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  412גליון מס 
  30.12.2011  ב"תשע טבת 'ו

   " ויגש" פרשת
  16:27: בתכניסת ש

  17:25: יציאת שבת
  

  06:06 -"ותיקין"מניין כ
  16:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

  מזל טוב

  

  ורדעם  ךלנישואי קליין ארןל
  

  רבקה ויוסי קלייןל
  לנישואי ארן

  
  

  

  ועד מקומי
  
  

הועד המקומי מודה למתנדבים  – הוקרה לועדת ביטחון
, ר ועדת בטחון"יו –אבי וולמן ול  ש"רבהאילן דרוקמן 

  .על פעולתם והשקעתם הרבה למען ביטחון המושב
ל  אילן בשבוע שעבר היה שוד בדואר וערנותו ש

  . דרוקמן הביאה ללכידת השודדים
אבי וולמן פעל במהרה והזעיק את כוחות הביטחון כפי 
שהוא נוהג בכל המקרים שקורים במושב והרגיע את 

  .האנשים בשטח
הועד מוקיר את השקעתם הרבה של אבי וולמן ואילן 

  .דרוקמן בביטחון המושב
  

בימים אלו אישר הועד המקומי את  – 2012ארנונה 
נוסף תקציב . בשינויים קלים 2012קציבו לשנת ת

י החוק החדש הועד נאלץ "עפ. מיוחד לפעילות הנוער
לגבות מיסים לפי השיטה המטרית ולא לפי השיטה 

עם אישור צו המיסים . המדורגת שהיתה נהוגה עד כה
  .י המועצה ישלחו חיובים לתושבים"ע
 

הועד המקומי סגר את  – י בית ספר"סגירת שער ע
ער במשך שבועיים הקודמים על מנת למנוע מרכבים הש

. מושבנו וסיכנו את תושבי המושב שניסו לקצר דרך
שנו מקרים אלו בעתיד הועד יבמידה ו. הפעולה הצליחה

  .ישקול לסגור חזרה את השער
 

   הועד המקומי  – בכניסה הדרומית 40ניקוז כביש 
צ על מנת "וועד האגודה פנו למועצה האזורית ולמע

פתור את בעיית ניקוז המים הבאים מדרום ונכנסים ל
למושב נחלים בצד הדרומי ומציפים את הבתים 

הוועדים ביקשו להתקין צינור מנקז . הקרובים לכביש
מ שהמים ימשיכו לכיוון צפון ולא "מתחת לכביש ע

נציגי הועדים נפגשו . יכנסו למושב כפי שהיה עד היום
 .ם שהדבר יטופליועם הגורמים המטפלים בנושא ומקו

  

  מזל טוב

  

  ינפלדישמירי ויוסי ל
  יוסף כבדיאל ורעיתו ולסבא

  נגה נינה/הנכדהלהולדת 
  רוניבת למתן ו

  
  

 יתברך" בשבח והודיה לה

  בננו
  י"ישי שטיין נ
  הגיע למצוות

  "ויחי"יעלה לתורה בשבת פרשת 
  במניין השני

  ארב אלאחר התפילה קידוש
  נשמח בהשתתפותכם

  משפחת שטיין
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 יום הקדיש הכללי -בטבת ' טקס י
  
  "שש מליונים דמעות קטנות קדושות "

  יום הקדיש הכללי  –בטבת ' טקס י
  ) 4/1(בטבת  'ה ביום רביעי ערב י"יתקיים אי

  ".דני-בית"ב  19:45בשעה 
 התכנסות  - 19:45
 תחילת הטקס  – 20:00
 ר חיים גרטנר"ד ––" לאסוף את השברים" - 20:45

  
  )נא לדייק( -"מנער ועד זקן"הציבור מוזמן 

 ועדת תרבות
  

  
  

  בית הכנסת
  

  בטבת' י, יום חמישי –" צום העשירי"
  05:06 –תחילת הצום 

  06:15 –כותיקין  08:00, 06:30, 05:45 –שחרית 
  16:15 –מנחה 
  17:00 –ערבית 

  17:16 –סיום הצום 
  

  

  תזכורת* תזכורת * תזכורת 
זהו שבוע אחרון לכל החייבים מיסים לועד המקומי להכנס ולשלם 

יועברו החובות לטיפולו של , 5.1.12, ביום חמישי הבא!!! םחובכ
  !ד מטעם הועד המקומי"עו

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לבדיקות דם עםולהגיע  יש צורך בהוראת רופא
  כרטיס מגנטי

  
 

  !!תזכורת
משפחות המעונינות לארח את יעל הקומונרית לאחת 

  מסעודות ליל שבת מתבקשות להתקשר
  054-2300048 'לאילת שלום טל
  050-7501120 'נורית גוטמן טל

  

  
  כמות המשקעים בנחלים

  .באדיבות שלום נוי -  ב"חורף תשע
  

  מ"מ 168.3מתחילת העונה ירדו   
  מ"מ 30השבוע ירדו 

          טל ומטר לברכה שומע תפילה תן ..."
  "וברכנו בגשמי ברכה ..על פני האדמה

  

לא לשכוח להעביר למזכירות הועד 
פקס או בדואר / המקומי במייל 

פנימי את הטלפונים העדכניים 
משפחה . כתובות עדכניות+ שלכם 

מספרי , שלא תעביר את החומר
ו הטלפון ישארו כמו שהם הופיע

  .בספר טלפונים האחרון
 vmnhadas@smile.net.il –מייל שלי 

  !בשעות הבוקר בלבד 9336036 –במשרד ' טל
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  .נמצאו משקפי שמש סגולות ברחוב שניר

  054-4928537 –המאבד מוזמן לקבלם אצל ציפי 
  

הריים מחפשים מטפלת לנוגה לי לפעמיים בשבוע אחר הצ
  . 20:00 – 15:30בין השעות 

  054-4349926 –כרמי 
  

  :להשכרה
 –לפרטים . מרפסות 2+ ר "מ 200חדרים  4בית גדול 

052-3387874  
  
  

 6, בייבי ספורט+ מתארגנת קבוצה לחוג עיסוי תינוקות 
שבועות ועד גיל  6מתאים מגיל . מפגשים בשעות הבוקר

 .זחילה

) חוג מוסיקה והפעלה( ובנוסף קבוצה לחוג פאן קטנטן 
מפגשים בשעות  4. שנה - חודשים 3מתאים לגילאי 

  .הבוקר

             לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות לאורלי
054-6870078  

  
  תומכת לידה   -מיכלדולה

  מדריכת הנקה                 
  הכנה ללידה                 
  עיסוי נשים בהריון               

  רפלקסולוגיה               
            054-2207162   

www.michaldoula.co.il   

.                            מחפשים דירה להשכרה במושב
  052-6071619: שרית 052-8599650: מוטי אפרת

  !!!דרושים
 לחברת לקוחות לשירות מכירות ות/נציגי דרושים
  .נחלים במושב בינלאומית תקשורת
  :התפקיד דרישות
 במחשב בסיסי ידע

  אנגלית
  מעולים אנוש יחסי
  גדול ראש
  לקידום אפשרות עם מעולים תנאים
  050-2000461 שלומית: טיםלפר

 
  

  ת לחמישה ימים דרושה מטפלת חמה מסורה ואוהב
  .בשבוע לקבוצת תינוקות בנחלים

  054-7481208 –דבורה  –לפרטים 
  
  

 במשק שמוליק לוין במושב מזור
  , למכירה זיתים ושמן זית מהעונה החדשה

  .מחירים סבירים בהכשר הרב גרינוולד
  .הובלה עד בית הלקוח

  9329328 –טלפון 

  

 

 

 

 

 
 

  


