
 

 

 

 knechalim@gmail.com 

 מערכת: 

 אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 

 נורית גוטמן, ניצה טייכמן, הדס גרין

 

 

 

 

 661גליון 

                                       17.03.2017ז "תשע, אדר 'יט

 "כי תשא"שת שבת פר

 17:28: כניסת שבת

 18:27: צאת שבת

 אחרי הדלקת נרות' דק 5 :תפילת מנחה בימות החול

 נ "אחרי הדה' דק 40: תפילת ערבית בימות החול

 19.30-בוגם                                             

 054-2589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 

        

 מזל טוב

 ציפי וזאב גולניקל
 כדהלהולדת ה

 לרעות ולראובן בת
 

 

 קול ששון וקול שמחה

 מזל טוב

 אילנה וקובי אפרתל
   נה חוהניכדה להולדת הנ

   רינת ויוסיל בת
 

 

 מזל טוב

 לאחינועם פלש
 בהגיעך למצוות  

 לאורינה ואבנר פלש
 לרגל בת המצווה

 בקול תודה

 

 

 

 
יישר כח ותודה לחן שקד על הדגים  

הטעימים שתרם לסעודה השנתית של  
 חברה קדישא נחלים.

   

 

 תודה רבה

על המשלוח   לבית הספר המקצועי
 מנות המרגש ועל היחס החם.

  לשלומית דרורי ואורינה פלש ולכל
בנות המצווה שבאו עם משלוח  

 מנות לשמח ולרקוד
 
 ד.ישר כח! ריגשתם מאי

 באהבה מדרורה רטנר             
   

!כל הכבוד לתושבי נחלים  
  

אתמול, בפורים נאספו בקערת "מחצית  
  ₪ 000,9השקל" 

  ₪ 12,800 –" ת "מתנות לאביוניםובקער
.משפחות נזקקות 20-שחולקו בו ביום ל  

.ןנמשיך בעז"ה להיות תמיד בצד הנות  
 

  "ועד עמותת "נחל נחלים            

 

 גשם גשם מיטפטף

 נויוצביקה באדיבות שלום  - ז"חורף תשע

 מ"מ 5.7  בשבוע האחרון

 מ"מ  402.5מתחילת העונה סה"כ 
 ..."שומע תפילה תן טל ומטר לברכה

 וברכנו בגשמי ברכה על פני האדמה..

 

 



 

 

 

  

 ספריית נחלים
 קוראים יקרים,

כ"ה אדר הספריה   23/3ביום חמישי 
 תהייה סגורה.

 תזכורת לשעות פעילות הספריה:

 16-18ימי שני 

 17-19ימי חמישי 

 נשמח לראותכם:(

 ותוקר של תרבב
 כל מי שיש לו זמן מוזמן

 
 כ"ח אדר 26.3 ביום ראשון 

 בבית דני 10.45בשעה 
 להרצאת קולנוע הנוגעת בחיים

 מרצה ענת שפרן

  -אביב של סתיו" בליווי הסרט
 "הזדמנויות של שמחה

 
 בואו כולכם

   

 

"שבת   כפי שהודענו נקיים גם השנה
 כולל" בירושלים.  

  21-22כו בניסן ) –התאריכים כה 
 .(באפריל

בעבר )פרימה רויאל   המלון הוא
 ווינדמיל(

  3. ניתן לחלק ל₪ 1290– התשלום לחדר
 תשלומים.

דפי הרשמה ותשלום נמסרו לרבים  
 מהחברים.  

 מי שלא קבל מוזמן להתקשר אלי.
אנא  מספר החדרים שהוקצו לנו מוגבל. 

 הזדרזו.
 תפורסם בקרוב. תכנית מפורטת 

 בכל שאלה ומשאלה ניתן לפנות אלי.
 ,בברכה

 050-7441175דוד רוטשילד 
 
 

 בית המדרש לנשים "נחל איתן"
 השיעורים בבית דני     יתקיימו בע"ה   

 20/03/2017כ"ב אדר      ביום שני        
 התכנסות      --    9.50          

 הרב חגי רביב       – 10.00        
 הפסקה וכיבוד קל      -  11.00        
 הרב אהרון פרידמן    11.15 -12.15        

 הנושא:            
                         - בצאת ישראל ממצרים     

 פרוש חדש למזמור עתיק.
             

 .₪ 20דמי השתתפות  
 
 

         

 מקווה כלים
 המנעול למקווה הכלים הוחלף.

  4המנעול החדש הינו בעל קוד בן 
 ספרות.

לפתיחת המנעול, יש לכוון לצרוף 
 .1000הספרות 

לאחר פתיחת המנעול וטבילת הכלים,  
  יש להקפיד ולהחזירו

למצב נעילה ולשנות את סדר הספרות  
 במנעול.

י הרשמה ותשלום נמסרו לרבים  דפ



 ועד מקומי
 

הועד המקומי וועדת בטחון ממשיכים לפעול לשיפור הבטחון  –בטחון המושב  .1
במושב כפי שפורט בקול הנחלים לפני שבוע. שיטת השמירה בשער עברה שינוי. 

הוספנו מצלמות בסוף רח' ירדן ובמרכז המושב כך שלמעשה כל הכניסות 
ת במצלמות. בימים אלו נבדוק משקים שיש דרך יציאה מהם למושב מרושתו

 ונפעל לסגור את היציאה מהם ע"י חסימות.
 משטרת פ"ת טרם נתנה תאריך לפגישה עם הועד וועדת בטחון של המושב.

הועד המקומי באמצעות הועדה לבטיחות בדרכים בראשות קותי  –במפרים  .2
ין במפרים ברח' דן כפי דרורי פעלה במשך תקופה ארוכה מול המועצה להתק

שהיה מתוכנן בתכנית המקורית לאחר מו"מ ארוך עם המועצה. סוכם שהועד 
 8,000 –סה"כ עלות  –המקומי יממן את החומר והמועצה תבצע את העבודה 

מ' לפי התקן על מנת שהמהירות  90-100. המרחק בין הבמפרים הוא בין ₪
. הועד מודה לכל החברים קמ"ש. הבמפרים הותקנו לפני שבוע 30-40-תרד ל

 שעסקו בנושא.

התכנית נמצאת בועדה לבניין ערים לאישור סופי, נעשה מכרז  –גן שעשועים  .3
לביצוע התשתיות והפיתוח וזכה קבלן. העבודות יחלו בקרוב. הועדה שעוסקת 
בנושא בחרה את המתקנים, תקציב הפיתוח הוא ע"ח מפעל הפיס והמתקנים 

 ותנת למושב. אנו מקווים שהעבודות יחלו בקרוב.מתקציבי פיתוח שהמועצה נ

הועדה שעוסקת בנושא בינוי המקוה בראשות שי ויסבלום  –מקוה נשים  .4
ממשיכה לקדם את הנושא. תקציב לבניית המקוה אושר ע"י משרד הדתות וכן 

נמצא תורם להשלמת עלות הבניה. התכניות אושרו ע"י המועצה והועדה 
כרגע לאישור סופי של המנהל שינתן בקרוב, המקומית לבניה. אנו מחכים 

 לאחר חתימת המנהל, המועצה תצא לביצוע המקוה. 
 להלן תוכנית המקוה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כפי שדווחנו בעבר המועצה עם הועד המקומי וועד האגודה  –בית ותיקים  .5
מ"ר  100-פועלים לבניית מבנה חדש יביל במקום המבנה הקיים. גודל המבנה כ

 אש"ח.  300-ם ומטבחון. עלות המבנה ככולל שרותי
המועצה מתקציבי פיתוח  150,000התקציב מתחלק כפי שביקש ראש המועצה 

 אש"ח ועד מקומי. 50-ועד אגודה ו –אש"ח  100של המושב, 
 העבודות לביצוע יחלו אחרי פסח בע"ה.

 



 תיקונים: 2בשל בעיות רטיבות בבית דני, בוצעו  –בית דני  .6

 וחמריחת זפת בגג שט .1

 בוצעה החלפת הגגון בכניסה לבית דני לכיוון דרום. .2
 כמו כן תוקנו גם המזגנים.

 הועד המקומי בודק הצעות לצביעת בית דני שבוצעו לאחר שהקירות יתייבשו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

מה קורה בקהילה קטנה ומגובשת 
 כריזמטי?רב צעיר ו שפוגשת 

אתם מוזמנים לראות זאת ועוד בסרט 
 המצויין

 "ישמח חתני"

הקרנה פרטית לתושבי נחלים תתקיים 
,כה באדר, יום חמישי בשעה  23.3-בעז"ה ב

 בבית דני 20:00

תתקיים  21:30מיד לאחר הסרט בשעה 
 שיחה עם במאי הסרט אמיל בן שמעון

 בואו לראות, להנות , לשמוע ולדבר

 ועדת תרבות

 
 

 
 

 

 

איסוף הבקבוקים לצדקה ,בסככה 
 שלנו נמשך ובמלא המרץ.

הפדיון כולו לטובת עמותת ניצב רפאל 
המנוהלת על ידי משפחת גולדברג 

 ממושב חמד.

העמותה הפועלת רק על ידי מתנדבים 
מחלקת מזון למשפחות נזקקות 

ומפעילה בית תמחוי המספק ארוחות 
 חמות  במהלך כל השנה.

הסתכם הפדיון  בשנה שחלפה  כבר
 . ₪למעלה מעשרת אלפים ב

 72פנחס  רוטשילד  ירדן 

 

 



 


