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knechalim@gmail.com

גליון 547
יד' מר חשון תשע"ה07.11.2014 ,
פרשת "וירא"
כניסת שבת16:30 :
יציאת שבת17:23 :
מפקד16:20 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

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

קול ששון וקול
מזל טוב
מזל טוב

למשפחת רייפן
לנישואי נופית עם רועי

לשושנה ברקו
לאגי ואבי וולמן
להולדת הנין  /נכד
בן למלי ואסף

♥
**
לבלהה ואשר קליין
להולדת הנכד
בן לציפי יהושע

**
ליהודית ויהודה ארזי
להולדת הנין
נכד לחגי ותמי

מזל טוב
לשירה באור לבת המצווה
בורנפרוינד ברוריה
לאסתר ויצחק באור
לג'ולי ושמוליק באור
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כפר הנוער בן שמן מחפש משפחות מארחות לשבתות
וחגים לתלמידים שהוריהם טרם עלו מצרפת.
התלמידים בכיתה י"א ושומרי מסורת ,רצוי משפחה
עם ילדים בגיל דומה .לפרטים נוספים  :סלע שי 052-
5888503

תזכורת חוג תהילים לילדים
בשבת בצהריים בבית המדרש בישיבת נחלים מיד
לאחר מנחה גדולה
)מנחה –  ,12:30תהילים (12:50 -

נחל איתן בית מדרש נחלים ע"ר
מזמין אותך בלב שמח להשתתף
בלימודי בית מדרש
ב"בית דני"
בעלות של  30ש"ח
בתאריך:י'ז חשוון 10.11.14
בשעה  10:00הגב' רחלי לוינגר
"הורות גאולה והורות טבעית"
בשעה 11:15:הרב קראוטהמר
"פרשה ואקטואליה"
**עמותת נחל איתן**
תאפשר קבלת תרומות מגופים
ציבוריים ומפרטים להנצחת קרובי
משפחה .וכתרומות לחיזוק שיעורי
תורה.
בואי בלב שמח

מתחילים ספר שמואל ב
כולם מוזמנים להצטרף
חוג תנ"ך זמנים שבת וירא
גן – עד כיתה א בספריה 15:30
כיתות ב-ג בספריה 16:00
כיתות ד-ו 15:25

"שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו "
בהמשך לברכה לה זוכה השותק )קול הנחלים שבת
בראשית( ובהמשך לבקשתנו שלא להפריע בדיבור בשעת
התפילה )קול הנחלים שבת לך לך(אנו מפנים השבת
למקורות.
שולחן ערוך ומשנה ברורה עוסקים בנושא ואלו חלק
מדבריהם" :בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם
קלות ראש כגון שחוק והיתול ושיחה בטלה וכל שכן שיש
ליזהר בביהכ"נ ובביהמ"ד מעוון דיבורים אסורים .....כי
מלבד שהם עוונות חמורים מאד עוד יגדל העוון יותר
במקום קדוש כי הוא מזלזל בכבוד השכינה .ואינו דומה
החוטא בינו לבין עצמו לחוטא בפלטרין של מלך לפני
המלך .ועוד תגדל הרעה שהוא מכשיל גם את הרבים
בעוונות החמורים הנ"ל .על כן ישים תמיד עיניו וליבו
לזה שלא לדבר שום דברים בטלים בביהכ"נ וביהמ"ד
והמקום הזה יהיה מיוחד לתורה ולתפילה.
המשך יבוא...
הרב ד.גרינוולד המרא דאתרא
נציגי הגבאים ,הנהלת עמותת ביהכ"נ ונציגי ציבור
נוספים
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ועד אגודה
"משפחות ותושבים אשר אירחו תושבים מהדרום
בתקופת מבצע "צוק איתן" זכאים לתוספת למכסת
ה"כמות המוכרת" במים בתנאים הבאים:
.1האירוח התבצע בתקופת מבצע צוק איתן בין
התאריכים .8.7.14-31.8.14
.2תקופת האירוח לא פחתה מ 14-ימים.
.3התושבים המתארחים מתגוררים דרך קבע באחד
מהיישובים בטווח של עד  40ק"מ מרצועת עזה.

ועד מקומי
 .1אנו מבקשים מכל אלו שטרם מצאו את הזמן להכנס
למשרדי הועד המקומי ולשלם את המיסים שלהם!!!
בימים אלו אנו שולחים תזכורות לכל החייבים!
 .2מערכת קול הנחלים עושה עבודתה נאמנה מזה שנים
בכדי שתוכלו להנות מעיתון סוף שבוע שמחולק
במושבנו.
וכמי שעושים – לעיתים טועים!
אנו מבקשים את הבנתכם בעניין!
גם אם מאד היה חשוב עבורכם מודעה זו או אחרת...
יש לפנות בנימוס ולא להתלהם על מזכירת הועד!

רשימת היישובים ותוכן ההודעה של רשות המים
מפורסמים על גבי לוח המודעות של אגודת נחלים.
לצורך קבלת ההטבה יש לחתום על טופס הצהרה
ולמסור פרטים מדויקים וצילום ספחי תעודת זהות של
המתארחים )עד לתאריך .(13.11.14
הסברים נוספים וטיפול בקבלת ההטבה מתבצעים מול
מזכירות אגודת נחלים ,אצל מיה ברהום ,בימי השבוע
בין השעות  .8:00-14:00טלפון .03-9324474

קפה מאפה והרצאה
ביום ראשון  16.11כ"ג חשוון
בשעה  10:45בבית דני
נפגש להרצאתו של גיא שלזינגר
"מהצ'זבטרון עד משינה"

ביום שלישי י"ח בחשוון ) (11.11.14תתקיים שעת

בואו בשמחה

סיפור ,בשעה  16:30בספריה.
והפעם הסיפור:
כספיון – הדג הקטון
מספר:
אבישי כהן
נפגש בספריה...
עלות ₪ 10

בני עקיבא
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הורים יקרים ,ה' עמכם!
שבוע שעבר נפתח חודש ארגון בנושא' -יוצרים חברה צודקת"
נשלח בדואר מכתב עם פירוט על נושאי השבטים ושעות
הפעילות בסניף במהלך החודש.
לצערינו מפקד האש שהיה אמור להתקיים במוצ"ש שעבר
התבטל בעקבות הגשם .בעז"ה נעדכן על תאריך חלופי.
השבוע בעז"ה המדריכים יביאו לחניכים לוחות חודש
מסודרים ויודיעו להם על תשלום המיסים.
השנה אנו רוצים לרכז את הוצאות החודש של כל חניך
לתשלום אחד מראש .תתכן אפשרות שלכל שבט יהיה סכום
מיסים אחר .לדוגמה 70 -ש"ח לחניך 30 :ש"ח מיסים40 +
ש"ח סוודר.
חניכים שהזמינו יותר מחולצת תנועה אחת -יש להעביר 40
ש"ח למדריך על כל חולצה נוספת בהקדם האפשרי.
: 16:20השבת מפקד בשעה -
לימוד מדריכים בשעה 16:10
יש להגיע בזמן ולבושים כחול לבן.
שבת שלום,
בברכת חברים לתורה ועבודה
שחר וצוות ההדרכה

להורי כיתות ד' ,ה' עמכם!
לפני כשנה סניף נחלים עבר להיות חלק ממחוז דן בתנועת בני
עקיבא.
ברוב סניפי המחוז החלפת המדריכים וכניסת המדריכים
החדשים נעשית לאחר חודש ארגון.
לכן רציתי להודיע על כך שבנכם /בתכם יכנסו בעז"ה לתנועה
ויהוו חלק מהסניף לאחר חודש ארגון ויתחילו את פעילותם
באזור חג החנוכה.
לאחר השיבוצים להדרכה של חברי כיתות י'  ,יערך גיוס
חניכים והזמנתם לפעולת פתיחה עם המדריכים.
אני מתנצלת אם נגרמה אי הבנה בנושא זמן הצטרפות הילדים
לסניף.
אשמח לראות את ילדכם פעיל בסניף נחלים ובתנועת בני
עקיבא בכלל...
לכל שאלה והארה052-3662859 -
בברכת חברים לתורה ועבודה,
שחר גור הקומונרית.

הדרכת מחשב לגיל הזהב
חדש בנחלים
יש לכם מחשב ואתם לא יודעים לנצל את
יתרונותיו???
לנכדים אין סבלנות ללמד אתכם???
מדריכת המחשב של העמותה למען החבר הותיק
תלמד אותך בביתך שיעור פרטי בקצב שלך ובהתאם
לצרכים שלך!
תוכל ללמוד איך מכינים מסמך בתוכנת WORD
שימוש בדואר אלקטרוני ובאינטרנט.
נעמי משיח 050-6500725
neomach@walla.com

פיצה משפחתית  2מגשים ב  99ש"ח +
שתיה/תוספת
שקשוקה ב 1/2 1/4כיכר לחם  20/13ש"ח
טוסט מרגריטה  20ש"ח
משלוחים לפיצה בלבד052-5144055 ,

הנכם מוזמנים לסטודיו לקרמיקה של
בבני עטרות!
אסנת
*הסטודיו פועל כבר  20שנה ומנוהל ע"י אסנת בוגרת
בצלאל.
*בסדנאות לומדים קדרות פיסול ובניית כלים עבודת יד.
*ניתן דגש על פיתוח היצירתיות בלמידה בקבוצות
קטנות.
* הסטודיו מאובזר היטב ,כולל אובניים ,סלברולר
ומבחר צבעים וגלזורות ברמה גבוהה
שעות פעילות:
מבוגרים -ימי ב' וד' 9:00-12:00
ג' 18:00-21:00
ילדים -יום ה'  16:15גן חובה ומעלה )עד כיתה ב'(
יום ב' -סטודיו פתוח להורים וילדים אחה"צ.
קבוצות נוספות יפתחו בהמשך!
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השבת אבידה
מצאנו זוג מפתחות מחוברים,בכיכר שעל יד
הישיבה נשמח להחזירם למאבדים הילה054--
9259977

ניתן לרכוש אצלנו מטענים לפלאפונים
לפרטים 050-5771333 -

סטודנטית צעירה ואחראית תשמח לבלות עם
ילדיכם בבית בזמן שאתם יוצאים לבלות בחוץ
)בשפה פשוטה יותר -ביביסיטר בשעות הערב ):-
הדר050-3456476

לפרטים והרשמה
אסנת 054-8065418

חוג לציור
החוג יתחיל אי"ה ביום ב' י' חשוון ,3.11.14
כתות א'-ב' 15:00-16:00 -
כתות ג'-ד' 17:10 – 16:10 -
כתות ה'-ו' 18:30 – 17:15 -
מבוגרים – קבוצה א' – 11:30 – 09:30
קבוצה ב' – 13:45 – 11:45
לפרטים והרשמה –
הניה רפפורט – ,052-3334868
03-9330078

