גליון 545

יום הכיפורים
knechalim@gmail.com
מערכת:

הדלקת נרות18:07 :
סוף תענית18:58 :

אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי,
נורית גוטמן ,ניצה טייכמן ,הדס סניאור
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

נא רישמו לפניכם עידכון
הטלפון של אילן דרוקמן053-7252517 .
תפילת ליל יום כיפור במזור

קול ששון וקול

זו השנה השנייה שתפילת ליל יום כיפור
תתקיים ,ברב עם ,בבית העם במזור.
על מנת להוביל תפילה מרוממת וסוחפת אנו

מזל טוב
ללאה ויהודה זילברשטיין
לנישואי חן עם דוד

זקוקים לתגבור.
נשמח בהגעתם של אנשי נחלים לחזקנו במפעל
זה.
אנשי קהילת "מזור".

מזל טוב
לדבורה ואלי בנצקי
לאסתי ואבי גלון
לרגל בת המצווה של הנכדה נגה
בת לגלית ורז

״בסוכות תשבו שבעת ימים...״
נשמח לעזור בבניית הסוכה לאנשים שאין להם
מי שיבנה את סוכתם לקראת החג.
המחיר :חינם!
אז אם אין לך עזרה בבנייה ,ואינך יכול לבנות
את סוכתך -אנחנו יותר מנשמח לבוא ולסייע בבנייתה,
כדי שתוכל לשבת בסוכה ולקיים את מצוות החג (:
לפרטים:
050-484-4467

במלאת  41שנים למלחמת יום הכיפורים
גליון קול נחלים הבא יצא אי"ה לאחר חג
הסוכות

אנו מתנצלים בפני כל מי שנפגע מדבר מה
הנכתב או הלא נכתב בגליונות.
וכן נקבל ברצון כל הערה .
מערכת קול הנחלים

נקיים אי"ה אזכרה לזכרו של
מוטי הי"ד,
ביום א' ,יא בתשרי ,בשעה ,15:30
בבית העלמין הצבאי בקרית שאול.
הסעה תצא מהמרפאה בשעה 14:45
גמר חתימה טובה
משפחת פוירשטין

לאחר כ 7-שנים 120 ,ישיבות ,ומאות משפחות שרואיינו ,סיימתי את תפקידי כיו"ר
ועדת הקבלה.
אני מודה לכם על האמון שניתן לי ולוועדה לבצע תפקיד מורכב וחשוב ,התורם
לעיצוב הצביון הדתי-לאומי והחברתי של המושב בהווה ובעתיד.
אני מודה גם לחברי הוועדה וליו"ר ועד האגודה והועד המקומי על האמון ההדדי
ושיתוף הפעולה הפורה לאורך השנים ,ולמיה מזכירת האגודה על עזרתה המסורה.
אנו עושים מאמץ לקיים את הליכי הקבלה בצורה נעימה והוגנת ,אם למרות זאת נפגע
מישהו ,אני מצטער על כך.
אני מאחל בהצלחה ליו"ר הנכנס ישראל טייכמן.
בברכת גמר חתימה טובה אודי רטנר

לכל תושבי נחלים
גם השנה קופת "נחל נחלים" מתגייסת לסייע לנצרכים בהוצאות החגים.
לצערנו ,בשל מיעוט מתנדבים ,לא הספקנו לעבור בכל המושב לאסוף את תרומותיכם.
"צרכי עמך מרובים"...
מי שלא עברו בביתו ,מתבקש להעביר ישירות את התרומות למיכאל אשר ,למאיר הימן או לאודי רטנר.
בברכת גמר חתימה טובה.

קופת "נחל-נחלים"

קפה מאפה והרצאה

בית מדרש לנשים

ההרצאה הראשונה תתקיים השנה ב 19.10-כ"ה
תשרי.
בשעה  10:45בבית דני .
ההרצאה מלווה בסרט "שוקולד"
תאריכים של המפגשים הנוספים יתפרסמו בהמשך.
שנה טובה
ציפי וניצה

לא יתקיימו לימודי בית מדרש
עד אחרי חג סוכות
חג שמח
חווה גרמה

תנחומים

לציונה ליבוביץ
בפטירת אחותה
"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים"

שלום רב,
בעיית הדיבורים בביהכ"נ מלווה אותנו שנים רבות .הרושם הוא כי בחדשים האחרונים היא מחמירה.
הנשים מוטרדות ע"י אי השקט השורר בשורה האחרונה של הגברים .חזרת הש"צ וקריאת התורה אינן
נשמעות .בפגישת וועדי בית הכנסת ונציגי המתפללים הוחלט להציף את הבעיה ולהשאירה על סדר היום
עד שתיפטר) .שגיאת הכתיב מכוונת(.
סנונית ראשונה לכבוד עיו"כ:
מי שברך מיוחד אותו תיקן רבי יום טוב ליפא הלוי הלר בעל תוי"ט על המשנה:
"מי שברך אבותינו ,אברהם יצחק ויעקב ,משה ואהרון דוד ושלמה ,הוא יברך את כל מי ששומר את פיו ולשונו
שלא לדבר בעת התפילה .הקב"ה ישמרהו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה ,ויחולו עליו כל הברכות הכתובות
בספר תורת משה רבנו ובכל ספרי הנביאים והכתובים .ויזכה לראות בנים חיים וקיימים ויגדלם לתורה ולחופה
ולמעשים טובים .ויעבוד את ה' אלוקינו תמיד באמת ובתמים ונאמר אמן!"

יהי רצון שכל אחד ואחת מאתנו ימצא ראוי למי שברך זה).חובר בה-שפ"ה(
הרב גרינוולד

גבאי בית הכנסת

עמותת בית הכנסת

מתפללים מוטרדי רעש

נפתחת קבוצה נוספת לחוג רוכבי אופניים ,לילדי כיתות א'-ג'
בימי ג' אחה"צ ,שעות 16:00-17:30
עלות 80 :ש' לחודש
נדרש ידע בסיסי ברכיבה  +אופניים עם הילוכים
הרכיבה תהיה בתחומי המושב ומחוצה לו

חיסוני השפעת
אפשר להתחסן בכל יום עבודה
מ  9.00-עד 12.00
ויום חמישי אחהצ
מ  13.00-עד  18.00בערב.
תודה
ד"ר קאלו

לפרטים והרשמה :אייל 054-6710267

ליל הושענה רבה

הציבור מוזמן ,כמידי שנה,ללימוד ליל הושענה רבה,
בסוכת הרב שתתקים בעז"ה השנה ביום ג' כ' בתשרי בשעה 21.00
והשנה יתארח בסוכתינו הרב יואל פרידמן שליט"א
ממכון התורה והארץ .ויעסוק בהערכות לקראת השמיטה.

בברכת חתימה טובה
הרב דוד גרינולד וב"ב

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

דרושה פקידת שיווק וטלמרקטינג
אנרגטית בעלת יכולת עבודה עצמאית
התמצאות בסביבה ממוחשבת ובאינטרנט חובה
מ  9:00 -עד 13:00
לברורים052-5144055 :

פיצה איטלקית איכותית  100%מוצרלה
מגש משפחתי  +בקבוק שתיה או תוספת  59ש"ח
בלבד
 2מגשים  +שתיה או תוספת  99ש"ח בלבד
להזמנות 052-5144055 :
השבת אבידה
מצאנו כיפה אדומה קטנה של ילד
בכיפה ריקמה של רכבת
גם מצאנו סיכת אופנים של ילדה
מירה רוטשילד 0522518078
***
נמצאה חולצת שבת של ילד  0522573971רונית.

קורס צילום בנחלים!
אם תמיד חלמת ללמוד צילום באופן מקצועי זו ההזדמנות
שלך!
קורס צילום איכותי באווירה אינטימית  10מפגשים כולל
יציאה לסיור צילומי.
ציוד נדרש  -מצלמה דיגיטלית עם אופציות של חצי אוט׳
וידני )רצוי מצלמת רפלקס עם עדשות מתחלפות אבל לא
חובה(
הקורס בהנחיית ריקי יעקובוביץ -צלמת מקצועית ואמנית
רב תחומית.
לפרטים נוספים 0525503197 :הודיה

מועצה אזורית חבל מודיעים
אגף לשירותים חברתיים וקהילתיים

ועד מקומי מושב נחלים
אגף לשירותים חברתיים וקהילתיים

קפה מאפה והרצאה
תכנית שנתית תשע"ה
ההרצאות שבחרנו ניתנות על ידי מיטב המרצים ,תרשמו תאריך ואל תפספסו.
כל מי שיש לו זמן מוזמן,
בואו בשמחה

ימי ראשון ) 12.15 – 10.45ההרצאה מתחילה בשעה (11.00
ההרצאות מתקיימות בבית דני
 ,19.10.2014כה תשרי ,ענת שפרן" ,שוקולד -מה שאנו מרשים לעצמנו ומה שלא"
ההרצאה מלווה בסרט
 ,16.11.2014כג' חשוון ,גיא שלזינגר" ,מהצ'יזבטרון עד משינה"
 ,14.12.2014כב' כסלו ,גבריאלה" ,יהודים אקזוטיים בישראל"
 ,11.1.2015כ' טבת ,דני ינאי" ,חידת השומרונים -מסע אחורה בזמן"
 ,8.2.2015יט' שבט ,עופר ענבי" ,פרויקט הגרעין של ישראל -לא רק על פי מקורות זרים"
 ,8.3.2015יז' אדר ,אורי כהן ,הרצאה מוזיקלית" ,על הוולס ועל הטנגו"
 ,12.4.2015כג' ניסן ,ישראל טייכמן" ,היהלומים -ידידיה הטובים של האישה"
 ,10.5.2015כא' אייר ,רן רובין" ,טכנולוגיה רפואית במשימות החלל"
 ,7.6.2015כ' סיוון ,טרם נקבע
 ,28.6.2015יג' תמוז ,איתן מלמד" ,אליזבט טיילור -חיים בסרטים"

ייתכנו שינויים בנושאי ההרצאות והמרצים

שנה טובה ,גמר חתימה טובה
ציפי וניצה

