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   399גליון מס 
  23.09.2011א  "תשע אלול   'כד

  " וילך -נצבים " פרשת
  18:18: כניסת שבת
  19:12: יציאת שבת

  
  05:55 -"ותיקין"מניין כ
  18:15: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : רכתמע

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

  

  מזל טוב

אמיתי                                                                                                                         עם יךלנישואירחה פרל יפל

           לרב אהרון פרל עה וולנ
 רחהילנישואי פ

  

  

                                                         מזל טוב

                                       ויסבלום לנאוה ואהרון

                           בת המצוה של הנכדהרגל ל

                                                       אביה אסתר

  בת לתחיה ויעקב

  

  

  מזל טוב

  

  מיכאל ורדיל
  לרינת ומנחם ורדי

  
  בר המצוה שמחת  רגלל

  

  בית כנסת
  

 תקיעה בשופר בבתים
המעוניינים שבביתם תהיה תקיעה בשופר בראש 

  ...)עקב אי יכולת להגיע לבית הכנסת( השנה
  מתבקשים לפנות לגבאים

  
  

 זמנים
: בסוף הגליון מצורפים  

 זמני תפילות לחגים ולימי הסליחות
בנוסח עדות המזרח תפילותזמני   

ב"וזמני כניסת ויציאת השבת לשנת תשע   
  

  ...וקול דממה דקה ישמע
  

  .לא לדבר בבית הכנסת בשעת התפילותנא        
  .התפילה תימשך כל עוד ישרור שקט       
יש להימנע מלהביא לבית הכנסת ילדים קטנים        

  .המפריעים לתפילה
ים מתבקשים להעביר אותם המביאים חטיפים לילד       

  .לשקיות ניילון כדי למנוע את קול רשרוש האריזות
  

  ,כתיבה וחתימה טובה
  הגבאים                   

  
  

יש יש יש יש     , , , , ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהבשבוע הבא לרגל בשבוע הבא לרגל בשבוע הבא לרגל בשבוע הבא לרגל 
עד יום שני עד יום שני עד יום שני עד יום שני להעביר  חומר לפרסום בגליון להעביר  חומר לפרסום בגליון להעביר  חומר לפרסום בגליון להעביר  חומר לפרסום בגליון 

        !!!!בבוקרבבוקרבבוקרבבוקר

 

 

 

  

  מזל טוב
  

  לציפי ומשה הוז
  להולדת הנכד
 בן ללירון וינון
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 ום כיפורשיעור לנשים לקראת י
  

  ,נשים יקרות
  הנכן מוזמנות לשיעור בעשרת ימי תשובה עם

  .הילה לופוליאנסקי
  

  ,5.10.2011 - ה ,ה ביום רביעי"בע? מתי
  20.45בשעה 

                 4סער ' רח, אצל אביבה סילברמן? היכן
  ).מול המזכירות(

  
  !שנה טובה ומבורכת

 

  

        תתקיים ) 3.10.11(תשרי ' ה שנישנישנישניביום 

        מסיבת ראש חודש תשרימסיבת ראש חודש תשרימסיבת ראש חודש תשרימסיבת ראש חודש תשרי

  .בספריה  17.3017.3017.3017.30בשעה   

  הילה לופוליאנסקיהילה לופוליאנסקיהילה לופוליאנסקיהילה לופוליאנסקי: מספרת 

  ₪ 10עלות 

  

        ............מחכים לכםמחכים לכםמחכים לכםמחכים לכם

  !        חודש טוב ושנה טובה

  קריאה מהנה

 

 שעור לנשים                           

  ,18:30  בשעה ,בתשרי' ג ,ה בשבת שובה"יערך אי
                                                                     בבית אהובה אינהורן

  "וכל מעשיך יהיו לשם שמים "  :הנושא  

 )הממון ואיך זה קשור לאהבת (                      
                                                            רונית פורר: המרצה  
  השעור מוקדש לזכרו של אברהם אינהורן 

                                                                          , כולן מוזמנות
  !שנה טובה ומבורכת

 :מודעות לקול הנחלים
מלבד ( מחוייבת בתשלוםהנחלים  פרסום בקול/ כל מודעה 

  )!למסירה/ תרומה / צדקה/ שיעורי תורה 
  !אנו לא נפרסם מודעה שלא שולם עליה מראש

 - כל מי שעדיין לא שילם בגין מודעות שפרסמנו עבורו בעבר 
  !יש להיכנס למזכירות הועד המקומי להסדר חשבון

  
מי שטרם שילם חובו : להזכירכם – חובות לועד המקומי

ש אנו נפנה "לאחר ראה! המקומי זה הזמן לעשות זאת לועד
  !ד מטעם הועד המקומי להסדרת חובכם"לעו

  

  לכל מי שאפו טרחו וערכו
  שהשתתפו בקידוש ואותנו שמחו
  שפעם אחר פעם מוכיחים

  את ערך החברות בקהילת נחלים
  לכולם מכל הלב אנו מודים

  שנה  טובה
  כתיבה וחתימה טובה

  
  ת ורדימשפח

 

 

 

ומתוקה            

שנה 

  טובה

  

  
  

, ידידים מוזמנים לערב שכולו שירהוחברים  ,תושבי נחלים
              ניגונים וקטעי תפילה בנוסח התפילות של חברנו 

  ל"שמוליק וילנר ז
  את הערב יובילו בשירה וניגון בני משפחת וילנר

  
ב "בתשרי תשע' ה ביום רביעי  ז"הערב יתקיים בעז

)05.10.11(  
  'תאבבוסתן של סב' 20:30בשעה 

  )בחצר ביתם של משה ותמר הרשקוביץ, 55שניר ' רח, נחלים(
  !באו בשמחה
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  !יקרים והורים בוגרים, חניכים
 מייקאובר אקסטרים שבוע היה השבוע
 ללא פניו את שינה הסניף החניכים בעזרת! מטורף
  !ועזר הגיע, טרחש מי לכל הכבוד כל! היכר

 שלישי ביום נגמרת באינטרנט סוכות למסע ההרשמה
 לשלם רוצים שעוד אחרונים. בדיוק שמונה הבשע
  . שבת במוצאי מיד אלי לפנות יכולים במזומן
 עומס להיות עלול להרשמה  האחרונים בימים

 ליום ההרשמה את תשאירו אל ולכן במערכת
  !!!כיף יהיה!! להירשם מהרו, האחרון
, בזמן באים כולם 18:15 בשעה השבת המפקד
  .לבן בכחול
 שנה ברכות לחלק וששון בשמחה נצא שלישי ביום
  ☺ המדריכים אצל נוספים פרטים -במושב טובה

  ,שלום שבת
  .הקומונרית יעל

  

 

  
  מועצה אזורית חבל מודיעין

  אגף מוניציפאלי

  
 ראש השנה- פנוי אשפה ביתית 

  
,                                                   בוקר  927/' יום ג

 21:00החל מהשעה  1/10 מוצאי  שבת 
  

   חג הסוכות –פנוי אשפה ביתית 
  

  בוקר 11/10' יום ג
  14/10' יום ו

  
  בוקר  18/10 'יום ג
    21/10' יום ו

  
  ראש השנה -פנוי גזם

  
  28/9' יום ד

  
  שמיני עצרת –סוכות  –פנוי גזם 

  
   12/10' יום ו
  21/10' יום ו

  

                                        א "ח באלול תשע"כ, ביום שלישי
 )2011' ספט 27(

  איתי אהרן יוגב-נקיים אכרה ל

  תפילת מנחה בבית הכנסת – 17:45

  עליה לקבר בבית העלמין – 18:00

תינו תפילת ערבית                           בחצר ב – 18:45
הרב גרינוולד                                                                                                    , המרא דאתרא' כב –לימוד משניות 

  שיעור מפי הרב דוד חטואל –" ובחרת בחיים"

  משפחת יוגב

                             מי שמעוניין יוכל לתרום לעמותת , בסיום הערב
, עמותה העוסקת בסיוע מימון טיפולי פוריות" טלי ביד רמה"

  ד"ילה היה, דרה, ירבמ, וניר  ש טלי חטואל ובנותיה"ע

תי בריאותשרו  כללית  
 הודעה חשובה ללקוחות הכללית

  
  
 
 

פתיחת מוקד רפואי לרפואה דחופה בשעות 
 הערב וסופי שבוע  במרפאת קניון קריית אונו

  
  

'ה-'א: ימים  : 19:00-22:30 
 19:00-23:00 :ימי שישי וערבי חג
 09:00-13:00 :ימי שבת וחגים

19:00-23:00 
  

בתעריף השירות ללקוחות הכללית יינתן  
ח"ש 73: בימי חול  

חינם:ובסופי שבוע  
  

צילומי , אחות, השירות כולל שירותי רופא
וספירות דם, רנטגן . 

 בברכת שנה טובה
 צוות מרפאת נחלים

ר רם נצר"ד  
זמירה שטרן: אחות   

039093398 
  

  בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא
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    נחליםנחליםנחליםנחלים, , , , מכוורת שלום נוימכוורת שלום נוימכוורת שלום נוימכוורת שלום נוי

  
בעל תו איכות , ניתן לרכוש דבש מתוצרתנו

' רח, בבית שרה ושלום נוי, בפיקוח אגריאור
  19הירדן 

רצוי לתאם . (כל השנה, במשך כל היום בכל יום
  )9328747בטלפון 
 1.5, ח"ש 39 -ג "ק 1, ח"ש 21 - ג "ק 0.5 :מחירים

  . ח"ש 55 -ג "ק
 

  
לקראת החגים                                                                           

??                                                                                                                           צריכים מתנה יחודית... מתארחים
). פינקלשטיין( 36שבמשק ! ס למחסן היבואןכדאי להכנ

  054-4513780 –יצחק  –בתאום טלפוני 
  

.  

 

  
 קובו

  .אלפרי חדש שנשתבחה בו ארץ ישר
  "!שהחינו"נהדר לברכת 
   

  .0507-320865ד "ראב' להשיג אצל מש
 

 .קטר –בשבוע שעבר נמצא צעצוע ליד הדואר 
 0774460250 -לפרטים 

  
 

  
  פדיקור רפואי וסכרתי

  איפור קבוע ואיפור לאירועים, מניקור
  הסרת שיער וסידור גבות

  י אחות רפואית וקוסמטיקאית"ע
  

  054-6781185 עופרה 
 

 ארבעת המינים המובחרים
  

כמידי שנה ניתן להשיג אצלנו את ארבעת 
ניתן לרכוש , כמו כן . בהכשרים שונים  המינים

  :פריטים בודדים 
ערבות וכן נרתיקים ,הדסים ,ולבים ל,אתרוגים 

  .ואוגדנים ללולב
  .נבקשכם להקדים בהזמנות .שירות עד הבית
 .ש יינתן נרתיק מהודר במתנה"לכל המזמינים עד ערה
  ליאור שטיין: לפרטים

052-5297287  
  

  מושב מזורמחפש מזכירת שיווק לחצי משרה ב
 03-9210607. לשלוח קורות חיים לפקס

  קוסמטיקה רפואית –מירב היופי 
  GIGI ACADEMYמירב ויצמן בוגרת 

  טיפולי פנים •
 )הצערת עור(ינג 'טיפולי אנטיאג •
 הבהרת פיגמנטציה •
 מניקור רפואי/ פדיקור  •
 הסרת שיער •
 עיצוב גבות •
 איפור מקצועי מבית ירין שחף •

  052-3448183 –ם ותאום לפרטי, 4הגפן , מושב מזור
  

  !ל לק שכבש את העולם'הג Bio Sculpture!!! חדש
  להגנה על ציפורניים טבעיות
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 .ללוח זמני התפילות במושב נא לצרף אותו .מצורף בזה לוח זמנים לתפילות ימים נוראים בנוסח עדות המזרח 

  .ה בבית דני"תפילות ראש השנה יתקיימו אי .ערב החג,לא לשכוח ערוב תבשילים :הציבור  לתשומת לב

                                     :}יום רביעי {:ערב ראש השנה 

  04:55                 -סליחות 

  06:00     שחרית בנץ החמה

                                                                                                                             .אחר תפילת שחריתל התרת נדרים תתקיים 
  18:30                      מנחה

        19:30                      ערבית

  

   

   

  }יום שישי {ערב יום כיפור 

   04:55                                                  סליחות

    06:00                                             _   שחרית

  .התרת נדרים תתקיים לאחר תפילת שחרית 

  13.00                                              - 'מנחה א

         14:00                                               -'מנחה ב

  17:15                   - הדלקת נרות וסוף זמן אכילה 

  .17:30                                      כל נדרי וערבית

   

  .יהי רצון שיתקבלו תפילותינו ברצון                         

  .גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת 

  .מארגני המניין

   

  

  }יום חמישי {ראש השנה ' א  

    07:00            קורבנות- שחרית 

  07:15                -שחרית הודו 

  09:45-                 תקיעת שופר

  17:30                ותשליך מנחה

  19:30                         -ערבית

                                                

  }יום שבת {יום כיפור 

  07:00                                     -קורבנות - שחרית 

  07:15                                            -שחרית הודו

      15:00                                                      -מנחה

  16:40                                                     -נעילה

  18:00                                 -ערבית וקידוש לבנה 

  18:06                                      -          סוף הצום

 

  ה בישיבת נחלים"תפילות יום כיפור יתקיימו אי

  :}יום שישי {ראש השנה ' ב

  07:00          -שחרי קורבנות 

  07:15            -שחרית הודו 

    09:45             -תקיעת שופר

  18:00                        מנחה

  19:30                     -ערבית 

 

 
 


