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מערכת :אביטל שפילמן אריאל אדלר גילי זלצר
דבורה בנצקי נורית גוטמן

גליון מס 305
ז' תשרי תש"ע 26.09.2009
פרשת " האזינו" שבת "שובה"
כניסת השבת18:15 :
יציאת השבת 19:08
מניין כ"ותיקין" – 05:45
מפקד 18:00 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול
מזל טוב

בקול אחד
אני מוחה על הטענות שהופנו מעל דפי עלון נחלים כלפי
מתנדבי השמירה.

ליפה ואשי צור
להולדת הבת
למרים ויהודה צור
להולדת הנכדה
לשירלי ודוד פיטריו
להולדת הבת

אם יש למישהו ביקורת על שלא נמנעה פריצה ,שיאמר
להם את זה באופן פרטי.
במיוחד צורמת הפנייה הפומבית אליהם בעילום שם.
בל נשכח שהם מ-ת-נ-ד-ב-י-ם !
על פעילותם הברוכה אנחנו מודים להם!



במוצאי שבת מעבר לשעון חורף
כתיבה וחתימה טובה
דליה שוורץ

קול המערכת

תודה
באחד הערבים בשעה מאוחרת איתרנו מכונית זרה
חונה בקצה השטח שלנו.
הזעקנו את אילן שהיה מחוץ למושב אבל פעל מיד
לשלוח אנשים למקום.
לאחר כרבע שעה הודיע לנו אילן על פתרון הבעיה.
טוב שיש למי לפנות לעזרה בשעת הצורך.
יישר כח לעושים במלאכה !!!
משפחת ראבד

בימים אלו  ,ימים של התחדשות וחשבון
נפש ,גם אנו חברי המערכת אספנו את
הערותיכם וכמובן גם הארותיכם לצורך
שינויים הנדרשים בגיליון.
אנו מתנצלים בפני כל מי שנפגע מדבר מה
הנכתב או הלא נכתב בגליונות.
וכן נקבל ברצון כל הערה .
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בטחון
במלאת שנה לפטירת אהוב לבנו

אברהם

אינהורן ז"ל

נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו ביום חמישי ,י"ג
בתשרי ,1.10.09 ,בשעה .16:00
בשעה  17:00בביתנו – לימוד משניות
 -העלאת קוים לדמותו של אברהם

שרותי בריאות כללית  -מרפאת נחלים מודיעה
ב 22/09/09הגיעו חיסוני שפעת
הנכם מתבקשים לפנות למרפאה
ניתן לשלב חיסון נגד דלקת ראות למועמדים
שקיבלו הזמנה לחיסון

להזכירכם:
מערכת סגירת שער תחנת הדלק נחלים צפון
הופעלה.
כל התושבים קיבלו הסבר על הפעלת המערכת +
מגנט להדבקה על המקרר עם מספרי החירום של
כיתת הכוננות.
אנו שבים ומדגישים שרק מי שהוכנס למערכת יוכל
להפעילה במקרה חרום לכן המעטים שעדיין לא מסרו
מספרי טלפון מתבקשים למסור אותם במהירות
למזכירות הועד המקומי או במייל של המושב:
vmnhadas@zahav.net.il
 בכל מקרה על השער נתלה שלט עם מספריםלחרום.
 בכל יציאת חרום נא לקחת איתכם את הטלפוןהנייד.

להזכירכם ,נא לשמור על ערנות ולדווח על
כל חשד!
משה הוז – 057-7749017
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה
ועדת בטחון

בחול ומועד סוכות המרפאה סגורה .
גמר חתימה טובה
צוות המרפאה

תרבות
הכנת קישוטי סוכה

ביום ג' י"א תשרי  29.9.09בשעה 16:00
תתקיים אי"ה סדנת קישוטי סוכה ברחבה
שליד הספריה.
הפעילות מיועדת לילדי הגן וביה"ס.
כולם מוזמנים!
ועדת תרבות

רשימת שמירה לשבת "האזינו"
קבלת שבת – דגן מוטי
שחרית –  – 8-9מנדלבאום יעקב
 – 9-10צור מנשה
 – 10-11אסף אלרום
שמירה יום הכיפורים
ערב יום הכיפורים – גולן צדוק
גוטמן חגי
יום הכיפורים –  – 8-9קליין יוסף
 – 9-10שפילמן אבינועם
 – 10-11לייב צפניה
 – 11-12ברמן דוד
 – 12-13כספי חגי
מנחה – בנצקי אילן
שוב מנשה
וולמן אבי
עירוב
יוסי הרשקוביץ 052-2512715

עמוד  3מתוך 4

בס"ד

אתר נחלים
בדף הבית מופיעים מבחר של תמונות בצורה
אקראית .על מנת לראות את שאר התמונות
יש לבצע רענון או להקיש מחדש על
"דף הבית".
קישור לרשימת הביבסיטרים נמצא במבזקון.
להצטרף לרשימת הבייביסטרים ניתן לשלוח
דוא"ל או לשלוח בקשה דרך דף לוח המודעות.
ככל שנכנס יותר לאתר ,כך החיפוש בגוגל
יעלה את האתר יותר מהר.
היפכו את האתר לדף הבית!! אנו משתדלים
לעדכן אותו מידי יום.
שלחו לנו תמונות ונשתדל לפרסם באתר.

משיב הרוח
כמות המשקעים בנחלים
חורף תש"ע -באדיבות שלום נוי.
במשך השבוע ירדו  10.1מ"מ

"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה
על פני האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

בית כנסת
 תודה לקהל המתפללים על שיתוף הפעולה
בשמירת השקט בזמן התפילות.
 תרומות להחזקת בית הכנסת
על מנת לאפשר תחזוקה נאותה ושיפור בית
הכנסת ,אנו קוראים לציבור לתרום לבית הכנסת
בעין יפה.
 פדיון כפרות
אין להציב קערות לתרומות/פדיון-כפרות ללא
תאום עם הגבאים.
 שמחות
אנו מבקשים לתאם ולהודיע לגבאים מוקדם ככל
האפשר על עליות לתורה של בר-מצווה ,חתן וכד'
 לנשות נחלים
לידיעתכן ,במענה לבקשות ציבור המתפללות,
בימות החגים יעמדו לרשות המתפללות בכל אחת
מעזרות הנשים בקבוקי מים לשתיה.

גמר חתימה טובה,
גבאי בית הכנסת
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ערבות טריות – עד הבית
הסטודיו של רונית – במושב מזור
שירות ערבות טריות לכל ימי החג עד הבית:
בא' ובד' חוה"מ  2ערבות ובהושענא רבא  5ערבות
רק בעשרה שקלים! )הנחות משפחתיות(.
לפרטים נוספים ולהרשמה03-9331931:
מייל(_*3) harel___123@walla.com:
הראל ויסבלום

ארבעת המינים
חג סוכות קרב ובא ואתם זקוקים לארבעת
המינים...
אז למה ללכת עד לשוק אם אפשר לקבל עד
הבית??
סטים של ארבעת המינים בכשרויות מהודרות
ובמחירים נוחים יגיע ישירות לביתכם!!
לפרטים052-4604615 ,03-9092612 :

מזמין אותכם להתרשם מחוגי ילדים ונוער:
טרום בלט ...מחול מודרני ...ג'אז ...התעמלות
בתנועה לגיל הרך ...כיף בתנועה לגילאי גן...
קפאורה לצעירים ובוגרים...
מבחר חוגי מבוגרים
מדריכים מוסמכים בוגרי וינגייט ואוניברסיטת ת"א
03-9323582 , 052-4371781
www.ronitonline.com

למשפחה נזקקת דרושה סוכה שלא בשימוש
לפרטים :גילי – 054-4676568

ארבעת המינים
כמידי שנה ניתן להשיג אצלנו את ארבעת המינים
בהכשרים שונים.
אז למה לכם להידחק בשוק...
סט ארבעת המינים יגיע עד לביתך.
לפרטים – 052-5297287 ,9328974 :ליאור שטיין

דרושים/ות למכון שיר דרושים/ות סטודנטים/ות
להוראה מתקנת ושיעורי עזר
בשעות 17:00 – 13:00
בגבעת שמואל .להתקשר לשולה ארזי
 9339293או 052-6933929

תיאטרון פלייבק לילדים יוצא לדרך!
במכון שיר תיפתח אי"ה סדנת תיאטרון לילדים
כיתות ג'-ו'  /ז'-ט' לפיתוח כישורי משחק וחברה.
לפנות לשולה ארזי – 052-6933929 ,9339293

למחלקת הדיאליזה בבית חולים בילינסון ,
דרושים ספרי קריאה ,חוברות ותשבצים.
הספרים נועדו כדי להנעים את השהות שם
בעת הטיפול .
ניתן להשאיר במוסך בביתי.
גילי זלצר הירדן 17א
נותרו מקומות ספורים בחוג ,אם אתם מעוניינים צרו
קשר.
ניצה טייכמן
חינוך וסיוע באמצעות בעלי חיים
0543455920
מושב נחלים hay-dar.022.co.il

