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

גליון מס 317
ט"ו טבת תש"ע 01.01.2010
פרשת "ויחי"
כניסת השבת16:28 :
יציאת השבת 17:27
מניין כ"ותיקין" – 06:09
מפקד 15:45 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול שמחה
בננו שמואל דוד

נ"י

נכנס לעול מצוות
ויעלה לתורה אי"ה בשבת פרשת "ויחי"

מזל טוב

במניין השני.

לתלמה וצלי אדלר
להולדת הנכדה

קידושא רבא יתקיים לאחר התפילה בבית דני.

בת לפירחה וגיא

הציבור מוזמן לשמוח עמנו בשמחתנו.
בואו בשמחה,
מנחם ורינת ורדי

ליאיר ונעמי כרמל
להולדת הנכדה
בת לאורית ודניאל
תודה וישר כח

לורדית ועמירם לרר
להולדת הבת אחינועם

לשי וייסבלום  ,שמוליק באור ,נורית שפירו
וחיים גרטנר
על ארגון הטקס ליום הקדיש הכללי

)בשכירות בבית נורית ואורי כהן(

ללאה רוטשילד
למירה ופנחס רוטשילד
להולדת החימש/נין

מזל טוב

נכד לאפרת ויוסי

לשמואל דוד ורדי
לרינת ומנחם
לרגל בר המצוה
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קפה מאפה והרצאה
אנו שמחים להזמינכם למפגש והרצאה
שתתקיים אי"ה
ביום ראשון  10.1כד טבת
בשעה  10.45בבית דני
בתכנית:
 - 11.00 – 10.45מפגש רעים על קפה ומאפה
 -12.00 - 11.00ד"ר ענת חן

רוצים לראות את "קול הנחלים" לפני כולם?
רוצים להתעדכן על פעילות במושב?
שלחו מייל לכתובת
MYNEHALIM@GMAIL.COM
והצטרפו גם אתם לרשימת התפוצה של
המושב!

בנות )ובנים(
אם ברצונכם להצטרף לרשימת
הבייביסטרים המפורסמת באתר
שלחו מייל עם צרוף שמכם ,גיל ,וטלפון
לכתובת MYNEHALIM@GMAIL.COM
ונצרף אתכם לרשימה.
את הרשימה נפרסם גם ב"קול הנחלים".

"מי מפחד מאומנות מודרנית"
הרצאה מעניינת ומעשירה
מפנים זמן ומגיעים

פ"שקוויל
חוג יובל
במוצ"שק פרשת "ויחי" ,ט"ז טבת תש"ע(2.1.10) ,

גמ"ח למוצרי תינוקות ע"ש אברהם איינהורן ז"ל
התווספו לגמ"ח:
 .1רפידות הנקה
 .2משאבת חלב ידנית כולל בקבוק אוונט
" .3גרפווטר" – טיפות משמנים טבעיים על
בסיס שומר להרגעת כאבי בטן אצל תינוקות.
הגמ"ח לרשותכם:
בימי חול 24 :שעות ביממה עם תאום טלפוני.
בשבתות ובחגים :באים ,דופקים בדלת ומקבלים.
אשמח לעזור,
אהובה איינהורן

תתקיים הרמת כוסית והרצאה ,בשעה 20:30
בבית משפחת שרה ויהושע גרינפלד .
נושא ההרצאה" :זיופים באומנות"
דמי השתתפות .₪ 25 -

דרוש עובד/ת ניקיון חרוצ/ה לישיבת נחלים פעמיים
בשבוע בשעות הערב.
עבודה מיידית.

להשכרה בית בנחלים
125מ"ר  4 -חדרים
ממוזג  -מיידית
לפרטים משה צויבל 054-9704352

***********
להשכרה בנחלים
 2חדרים ,קומה אחת,
כניסה נפרדת לזוג צעיר בלי ילדים )שקטים מאד(
לפרטים – יוסף 054-5308951

לפרטים -אביחי – 052-8119405

**************
להשכרה בנחלים
דירת שלושה וחצי חדרים
משופצת ומרוהטת מיידי!
לפרטים  -יפה 050-9328857
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קהילה יקרה,

חודש טבת תש"ע
בית המדרש "נוה יעקב" – נחלים

---------------------------------------------להלן סדרי השיעורים :סדר קבוע:
– 7:30תנ"ך" :נביאים "ע"י הרב עדיאל לוי.
" – 8:30אורות מפרשת השבוע" ע"י הרב זאב הס.
 – 9:30שיעורים בסוגיות הלכתיות שונות /בעניני
דיומא'
טו' בטבת עש"ק פרשת ויחי
דודי מיכאל שוהם
כד' בטבת עש"ק פרשת שמות.
הרב ראובן הילר
כט' בטבת עש"ק פרשת וארא
הרב דוד שרשבסקי

כמות המשקעים בנחלים
חורף תש"ע  -באדיבות שלום נוי.
)בשבוע שעבר נפלה טעות בנתונים שפורסמו(

מתחילת העונה ירדו  192.1מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני
האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

להזכירכם ,נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד!

משה הוז – 057-7749017
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
ערוב
עקב עבודות בצומת עד להודעה חדשה
אין ערוב לפתח תקוה

אחראי ערוב :יוסי הרשקוביץ – 052-2512715

אלינור,אחייניתו של חברנו חן שקד נאבקת
בימים אלה על חייה.
אלינור שנולדה עם מחלת כבד קשה עברה
בחג חנוכה ניתוח השתלת כבד בבלגיה
שהתאפשר לאחר שאביה נמצא מתאים
לתרומת אונת כבד.
אחותו איריס ובעלה פרד ניהלו במשך חודשים
ארוכים מאבק לקבלת מימון
עבור הניתוח .הם נאלצו להשאיר בארץ את
שתי בנותיהם הקטנות )( 4-5אלה
ועדן וטסו לחצי שנה .עתה הם מנהלים
מלחמת הישרדות גם על חייה של בתם
הקטנה וגם על היכולת לשהות לידה.
איריס ופרד שנאלצו לעזוב את עבודתם
סמוך ללידתה של אלינור גמרו כבר את
חסכונותיהם ועתה הם תלויים בטוב
ליבם של אנשים.
אנו חבריהם של משפחת שקד התגייסנו לסייע
להם במלחמת ההישרדות
שלהם .ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו
בתפילות וסיוע כספי.
נבקש מכל אחד מחברי הקהילה לשלוח
הודעת  smsעם הספרה  10למספר 6226
כך נוכל בתרומה צנועה של  ₪ 10של כל
אחד מאיתנו לאסוף יחד לפחות ₪ 10,000
מחברי קהילת נחלים
ניתן לעזור גם באחת מהדרכים הבאות:
*לבצע הפקדה ישירה לחשבון הבנק של עמותת קו
לחיים בבנק הפועלים סניף  532מספר חשבון
.660978
* לשלוח שיק עבור אלינור שקד ל"קו לחיים" רחוב גונן
 15פ"ת ,49170
* לתרום בכרטיס אשראי במספר 039250505
* באתר האינטרנט
WWW.KAVLAHAYIM.CO.IL
*למסור את התרומה לשמוליק וצופיה הירשפלד
.03 -90935860

ניתן להקדיש שיעורים
" בכולל יום השישי "
לעילוי נשמת בני משפחות
נא להעביר שמות הנפטרים והתרומות
לדוד רוטשילד 441175 0507
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