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  405גליון מס 1
  11.11.2011  ב"תשע חשון  'יד

  " וירא" פרשת
  16:25: כניסת שבת
  17:21: יציאת שבת

  
  05:25 -"ותיקין"מניין כ
  16:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

, קיםלתורמת שתרמה מגוון משח, הרבה תודות
                              .ש אברהם אינהורן"למשחקיה ע

        .תזכי למצוות ותבורכי משמים

  אהובה אינהורן                                    

  
  :הודעה מטעם הרבנות המקומית

) מקצועי(המטבח וחדר האוכל בבית הספר הטכנולוגי 
אינם נמצאים תחת השגחתנו ואינם נושאים תעודת 

  .כשרות מקומית
  גרינוולד. הרב ד                                    

 

  מזל טוב

  

  למרגלית ויובל עמרוסי  

  הבן להולדת
  
  

  טובה ויענקי לבקוביץל
  להולדת הנכד 

  בן לענבל ושלומי
  
  

  חוה ויעקב ליבוביץל
  הלהולדת הנכד

  בת לאודיה ואיתיאל
  
  

  לאה רוטשילדל
  למירה ופנחס רוטשילד

  נין/חמשלהולדת ה
  נכדה לאירית ורפי

  
   

  
  

יש אדם אחד שכבר הרבה זמן עושה חסד ועוזר 
  :בהרבה פעילויות ,נוערל, נול

כשצריך  ,במועדון נוער ,בקיוסק ,בשוק פורים
כל מה שאנו המקרר וב עםהעגלה  אתחוב סל

  ....צריכים ומבקשים
  ,דורון קביליודורון קביליודורון קביליודורון קביליו

תודה  ךל אמררוצים ל ,נוער נחלים ,אנחנו
  !לנו נותןעל כל העזרה שאתה  תתתענקי

 ר תמידועזאוהב לאתה פשוט אדם מדהים ש
  !מודים לך על כך מקרב לבואנחנו 

  !!!!!תודה על הכול
 

  

  תודה
  לכל תושבי נחלים

  תודה שעזרתם ושמחתם בשמחתינו
  ה נחזיר לכם בשמחות"בע 

  
  יישר כח

  גילה וחגי גוטמן
  

מודה למתפללים  מושב מזורועד בית הכנסת 
  !המגיעים להתפלל עימנו במושבנו

  יישר כח
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  !עמכם' ה, יקרים ובוגרים הורים ,חניכים

  
 עוסקים אנו!! ועשייה בפעילות מלא שבוע עברנו
. החודש כל לאורך אותנו שמלווה' חייך קדש' בנושא
 המדריכים מעבירים עליו משלו נושא תת יש שבט לכל

  . בסניף יום ביום מיישמים הם ואותו פעולות
, ולצבוע לסייד, החדרים את לתכנן המשיכו החניכים

  !בעיצומם ולריקודים להצגה חזרותוה
 כולם. 20:30 בשעה שבת בערב ב"חב פעולת
  !!!מגיעים
 בכחול, בזמן מגיעים כולם, 16:00 בשעה מפקד השבת
  .לבן
 אני, שלהם המייל כתובת את ששלחו ההורים לכל תודה
 המייל כתובת את להעביר ניתן, שלח שלא למי מזכירה
  :למייל לשלוח או למדריכים שלכם

Snif.nechalim@gmail.com 
 את ולראות בסניף לבקר לבוא מוזמנים אתם, כן כמן

  .ולעזור רעיונות להציע, הפעילות
  

  ,שלום שבת
  הקומונרית יעל

  

  ,תושבי נחלים
  שבסמוך   על המדרכה אנו מבקשים לא להחנות את רכבכם  

  !הדבר מפריע לצועדים!  לביתכם   
  תודה                                                   

  
 

 בריאות כללית שירותי
 שפעת חיסוני

  
 .המבצע להתחסנות כלל האוכלוסיה ממשיך

  
ובמיוחד ילדים מגיל חצי  , שכמה שיותר אנשים ישנה חשיבות רבה לכך

 יתחסנו ,שנים 5 שנה עד
  

  שהאוכלוסיית הילדים הם מקור התפשטות המחלה מחקר חדש מראה
  להם כאוכלוסיה חלשה  הגנה תהיה,  יתחסנו לכן כמה שיותר ילדים

חולים במחלות , קשישים: אחרות חלשות כגון  וגם על אוכלוסיות  
 . .אונקולוגם ועוד חולים, כרוניים כגון סכרת ולחץ דם

לפני  הקרוב בשבוע   קורא לכם להתחסן אנו צוות מרפאת נחלים
 הקרובים התפרצות השפעת שמתעדת להגיע בשבועות

  תהיה בשיאה כשתתפרץ השפעת כדי שרמת הנוגדנים
מגנות על עובריהן ומעבירות לרך הנולד  - המתחסנות נשים הרות: לציין 

 הראשונים נוגדנים נגד השפעת לחודשי חייו
מניקה לגיל חצי שנה רצוי שיתחסנו בעיקר אמא  הורים לילדים מתחת

 אם המעבירה נוגדנים לתינוק בחלב
 מגבירות את רמת ההגנה בתוך הבית,  המתחסנות כולן משפחות שלמות

  
 וגשום חורף קל

 נחלים צוות מרפאת
 נצר דר רם
 שטרן זמירה

039093398  
 

  בני עקיבא

 "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"
 בבית 21:00בימי שני בערב " צורבא מדרבנן"שיעור 

 י "המדרש מפי הרב קבלן נ
  "לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא" -מתחילים בהלכות שבת 

  052-3663144לפרטים 
  הציבור מוזמן 

  
 

 שיעור לנוער

ה בימי ראשון בשעה שמונה בבית הכנסת ''יתקיים בעזהשיעור 
בעוד שבועים לא יתקיים שיעור , י הרב גרינוולד''ויועבר ע

. ורים יחזרו לבית המדרש בסניףולאחר חודש אירגון השיע
  .ומעלה' השיעור מיועד לבנים בכיתות ח

 

  
בית "לימודי יתקיימו , באופן חד פעמיביום שני הקרוב 

  )ולא בבית דני(בבית המדרש בבית הכנסת  ,"לנשיםהמדרש 
  
 

  קווילשששש""""פפפפ

  חוג היובל
  ון וחש ב"חיי שרה כבמוצאי שבת פרשת 

  נפגשים בביתם של  )19.11.11( 
  20:00בשעה ויסבלום ' מש

   להרמת כוסית ולטיש חסידי
   .לאדם₪  30עלות  
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  )מייסד הקופה(ל "אברהם חיים הכהן היימן ז' ש ר"ח בנחלים ע"קופת גמ

  
  א"מאזן פעולות בתשע

  
  

  ₪  1,008,056.36  העברת הון            ₪  1,037,754            חייבים חברים
   ₪      55,658      תרומות              ₪         7,023יתרה בקופה                  

  ₪  1,063,714.36                          ₪      18,327.28          יתרה בבנק
        

  ______   610.08הוצאות שונות               ₪  1,063,104.28            
            1,063,104.28                     ₪  

  
  

  ₪   510             –פנקסי קבלות  30  : ההוצאות מתחלקות
   ₪ 100.08                 -    הוצאות בנק 

                        610.08   ₪  
  

  הלוואות 69א הוצאו "בשנת תשע
  ).₪ מליון מאתיים תשעים ותשע אלף (₪  1,299,000בסכום כולל 

  
  

  ,בברכה                  
  הנהלת הקופה
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  השבת אבידה      
  

                                 . נמצא מעיל ברחבת בית הכנסת
 לגיטרה kapoנמצא , כמו כן

  אסף 03-9328974' המאבד יכול לפנות לטל
  
  

  
  

  י סימנים"נמצא מפתח ניתן לקבלו עפ
  052-3663144לפרטים 

  

  
עליונית דק בצבע שחור של /סוודר בשבת האחרונה נמצאה

  . ליד בית משפחת צויבל ברחוב ירדן -  2מידה  -פוקס 
  050-7630166קשר לשרי צויבל נא להת

  
  
  

    !מחפשת עזרה בניקיון הבית
  9325552 –מרים  –לפרטים 

  

  ,חודשים 9דרושה מטפלת חמה לתינוקת בת 
ימים בשבוע 3-4 .  

  054-6416954   ורד: לפרטים

יה יהמגישים בקשה למלגה שנה שנ סטודנטים 
לתרום לקהילה  יניםיהמעונ, ממועצת חבל מודיעין 

  .וה גרמהוי מתן שיעורי עזר מתבקשים לפנות לח"ע
  9338633טל  

  

  !חדש בנחלים

  נוער ומבוגרים, חוגי יצירה לילדים

דיו וסטו, מפתח תקוה" קשקוש בלבושקשקוש בלבושקשקוש בלבושקשקוש בלבוש"סטודיו 
  !מקרית הסביונים הגיע לנחלים" פנטסטיפנטסטיפנטסטיפנטסטי"

                            ... הרישום בעיצומו
   054-7241841מאיה אוריאלי     –לפרטים 

  

 קוסמטיקה רפואית –מירב היופי 
  

  :הטיפולים המוצעים
  טיפולי פנים
  )הצערת העור(ינג 'טיפולי אנטיג

 הבהרת פיגמנטציה
 פואימניקור ר/פדיקור

 הסרת שיער
 עיצוב גבות

 טיפולי יופי והכנה לאירועים
ל צבעוני לציפורניים טבעיות מבית  'ג –חדש 

BIO SCALPTARE 
  

  GIGI ACADEMYבוגרת  –מירב וייצמן 
   –לפרטים ותיאום  4הגפן ' רח, מושב מזור

  
 052-3448183 ,03-9086899     
  
  

שירותי , תרגום מאמרים מאנגלית לעברית
והקלדה מהירה של עבודות ושל  עריכה לשונית

  .במחירים נוחים טקסטים שונים

  .052-8978510 -רחלי רגב  - לפרטים 
  

  
לסוכנות הדואר בנחלים דרושה עובדת במשרה 

  : לפרטים נוספים  .חלקית
  052-5917744אילנה אפרת  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


