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ְרכו ֱאלְֹבּ   ִהים- ַּמְקֵהלֹות ּבָ

  מושב נחלים
  תהיה)ח באלול"י(שבת פרשת כי תבוא 

   שבת הוקרה

   מורים-לכלל הרבנים
  באשר עשרות שנים תורמים רבות למוש

  בהוראת תורה ובפעילויות צבוריות

  םאת הרבנים ומשפחותיהם הממשיכי גם נברך

     בפעילותם את הקשר עם הישוב 

הרב זאב ופנינה הס                                                                            

  הרב אריה ובלהה ויסרוזן

   שלמה ושושנה נגר                                    הרב
הרב זרח וחיה נובוגרוצקי                                                               

  רבוניץ'הרב יעקב וחוה צ

  בשבת זו יתקיימו תפילות חגיגיות

  קולות מן השמיםעם המקהלה 

  19:15קבלת שבת וערבית 
  8:00 )מאוחדת(שחרית 

  .לפני תפילת המוסף יתקיים קידוש

  ל הציבור מוזמןכ

  א"הרב דוד גרינולד שליט

  ועד בית הכנסתו  הועד המקומי 

  

  

   :היקרים' ילדי כיתה א
  
  

  הדר חרמץ
  רותם גלסנר

  שהם שלום
  מיה אשל

  אבישי מורדי
  תמר צדוק

  עמית גרטנר
  גלעד ניידורף
  איילת שנהב

  הודיה עמרוסי
  נטע אליאסף

  נעם אתאלי
  אביגיל ניסן

  מןיקיעלה גל
  יאיר פורר

  שמואל כהנא
  
  
  

 :לחזור ללימודים" שמחים"ולכל התלמידים ה

  
  ,בשלהי הקיץ החמים

  ...חוזרים אתם לספסל הלימודים
  כעת המרוץ מתחיל

  .כרגיל, בכל יום ממש
   במרוץלא הראשון שיגיע הוא המנצח

אלא זה שהאמין בדרכו והצלחותיו הם 
  .שלו

  ,קחו נשימה ושאו בגאון ראשיכם
  יכולת והעוצמה ה, כי יש בכם את הכח

  .לעבור מרוץ זה בהצלחה גדולה
  ,קחו את הכח הוא שלכם

    ...אם רק תרצו
  

 

 תבא-שבת כי   
 19:03תפילת מנחה בערב שבת תתקיים בשעה   .א

 . דקות לאחר זמן הדלקת נרות10,
 7:00בבוקר בשעה יתכן ויתקיים מניין בשבת   .ב

  .פרטים אצל הגבאים .עקיבא- בבית בני
  .הגבאים ,בברכה            

  

  עוזיאל משרקי
  נעם שורק
  רעות סלע
  מעיין גולן
  יהודה כהן
  נגה בן דור

  עידו איצקוביץ
  מיכל אדלר

  עודד וייס
  נועה סויסה

  באורמיכל 
  מירב באור

  לצקיואלאור דו
  יונתן עובדיה

  אוריה הרשקוביץ
  אוריה נתיב

 

  ועד מקומי

 נחלים
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 וקול ששון קול
שמחה

  ועדת בטחון
  : להזכירכם

  057-7252517 –אילן דרוקמן 
  050-8779760 –אבי וולמן 

* * *  
  אחראי עירוב

  052-2512715 יוסי הרשקוביץ  
                      

  
  מזל טוב

  
   עם איציקךילנישואילהילה מרקוביץ 

  
  תמי ואהרון מרקוביץל

   
  לשושנה ומרדכי מרקוביץ

   להלה כהן

  לנישואי הילה עם איציק
  

******  
  

  יהודה צבי עם יךילנישוא לרחל גוטמן 
  

  מיר גוטמןעלנורית ו
  

  לסבתא לאה רוטשילד
  למירה ופנחס רוטשילד

  לשולמית ואליעזר גוטמן
  יהודה רחל עם לנישואי

  
 

  ן החידו- ך לילדים "חוג תנ
 17:30 בשעה  )29.8(ט אלול "י' ה ביום א"החידון יערך אי

  .ד"בביהמ
  .משך החידון כשעה וחצי

    
  .הילדים המשתתפים בחידון מתבקשים להגיע בחולצות לבנות

  ).'וכו, אחים, הורים(להביא אורחים ) אף רצוי(ניתן 
    

 בנוסף פרסים יקרים לשלושת המקומות -פרס ינתן לכל משתתף 
   !!!הראשונים

  !בהצלחה 
 השיעור יתחיל בשעה.  יתקיים שיעור חזרהבשבת הקרובה

  ). מוקדם מהרגיל (18:00

מחדש את שעריו , ה"אי, ויפתח, החוג יצא לחופשת קיץ •
-) 'חובה עד כיתה ד- גןמגיל(ך " לילדים אוהבי תנ-

                                                       .א"בשבת פרשת נח תשע
  . דודי כהנא- מאיר וקסלבאום    

  ? מה לך נרדם  ,בן אדם"
  ,קום קרא בתחנונים -

  ...דרוש סליחה ,שפוך שיחה 
  ..."בטרם ימים פונים 

   

  סליחות בנוסח עדות המזרח

  
  4.55אלול בשעה ' ה מיום  חמישי ב" אי,תתקיימנה

  .בבית ותיקים ,באשמורת הבוקר 
   תפילות בנוסח עדות המזרחתתקיימנהכמוכן 

  .בבית דני,בימים הנוראים 
  .לוח זמנים יתפרסם בהמשך 

  ,בברכה
  .מארגני המניין 

  
  מזל טוב

  
 עם יךילאירוסלאביטל כוכבא 
  צחי
  

  למשה כוכבא
  לאסתר ויעקב כוכבא

  לארוסי אביטל
  

***** 
  לנעמי ויאיר כרמל

   לארוסי הנכדה

  אנו מאחלים הצלחה בהמשך הדרך לחברנו

  )שוורץ(שלומי סמך 
  מש שנים בנחליםבסיום ח  

  ,מברכים מכל הלב
  משפחת שוורץ וכל החברים של שלומי
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 .בעצמו ראשיק בבקשה ,לקרוא שיכול מי כל!!! חשוב

  )הבית בני לשאר זאת להעביר אבקש כן על(
, תשובה ענייני בלימוד הרבה עוסקים אלול ח"מר כבר

  . כ"ויוה ה"ר לקראת כללי באופן תשובה ובעשיית
 מוטי ש"ע לנוער המדרש בית כאחראי תפקידי במסגרת

 ,הנוער עם המון להיפגש לי יצא. בסניף ד"הי פוירשטיין
 לבית הקשורים בעניינים המבוגרים המושב אנשי עם וכן

  .המדרש
 ֲאֶׁשר ָּב2ֶרץ ַצִּדיק ֵאין 2ָדם ִּכי: "אמר כבר המלך שלמה
  ).'כ',ז קהלת( :"ֶיֱחָטא ְולֹא ּטֹוב ַיֲעֶׂשה

 אדם שבין בדברים לחטוא לי שיצא ובטוח סמוך אני לכן
  ! במודע אפילו ואולי. לחברו

 לבקש מנת על, "קול הנחלים" את לנצל רוצה אני לכן
 בדברים בו להיכשל שיכולתי דבר בכל. מכולם סליחה

 רע לשון אבק-"מודעים לא "היותר. לחברו אדם שבין
  ...'וכו ברבים פנים הלבנת-"מודעים "והיותר',וכד

 מי כל. אישית יותר לנימה הבמה את אנצל אני,כן כמו
                : רשמית בקשה זו הרי -סליחה בקשת לו חייב שאני

  .סליחה ממך מבקש אני
 בכל,פגעתי פעם שאי,הדעת על לעלות שיכול דבר בכל

  . סליחה -תחום
 התנצלות חייב אני' ז מכתה -זוכר שאני אחד מקרה

. כתבה אותה על מצטער אני -ורד לדרור ציבורית
  .סליחה

, לי ייסלח, סליחה לו חייב שאני מי שכל מאוד מקווה אני
 עד מכפר כ"יוה אין לחברו אדם שבין עבירות "שכן

  ".חברו לו שיימחל
  טובה שנה בברכת

                                                       לייב זאבי                                          
  .ד"הי פוירשטיין מוטי ש"ע לנוער המדרש בית אחראי

  

  )29.8.10(ע "ט אלול תש"ביום ראשון י

  .17.00  עד15.00הספריה תיפתח משעה 

  

ברצוננו להזכיר לכל המשפחות שקיבלו מכתבי 

לבוא ולהחזיר את , וגם לאלו שלא קיבלו, תזכורת

  .הספרים שנמצאים ברשותם

 

  
  

ו קיימנ, לקראת סיום החופשה הגדולה
  .טורניר כדורגל במושב לבני הנוער השבוע

, הטורניר התקיים באוירה ספורטיבית ונעימה
  במקום הראשון" להבה"ובסיומו זכה שבט 

, אורי גרטנר,  רונן סילברמן- שחקני הקבוצה הזוכה (
 ).נועם שלום, שי ורד, ישי קליין

  ".הראה"במקום השני זכה שבט 
קנים בסוף הטורניר חולקו פיצות וקולה לשח

  ... העייפים
התקיימו משחקי ראוה בין ,  בסוף הערב- כמו כן 
לקבוצות שסיימו במקום הראשון , "בוגרים"קבוצת 

  .והשני
ולקובי , ברכות לכל השחקנים שנטלו חלק בטורניר
  .גולן שהתנדב לשפוט במשחקים שהתקיימו

   
  

  ועדת ספורט

  
 שרותי בריאות כללית 

                                  מרפאת נחלים               
  חיסון נגד דלקת ראות

  

  .ניתן ללא קשר לעונת השנה  חיסון נגד דלקת ראות 
  

 סוגי חיידקים 23החיסון ניתן למניעת הדבקות מ
  ).לא וירוסים.(השכיחים באוכלוסיה  פנאומוקוקלים 

.  
 38חום עד : לחיסון תופעות לוואי דומות לחיסון השפעת 

  .קומיתמעלות ומעט רגישות מ
  

  :אוכלוסיות היעד לחיסון על פי משרד הבריאות
  . ומעלה 50בני 

  :ומי שנמצא תחת קטגוריה של מחלה כרונית
, בעיות ריאה ,בעיות לבביות , סוכרת, יתר לחץ דם 

  .קבלת טיפולים מיוחדים כגון כימיות או רדיואקטיביות
  

לא ניתן לקבל החיסון תוך כדי מחלה אקוטית כגון חום או 
  . ת אנטיביוטיקה קבל

  
   .65 שנים עד גיל 5 מקבלים חיסון כל 65מתחת לגיל 

  . מקבלים רק חיסון אחד ואין צורך לחזור 65מעל גיל 
  

טווח אוכלוסיה גדול  מאז החלו לחסן :לפי מחקרים נמצא 
היו פחות אשפוזים עקב דלקות ראות בקרב ,יותר 

  .קשישים וכמובן ירידה בתמותה 
  

חלו לחסן גם בטיפת חלב את בשנים האחרונות ה
התינוקות נגד דלקת ראות מתוך מודעות שאוכלוסיות 

  . פגיעות יותר -חלשות כגון ילדים וקשישים 
  

  .לכל שאלה בנושא ישמח לענות  צוות מרפאת נחלים 
039093398  

  
  שנה טובה

   רופא משפחה–ר רם נצר "ד
   אחות-זמירה שטרן 
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  חוג דור
 יתקיים 21:00בשעה , 2/9/2010, אלול' ביום חמישי כג

 .ה מפגש של חוג דור אצל נירה ועופר פרקש"בעז
יפורה בתוכנית הרצאה של דבורה נתיב שתספר את ס

 .האישי
 .למשתתף ₪ 15-עלות

  
                 03-9336957ורד ויקסלבאום : לתיאום כיבוד 

  0545-508062       או

 

  ליקופש
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 .א"ה הפעלת חוגי הספורט במושב לשנת הלימודים תשע"תחל בע, החל מהשבוע הבא  
  לרבות אנשי קשר בכל חוג, ב ריכוז החוגים המתוכננים בשלב זה"רצ 
  ).ניתן לפנות ישירות ליאיר שלום, במידת הצורך(

  .הנתונים הרלונטיים לגבי כל חוג ע הבא תפורסם הרשימה המלאה של החוגים ושארבשבו
  

 מחיר לחודש מיקום שעות פעילות אוכלוסיה יום פעילות החוג
מועד 
 איש קשר  פתיחה

 -גן חובה 
, ראשון כדורגל 17:00-18:00 כיתה ג

 שלישי
 18:00-19:00  ו-כיתה ד 

מגרש 
 הספורט

 5.9  ₪ 155 -כ
-052, קובי

5455061 

 17:30-18:30  ו-כיתה ה  שלישי/ראשון

 18:30-19:30  ט-כיתה ז  שלישי/ראשון
/ קיקבוקס 
איגרוף 
   כיתה י ומעלה   תאילנדי

ישיבת 
 נחלים

 140 -חד שבועי 
 -דו שבועי , ₪

200₪  
10.10 

-054, יעקב
5457587 

התעמלות  17:00-17:45 גני ילדים
 קרקע

 רביעי
 18:00-18:45 בתי הספר

    150₪ -כ  דניבית
-054, סמדי

2385587 

התעמלות 
 ותנועה

 שלישי
 17:00-17:45 3 - 6גילאי 

  5.10 

חיזוק וחיטוב 
 הגוף לנשים

, שלישי, שני
 שישי, חמישי

 2.9   8:15-9:00 נשים

אימון כושר 
 אישי

 בתאום אישי
    

בביתה של 
 מיכל יזי

  6.9 

-052, מיכל
4461961 

 17:00-17:45  ו-כיתה ג 
 שני מחול מודרני

 17:45-18:30  י-כיתה ז 
 6.9 130 בית דני

-054, שושי
5885352  

 פרטים בהמשך בלט קלאסי
-054, מירה

3974465 

  עד סוף השבוע-מותנה ברישום מוקדם  רביעי טניס
-057, יאיר

,   טלי8151281
050-4567178 

  כולל שיעור נסיון- מחול מודרני ,כדורגל
      .חינם

  

  ברכת יישוב טוב 
  

  לבתיה ושמאי זלצברגר
  בהיכנסכם למעונכם החדש

 )בבית  שעיה(

Jewelry & Accessories 

Sigal Green 
03-9071711   *   052-6322377 

 תכשיטים מכירת
 1-3/9/2010 שישי  שישי  שישי  שישי  -רביעירביעירביעירביעי

 רצוףרצוףרצוףרצוף 21:00-9:00  
        מזורמזורמזורמזור 6 הרקפותהרקפותהרקפותהרקפות

  
SALE 

 על קולקציה קודמת
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 10/094/ אריך עד לת0826//10מתאריך 

 .מרפאת מזור סגורה לחלוטין
  

  .םינסטרטיבילכן לא יהיו שירותים אדמ
  

רחוב צבי : הנכם מתבקשים לפנות למרפאת יהוד
   יהוד –ישי 

  03-5395300: טלפון 
  

 אין צורך – ניתן לקבל בשיחת טלפון 17טופס 
יש צורך בפקס לשם קבלת .(לנסוע למרפאה 

  ).הטופס
  .ון או כרטיס אשראי רצוי שתהיה הרשאה לחשב

  גם לפקס של מרפאת נחלים  ניתן לשלוח 
 03-9328448  
  

גם ( ניתן לפנות לכל מרפאה באזור: באופן כללי 
  *) 2700דרך  ניתן להשיג מספרים  -טלפונית

  .ם יסטרטיבינלשם קבלת עזרה בנושאים אדמ 
  

  בברכה צוות מרפאת נחלים      
 

 :דרושים "חבל מודיעין"למועצה האזורית         
 

  א"ל תשע"מפעילי חוגים מנוסים לשנה. 1
, מוסיקה, ציור, לגו, אומנות, בישול, בתחומי הרובוטיקה

  .מחול ועוד
  :החוגים יתקיימו בבתי הספר בימי שישי בין השעות

  ) שעות פעילות3כ "סה (8:30-12:30 
  :לפרטים

  1 שלוחה 03-9722808דנה 
  או לפנות במייל חוזר

  
  דרושים מדריכי נוער ליישובי המועצה. 2
  חלקית/ למשרה מלאה 

  :נדרש
  ניסיון בהדרכה בתנועות נוער

  יכולת הנעה והובלה
  ריכוז פעילות והדרכת הנוער 

  רכב חובה
  .צ ולפי הצורך"העבודה בשעות אחה

  :לפרטים
  4 שלוחה 03-9722808נירית 

  
  בגני הילדים ברחבי המועצהדרושות סייעות לצהרונים . 3
  .לפיד ועוד, גמזו, בית עריף, מזור, רינתיה: ליישובים   
  13:45-17:00העבודה בין השעות    
  8:00-16:00בחופשות בין    
  6 שלוחה 03-9722808רותי : לפרטים   

  להשכרה

  !כניסה מיידית,  חדרים3, בית
  052-6804099: לפרטים

  
 

 מגוון מתנות במחירים –לקראת החגים 
  !ללא התחרות

  
  
  

כלי נוי מחרס ומזכוכית אומנותיים 
  , שופרות מעוטרות בכסף,מעוטרים בכסף

המוצרים שנמכרים בחנויות מובילות 
נמכרים אצלנו במחירים , ברחבי הארץ

  .סיטונאיים
  

            מרים פלשבחנות המפעל אצל 
  03-9325552' טל, 10שניר ' רח

  
 

   

 בנים אשר בוקר בוקר 40-כל הכבוד ליותר מ
 שבועות של החופש הגדול השתתפו 9במשך 

 .בלימוד בוקר בבית המדרש
יישר כוח לאלעזר וולמן ואיציק אהרוני 

  .שלימדו את ילדנו בהתמדה ובאהבה
בוד הכי. תודה לתורמים לקיום התוכנית

  .ל"נתרם לעילוי נשמת שמשון פויירשטיין ז
  

  

  
  זרים וסידורי פרחים

  משלוחים 
     ברנט מיכאל–פרחים במזור 

03-9320080 


