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knechalim@gmail.com

גליון 569
כח' ניסן תשע"ה17.4.2015 ,
פרשת "תזריע מצורע"
כניסת שבת18:53 :
יציאת שבת19:49 :
מפקד18:35 :

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

ישראל

קול ששון וקול שמחה
מזל טוב
לטובה ומשה קליין
להולדת הנכדה שני
בת לרויטל וחנוך

***
לדבי ואפרים ליזרוביץ
להולדת הנכד
בן לללי ויוסי

לרגל חג העצמאות בשבוע הבא ,לא יצא
עלון קול הנחלים

054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :
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חוגגת

קהילה לומדת  -ש"ס משניות
לפני חודש התחיל מחזור הלימוד הראשון בנחלים:
"קהילה לומדת  -ש"ס משניות".
פורום הלומדים שהתגבש במושב כולל
כיום  60איש ,כאשר בסיס הרעיון הינו
סיום ש"ס משניות במשותף ע"י אנשי נחלים ,תוך  6חודשים )סדר אחד
מידי חודש(.
בהתאם ,כל איש לומד בזמנו החופשי במהלך החודש  1-2פרקים באופן
עצמאי.
השבוע ,ב"ה הקבוצה מסיימת את הסדר הראשון ,סדר זרעים )הלימוד
החל ב -א' ניסן( ,ובר"ח אייר בע"ה יחל הלימוד של חודש אייר  -סדר
מועד(.
יישר כח ללומדים!
כל המעונין להצטרף ללימוד  -מוזמן בשמחה

במהלך יום העצמאות שערי המושב יסגרו והכניסה ויציאה
תתאפשר רק משער נחלים צפון תחנת הדלק,
חג שמח

בני עקיבא
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עדכון שמיטה

הורים וחניכים יקרים ,ה' עמכם!
בעז"ה השבוע נחזור לפעילות,
ביום חמישי יתקיים טקס יום השואה סניפי בבית דני
בשעה .18:00

התאנים והמשמשים בעונה זו עשויים להיות קדושים
בקדושת שביעית וע"כ יש לנהוג בהם עפ"י הלכות
שביעית.

בשבת תתקיים פעילות כרגיל אך מחוץ למבנה...
נחל איתן בית מדרש נחלים ע"ר
את התפילות נתפלל בבית הכנסת ופעולות יתקיימו בחוץ ,
מצפים לראות את כולם!
השבת מפקד בשעה 18:35
לימוד מדריכים ב 18:20
יש להגיע עם חולצת תנועה לבנה ומכנס/חצאית כחולים!
בברכת חברים לתורה ועבודה,

מזמין אותך בלב שמח להשתתף
בלימודי בית מדרש
ב"בית דני"
בעלות של  30ש"ח
בתאריך א' אייר20.4.15 ,
בשעה  -10:00גב' רחלי לוינגר
בשעה  - 11:15הרב אהרון כהן
חווה

בואי בלב שמח,
גרמה

שחר וצוות ההדרכה

אמירת תהילים בשבת בשעה 17:30
אצל משפחת היימוביץ

אזכרה
במלאת שנה לפטירת אימנו היקרה
מלכה מרגרטה דסקל ז"ל
נקיים אזכרה ביום שלישי ,ב' באייר21.4.2015 ,
בשעה 16.30
בבית העלמין סגולה פתח תקווה
משפחות דסקלו וחכם

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשע"ה  -באדיבות שלום נוי
מהמדידה האחרונה ירדו  44.8מ"מ
סה"כ מתחילת העונה ירדו  629.2מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני
האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

קפה מאפה והרצאה
חוג היובל
מוצ"ש פרשת "אחרי מות קדושים",
כט ניסן ,25.4.15 ,בשעה .21:15
בבית משפחת אייזנברג גיטה ודב

ביום ראשון
 ,19.4.2015ל' ניסן,
בשעה  ,10:45בבית דני
תתקיים הרצאה מפי ישראל טייכמן
על "היהלומים -ידידיה הטובים של האישה"

חג שמח
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בשבת פרשת אמור י"ג אייר 2.5.15
נארח חיילים מקורס "נתיב".
קורס "נתיב" הינו קורס לחיזוק הזהות היהודית והישראלית .בקורס משתתפים חיילים
שאינם רשומים כיהודים עפ"י ההלכה.
מטרת השבת ,שהפכה כבר למסורת במושבנו " -הכנסת אורחים"  -חשיפת אורח חיים יהודי
לעולים המבקשים ללמוד יהדות .המפגש הבלתי אמצעי עם משפחה ותיקה בארץ משאיר רושם
עז על אותם חיילים ,אשר לחלק מהם זו הפעם הראשונה שיתארחו וילונו אצל משפחה
ישראלית.
מבין חיילים אלו שאינם יהודים ,רבים המבקשים להצטרף לקורסי המשך לקראת גיור ,לאחר
סיום קורס "נתיב" .משום כך מצפים הם כי לא יהא זה מפגש חד פעמי וכי יוכלו לפנות אליכם
בהמשך דרכם בתהליך הגיור ולהתארח במחיצתכם פעמים נוספות על מנת שתלוו אותם
בדרכם לבית הדין לגיור ולקיום אורח חיים יהודי.
נשמח אם תצטרפו לפעילות חשובה זו ותסכימו לארח  2-3חיילים/ות למשך השבת.

להרשמה ולפרטים ניתן לפנות
לרונית פורר 0522573971
בברכת "ואהבתם את הגר"

)דברים י' ,י"ט(

ועדת בטחון
מצלמות האבטחה שהותקנו לא מיועדות
לשימוש אישי ולכן בכל ארוע פלילי או אחר יש
להתקשר ל 100-ולא לבקש ישר להסתכל
במצלמות ,אלא בזמן אמת בלבד!
****

ב  19/4בשעות  19:00-23:00יתקיים תרגיל של
יחידת יהלום בבית ברחוב דן באזור הישיבה
והכיכר .נא להמנע מהגעה למקום מסקרנות.
תודה

קפה ועוגיה עד האוטו  10 -ש"ח
בימי חמישי ושישי חומוס פול ביתי טרי טרי
לאכול במקום ולקחת לשבת הביתה
לפרטים 052-5144055 -

4
להכל בו לגן דרוש/ה קופאית למשרה מלאה /
חלקית.
לפרטים נוספים
לפנות לריקי  1-800-651-010שלוחה 8

בן שנה ו8-

אנחנו מחפשים בייביסטר לבן שלנו
חודשים
לשלוש פעמים בשבוע בין שעות 16:00-19:00
תודה נטע 052-6032866
או איתמר 054-7780677

זומבה הוא אימון ייחודי ,אנרגטי ומלהיב המשלב
צעדי ריקוד של מוסיקה לטינית בפעילות גופנית כדי
ליצור אימון דינמי ,כייפי וקל לביצוע!
נחזור לזמבב החל משבוע הבא – 20/4 -ר"ח אייר
בימי שני ,בבית דני בין השעות .20:45 -20:00
לנשים.
אין צורך בניסיון ריקוד קודם.
לפרטים והרשמה -מוריה הורוביץ0525448424 -

השבת אבידה
נמצאו אופניים נטושים ברח' ירדן ליד הישיבה.
האופניים הם בגודל המתאים לילדים  /נוער
לפנות למאיר רוטשילד

שיעור ניסיון -חינם .השיעור ייפתח לפי הביקוש

סטודיו ללימוד תופים במושב נחלים ,קולט
תלמידים חדשים ,בוגרים וצעירים ,אוהבי מוזיקה
וקצב.
אין כל צורך בניסיון קודם!
התקשרו עכשיו לקביעת שיעור
ראשון חינם !

מרוץ נחלים השלישי בבוקר
יום העצמאות
עוד לא נרשמתם??
ההרשמה נסגרת בקרוב!!
אז -רוצו להרשם
nehalim.sportweb.co.il

מחפשת מטפלת לתינוקת מקסימה בת ארבעה
חודשים ,לארבעה ימים בשבוע
)משעה  7:30עד (14:30-
למשך חודשיים וחצי ,החל מ.13.4 -
לפרטים נוספים :עינב052-2488457 -

איפור ערב  /עיצוב גבות  /שעוות  /פדיקור  /מניקור
בניית ג'ל לציפורן טבעית
לחתונות ,אירועים ,בר/ת מצווה ,מסיבות ועוד...
לתאום:
הדס גרין סניאור 050-5408585
היוגב  10מושב מזור
f- Hadas Green Senior

