מקבוצה של ילדים קטנים לאסוף
את הלכלוך סביבם נעניתי ב"זה לא שלנו".
במרחק מה מהם ישבה קבוצה של בני נוער,
ביקשתי גם מהם עזרה באסיפת הלכלוך
)בזמן שאני עצמי התכופפתי לאסוף את
הלכלוך( וגם מהם קיבלתי את אותה
התשובה ...וחבל!
הורים,
בואו ננסה לתקן ולהשאיר רק את המתוק!

אסיים בברכת שנה טובה וחורף טוב
ציפי

אזכרה
במלאת שש שנים לפטירת בעלי ואבינו היקר
אברהם רטנר ז"ל
ז' בחשוון
נקיים אזכרה ביום שישי,
 ,31.10.14בשעה 11:00
בבית העלמין בנחלים
.
משפחות רטנר וויס

ביום שלישי ,ד' בחשוון ) (28.10.14תתקיים
שעת סיפור ,בשעה  17:30בספריה.
והפעם הסיפור :
ארץ יצורי הפרא
מספרים :
אלי ונילי,
תיאטרון סיפורי דגים
נפגש בספריה...
עלות ₪ 10

קול הנוער
אחרי תקופה ארוכה של חגים ...ברצוננו לומר תודה
למספר אנשים שלקחו חלק בתקופה זו:
תודה רבה לרב גרינוולד על האירוח האישי ,הנעים
והמרתק בסוכותו!
תודה רבה לגיל שוורצמן וליאיר רוזנטל על המפגש
המרומם בתקופת הימים הנוראים!
תודה רבה למשפחת איצקוביץ' ולארז היקרים על
האירוח החם בסוכתם ,ערב הושענא רבא ותודה רבה
לרונית פורר על השיעור המעמיק והמרתק!
חוץ מזה ,באסרו חג סוכות ,יצאנו לטיול סוכות באזור
שפיים .ישר כוח לכל מי מהנוער שתרם ,עזר ועשה! אין
עליכם (:
וכעת ,נוער יקר שלנו,
אחרי תקופה ארוכה יחד,
מגיע זמן של פרידה...
ביום חמישי כ"ט תשרי ),(23.10
בשעה  20:30במועדון
ניפגש לפעילות פרידה מרגשת ומושקעת...
מצפים לראות את כולכם!!!
אוהבים ומעריכים,
אבישי ותמר

תודה רבה מקרב לב

לתמר ואבישי
רכזי הנוער היקרים
על פעילותכם למען הנוער,
על הקשר האישי והחם שהיטבתם לטפח
עם כל אחד ואחת.
בהוקרה והערכה
ועדת חינוך
וועד מקומי
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בטחון
 .1במהלך חוה"מ סוכות נערך ברח' שניר כנס פוליטי של
אחד מתושבי המושב .לצערינו ,הכנס נערך ללא תכנון
ואישור מוקדם וגרם לחסימת רח' שניר שכידוע מהווה
היום כביש יציאה יחידי עקב העבודות ברח' דן.
תלונות רבות הגיעו אלינו על חסימת הכביש וגרוע מכך
חסימת כניסה ויציאה מהמשקים.
לכן ,אבקש להבהיר:
מפגשים המוניים מעין אלו יש לתאם מראש ולקבל אישור
ולדאוג לחנייה מתאימה עם סדרן.
אנו מקווים שמקרה זה לא יישנה ואם יישנה יטופל
בחומרה!
 .2תודה לכל המתמידים שגם במהלך כל החגים תרמו
מזמנם ויצאו לסיורים וב"ה החגים עברו בשלום מבחינה
בטחונית.
 .3עדכון טלפונים לחרום:
אילן דרוקמן – 053-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
שנה טובה וחורף טוב,
אבי וולמן
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בני עקיבא
הורים יקרים ,ה' עמכם!
" ..אחרי החגים יתחדש הכל"
ברוך ה' אחרי הרבה זמן ללא פעילות מסודרת,
אנחנו חוזרים לשגרה!
בשבת הקרובה יהיה סניף כרגיל
בזמן האחרון התקיימו הרבה אירועים בסניף -
בחוה"מ סוכות יצאנו למסע סוכות -במסע טיילנו
במסלולים תל גודד ויער צרעה באזור בית שמש
המסע היה מוצלח ומהנה מאוד!

בשמחת תורה היו הקפות שניות בהן התארח סניף
בארות יצחק
כפי שידוע ,הסניף שלנו עבר שיפוץ מדהים בשנה
האחרונה ובעז"ה בקרוב נוכל להיכנס אליו
פרטים על חנוכת הסניף ימסרו בהמשך....
השבת מפקד בשעה 17:30 :
לימוד מדריכים 17:20:
בברכת חברים לתודה ועבודה
שחר וצוות ההדרכה

שירותי בריאות כללית
מרפאת נחלים
טל' 03 - 9093398 :פקס03 -9328448 :

שעות פעילות מרפאה
רופא המשפחה – ד"ר קאלו חביבה
יום א' – 07:30 – 14:00
יום ב' – 07:30 – 11:30
יום ג' 07:30 – 13:30 -
יום ה' 14:00 – 19:00 -

תור לרופא להתקשר לקישורית – טל' :
03 - 6173119
שירותי סיעוד – גב' מילה לוי שייקין /
בתיה פלדמן
יום א' -
יום ב'-
יום ג' -
יום ה' -

 - 07:00 – 14:00בתיה
 - 07:00 – 14:00בתיה
 - 09:00 – 13:30מילה
 - 13:00 -19:00בתיה

בדיקות מעבדה – )בתיאום מראש עם
האחות במרפאה(
יום א'  07:00 -09:00 -בתיה
יום ג'  08:00 - 09:00 -מילה
יום ה'  07:00 -09:00 -זהבה

טיפת חלב – אחות זהבה שוטי
חוג היובל
במוצ"ש ,ח' בחשוון ,1.11.14 ,מוצ"ש פרשת "לך לך",
בבית משפחת גרינפלד שרה ויהושע בשעה .20:00
עלות –  ₪ 30לאדם

יום א' 16:00-19:00 08:00-13:00 -
)קביעת תורים – (*2700
יום ב') 07:00- 14:00 -קביעת תורים – (*2700
יום ג') 08:00- 13:00 -קביעת תורים – (*2700
יום ד' ) 07:00 -14:00 -קביעת תורים – (*2700

חוג היובל – תוכנית שנתית תשע"ה
 – 1.11.14ח' חשון – מוצ"ש פרשת "לך לך" – משפחת
גרינפלד
 – 29.11.14ז' כסלו – מוצ"ש פרשת "ויצא"
 – 27.12.14ה' טבת – מוצ"ש פרשת "ויגש"
 – 31.1.15י"א בשבט – מוצ"ש פרשת "בשלח"
 – 4.3.15י"ג באדר – מסיבת פורים
 – 18.4.15כ"ט בניסן – מוצ"ש פרשת "תזריע מצורע"
 – 7.5.15י"ח אייר – מדורת ל"ג בעומר
 – 6.6.15י"ט בסיוון – מוצ"ש פרשת "בהעלותך"
 – 4.7.15י"ז תמוז – מוצ"ש פרשת "בלק"

שירותי משרד -במרפאת מזור טל' –
03 - 9080416
ימים א' ,ד' 08:00 – 12:00 -

מרל"מ – שירותי לילה
רח' חיים עוזר פ"ת  32טל'03-9048048 :
רופא לביקורי לילה טל'1 – 800 – 737 – 388 :
• השירות כרך בתשלום
לתור דחוף מאד אצל הרופאה יש להתקשר לאחות
שתשבץ ברשימה.
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דרושים דרושים דרושים
מחפשת מטפלת חמה ומסורה לתינוק בן חודשיים
ליומיים בשבוע בין השעות  ,9:00-16:00החל מסוף
אוקטובר למשך כחודשיים .לפרטים חן
050-7477479

סדנא לאפיית לחם מחמצת

מנחה – דליה מחוות הר סיני סוסיא
בסדנא נלמד :
להכיר בצקים מקמחים מלאים :חיטה  ,שיפון
וכוסמין.
להגיע לתוצאות מעולות של לחמים פיתות
,חלות ושאר מיני מאפה ללא שמרים.
להכין פיתות מהירות ובריאות על סאג' במטבח
הביתי.
במידת העיניין נדבר על הפן הרוחני באפיית
הלחם.
חדש!!! הכנת קוסקוס מסולת מלאה
*יש להביא  2קערות ,כל אשה תקבל בצק
לעוגת שמרים ובצק מחמצת לביתה.
משך הסדנא כ  3שעות מלאות וגדושות
הסדנא תתקיים בתאריך יט' חשון תשע"ה
 12/11/14ב 19:30
מושב נחלים דן , 8כניסה צפונית
לפרטים והרשמה
 - 052-2541770חוה
 - 057-7817817טלי
מותנה במספר משתתפות
עלות  ₪ 180:תשלום מראש

מורה למתמטיקה מהישיבה התיכונית )גר במושב( בעל
ניסיון רב כולל הגשה לבגרות.
מקבל תלמידים חדשים לזמנים קבועים וגם חד פעמי
רועי קורנפלד054-3973940 .

השבת אבידה
בליל הושענא רבא בסוכת הרב נמצא סכום כסף.
המאבד הישר מוזמן לפנות לרב ולקבל את אבדתו
תמורת סימנים
*
נמצא סטריטר ליד בית דני יום אחרי יום כיפור
 054-2490445לפרטים מרגנית משרקי
*
בסוכות מצאתי צרור מפתחות ,המאבד מוזמן
לקבלו על פי סימנים הדר 050-3456476
*
נמצא שעון יד לפרטים 054-4928537

חוג עם בעלי חיים
הקבוצות יפתחו לפי ביקוש.. .
תתארגנו בקבוצה של  4-5ילדים ותתקשרו אלי
לקביעת יום ושעה .מדובר ב 10מפגשים של שעה.
ניצה 054-3455920
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קול הועד המקומי
* תפילות בחגים – הועד המקומי מודה לגבאים על עבודתם המסורה ,ארגון התפילות ,סידור בית הכנסת לחגים ,דאגה לחזנים
השונים וכן למארגנות הקידוש בשמחת תורה ,ציפי גולניק ונורית כהן ושאר העוזרות.
* ועדת קבלה – הועד המקומי מודה ליו"ר ועדת הקבלה היוצא הח' אודי רטנר על עבודתו המסורה ושיתוף הפעולה עם הועד המקומי
והאגודה .הועד המקומי מברך את ישראל טייכמן על כניסתו לתפקיד יו"ר הועדה ומאחל לו הצלחה בפעולתיו.
* כלבים משוטטים בשבתות – לאחרונה ,יש מנהג לתושבי המושב לשחרר את כלביהם בשבת ולהביאם לבית הכנסת ,דבר הגורם
להטרדה למתפללים ובמיוחד לילדים המגיעים לבית הכנסת.
הועד המקומי רואה בחומרה רבה נוהג זה ומבקש מכל תושבי המושב לקשור את כלביהם ולא להביאם לבית הכנסת .במידה ונוהל זה
לא יפסק ,הועד המקומי יעביר את שמות בעלי הכלבים למפקח המועצה על מנת שהם יקנסו.
* סניף בני עקיבא – העבודות בסניף כמעט הסתיימו ומחכים כרגע לטופס  .4בבדיקה האחרונה של חברת חשמל נמסרו מספר
ריג'קטים המטופלים המטופלים ע"י הקבלן אנו מקווים שהפעילות תתחדש בהקדם.
* קומונרית חדשה לסניף – הועד המקומי מברך את הקומונרית החדשה שחר גור ומאחל לה הצלחה בתפקידה .הועד המקומי וועדת
חינוך יעבדו איתה בשיתוף פעולה.
* כביש רח' דן – העבודות בכביש רח' דן מתקדמות באופן משביע רצון .אנו מקווים שבתקופה הקרובה תגמר סלילת הכביש ותושבי
נחלים יוכלו לנסוע וללכת בבטחה בכביש זה.
* מקוה לנשים – בשבוע שעבר התבשרנו ע"י ראש המועצה שמשרד הדתות נתן הרשאה על סך הקרוב למליון  ₪לבניית מקוה חדש
לנשים .הועד המקומי מודה ליו"ר המועצה הדתית האזורית מר משה מעטוף היו"ר וכן לנציגנו במועצה לחברי הועד המקומי
ולתושבים שעסקו בנושא וכן לנציגי הבית היהודי בממשלה.
* אשכול מעונות – הועד המקומי מודה לועד האגודה על שיתוף פעלה בנושא בניית אשכול מעונות חדש בין מגרש הכדורסל למזכירות.
שיתוף העולה המהיר אפשר למועצה האזורית ולמשרד התמ"ת לקדם את הנושא בהקדם .במסגרת התכנית יוקמו  3כיתות תקניות
למעון כולל ממ"דים.
* מעונות – נציגי ילדי המעון נפגשו עם נציגי הועד המקומי וועדת חינוך בנושאים שונים לשיפור השירות במעון .הועד המקומי פנה
להנהלת העמותה לגיל הרך והציג בפניה את דרישות ובקשות ההורים.
עלינו לציין שהמעון פועל על פי התקן והוראות התמ"ת אך למרות זאת הנהלת העמותה בשיתוף עם מנהל אגף החינוך נתן ריגלר יבחנו
את הבקשות.
* שיפור פני הכפר – לקראת שנת השמיטה פעלה הועדה לשיפור פני הכפר לשתילת שתילים בכל רחבי המושב .בעיקר בערוגות השונות
ובכניסות למושב וכן הקימה ערוגות חדשות בסביבת בית הכנסת וכן מדשאה בסביבת סניף בנ"ע.
הועד המקומי סייע בתקציבים מיוחדים בנושא זה ומודה לועדה ולכלל התושבים שעזרו בהתנדבות לשפר את מראה המושב.
* מרפאה– הנהלת קופת חולים פנתה לועד המקומי להקים מבנה נוסף למרפאה במגמה להפריד בין קבלת החולים של מבוגרים
לקבלת החולים של תינוקות – טיפת חלב.
הועד המקומי הודיע לקופ"ח שאין באפשרותו לממן את הקמת המבנה וביקש מהקופה לממן זאת .לאור העניין שוקלת קופ"ח להעביר
את טיפת חלב למושב מזור .הועד המקומי הוציא מכתב לעידו לקס מנהל מחוז דן והביע את התנגדותו להעברת טיפת חלב למזור
עקב גידול באוכלוסיית התינוקות במושב .תושבים רבים פנו לועד בנושא זה וחיזקו את עמדתו.

