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  354ס גליון מ1

  22.10.2010א  " חשון  תשעד"י

  וירא פרשת

  16:42: כניסת שבת

  17:37: יציאת שבת
  

  05:16 –" ותיקין"מניין כ

  16:15: מפקד

  

 וקול ששון קול

  
  

  מזל טוב

  לאה רוטשילדל
  דבורה ומאיר רוטשילדל

  נכדים/ניםנילהולדת ה
  בנים תאומים לדרור ולילך

  
  

  לאה ויעקב דויטשל
   הנכד להולדת ה

  .רונית ואביעד לתב
  
  

 

 

  ברכות
  

  ר מלי איזנברג"דל
  

  טדוקטורהלקבלת 

  
  

  

  "ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן"
  

   איתן
  הגיע למצוות 

  
חיי "עליה לתורה בשבת פרשת 

  במניין הראשון " שרה
לאחר  "בית דני"-קידושא רבא ב

  התפילה 
  

  !הציבור מוזמן
  

  ברוריה ואפריים גומז
 

  תודה קול

  

  "איש לרעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק"
  ]  6מא , ישעיה".  לך לך"מתוך הפטרת [

  

  תודה

  לשכנינו ולכל ידידינו , "דור"לחברי חוג 
  ארגון וביצוע על הסיוע שנתתם לנו ב

    אביעדמצוה של בננו - ברשבת
אשרינו וטוב חלקנו שנמנים אנו על קהילה מיוחדת 

  זאת 
  שנזכה להשיב לכם בשמחות 

  
 בשמת מנשה ואביעד שוב 
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  מנחםקול

  

  תנחומים
  

  ר פנחס ווגל"דל
  למינדי

  וכל משפחת יוגב
  

  האם הרעיה והסבתאעם פטירת 

  

  ל"ז סביל
                

  מובנחמת ציון תנוח
  

 

  ועד מקומי

  

 העבודות בפרוייקט מדרכות – מדרכות וכבישיםמדרכות וכבישיםמדרכות וכבישיםמדרכות וכבישים

ירדן מתעכב לבינתיים עקב המתנה ' וכבישים ברח

לקבלת אישורים לעבודה מבזק וחברת חשמל וכן 

ס יסודי עקב גידולי "פינוי שטח החניה של בי

  .החצילים

  

גי הועד  בפגישה שנערכה בין נצי– גני שעשועיםגני שעשועיםגני שעשועיםגני שעשועים

המקומי והורים צעירים שביקשו לשפר את הניקיון 

הועד המקומי .בגני השעשועים ושיפור המתקנים

הורה לגנן לנקות ולתחזק את נושא הניקיון לעיתים 

במקביל פנה הועד המקומי למועצה . תכופות יותר

האזורית וסוכם על רכישת פחים חדשים והחלפת 

. ת מעץהספסלים לספסלי מתכת ותיקון שולחנו

  .הועד המקומי יפעל לתיקון הברזיה

 

 הועד המקומי מודה לועדת דת על – סוכת הרבסוכת הרבסוכת הרבסוכת הרב

פרדי , הקמת סוכת הרב ולחברים ישראל היימן

דודי כהנא וכן נוער נחלים שהצטרף ועזר , פליישר

ועדת הדת דאגה לרכישת מזגן , כמו כן. בבניה

  .מקווה נשים

 

 הועד המקומי מקדם בברכה את – קומונריתקומונריתקומונריתקומונרית

הקומונרית החדשה אוריאלה בראון ונפגש אתה 

בישיבת הועד האחרונה לתאום ציפיות משני 

  .הצדדים

 

 הועד המקומי – תשלום ארנונה לועד המקומיתשלום ארנונה לועד המקומיתשלום ארנונה לועד המקומיתשלום ארנונה לועד המקומי

, מבקש מתושבים שעדיין לא שילמו את מיסיהם

הועד , כמו כן. להסדיר את התשלום עד סוף השנה

מבצע סקר פנימי לגבי מבנים חדשים שנוספו 

ם לא דווחו למזכירות על מגוריהם ושדייריה

מכתבי חיוב . בנחלים ולא הסדירו את מיסיהם

  .נשלחו לחייבים בימים אלו

 

ובמיוחד לאבות תושבים לכל ה – חניה על מדרכותחניה על מדרכותחניה על מדרכותחניה על מדרכות

אנו , ולאמהות האוספים את ילדיהם מגני הילדים 

מזכירים כי אין לנסוע או להחנות בשום פנים ואופן 

ביב בית הכנסת על גבי המשטחים המרוצפים ס

 .!משטחים אלו לא נועדו לנסיעת מכוניות!!ובית דני
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 קפה מאפה והרצאה

 24.10, ז חשון "ביום ראשון ט

 10:45 בשעה

  

  

  

 

 רצאהתתקיים הה

 מאוחרי הקלעים של עולם -עיתונאי קטן שלי"

  "התקשורת

 המרצה עדי גרסיאל

 

   מוזמן–כל מי שיש לו זמן 

  

 כרית לברית מילה           
  ברשותנו כרית מפוארת לברית מילה

  מושאלת לכל פונה  ה

  0524262139   ציפי רפפורט
  

יוצא " עלון נחלים"גיליון חדש של 
  .לדרך

  ?רוצים להיות שותפים למסע
נשמח מאוד לקבל מכם חומרים עיתונאיים 

בכל מכל ). ומצלמותיכם(מפירות עטיכם 
,  סיפורים קהילתיים,הגיגים, חוויות: כול

תמונות מהווי הקהילה , ביקורות
שצילמתם וגם נושאים שאתם רוצים 

  .להעלות לסדר היום
  ,מחכים לכם

  
  יוכי ודודי                                             

 
net.013@1445ay   

com.gmail@galgefenono  
  

בספר הטלפונים שבאתר קול נחלים רשומות גם 
 .כתובות האמייל של התושבים

הובא לידיעתנו כי בעקבות כך עלול להישלח דואר 
  .זבל לכתובות אמייל אלו

על כן בשבוע הבא ימחקו כל כתובות האמייל מספר 
  .הטלפונים

 מתבקש ,מי שמעוניין כי כתובתו תישאר באתר
-לשלוח מייל בנושא ל

mynehalim@gmail.com .  
  

  ,בתודה
צוות                                                       

 

  בני עקיבא

  !עמכם'    ההורים יקרים

  

ה פתחנו את חודש הארגון לפני שבועיים "ב

  .בשמחה והתלהבות

  הקירות כבר מסוידים

  החניכים נהיו צרודים

  .וכולנו בנושא מתעמקים

  

ה תתקיים "בע, תולדות ' ש שבת ארגון פר"במוצ

  .צעדה ברחבי המושב עם בלונים ולפידים

מנת שנוכל לקיים את התהלוכה בבטיחות על 

  .אנו זקוקים להורים מלווים

  . לתת יד אנא צרו קשרםהמעונייניהורים 

  

שנזכה לשבועיים מלאי שמחה התלהבות 

  והתקמות

  

  א" קומונרית תשע–אוריאלה 

   0523662859:טל
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  איזון וגמישות הגוף, חיזוק

   ושווי משקלגש על נשימה נכונהד

  שילוב הרפיה ודמיון מודרך

 הכנת הגוף –צה ייחודית לנשים בהריון קבו

  ללידה

  השיעורים בקבוצות קטנות

" הדר גנים" בשכונת השיעורים ניתנים

מדריכה בוגרת , יפעת זקסי  "ע, הסמוכה

  ,מכון וינגייט לחינוך גופני
  חברה בארגון מורי היוגה בישראל

 
 

  השבת אבידה

 עגיל בכניסה לבית בשבת שעברה נמצא
  מ לקבלו"לישראל היימן ע ניתן לפנות. הכנסת

  
  
  

ניתן לקבלו אצל  מגן דוד נמצא תליון כסף
  משפחת עמיר ונורית גוטמן

 

 בעל נכות 50דרוש חונך מבוגר בשכר לגבר בן 
ואינטליגנטי שזקוק איש מקסים פסיכיאטרית 

  .ממושב אחיסמך לעידוד ודיבוב
  052-4573655נא לחזור למיכל נחמני 

   ,תודה
  רכזת מתנדבים–מירית 

8147 שלוחה 039722888  
  

 
 ?מחפשים בייביסיטר

רגועה ובעלת ניסיון ,נעימה,נערה אחרית

 .תשמח לבוא לעזרתכם

 077-9336308:התקשרו עוד היום

 רעיה פורר

 

  להורי ילדי גן תמי ומעון חרמון
אנו מברכים אתכם בשנת לימודים פוריה ועם 

זאת אנו חוזרים ומבקשים שלא לחסום את 
חוזרים / אנו יוצאים . הכניסות לבית ולמשק

  .מהעבודה וכל חסימה גורמת לעיכוב
  .אנא מנעו אי נעימויות

  ,בברכה
  משפחת יוגב

  
 

 

  

  משק לוין במזור מוכר זיתים ושמן זית
 03-9329328, 054-6499300 –לפרטים 

 

  

שבוע במחפשת עוזרת בית ישרה וחרוצה פעם 
   שעות בבוקר4-5
  03-9323202 –' טל

 

 ".שפת אמת"ספר מחפש שיעור או חברותא ללימוד 
  054-6408593 אריק רבינוביץ 

  

 


