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  458גליון מס 
  07.12.2012ג  "תשע כסליו 'כג

  " ישבו" פרשת
  16:17: כניסת שבת
  17:15: יציאת שבת

  
  05:53 -"ותיקין"מניין כ
  16:00:מפקד

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן
  ניצה טייכמן, נורית גוטמן

  

  

  מזל טוב

  שושנה שטינמץל
  זאב שטינמץל

  הנכד/ להולדת הנין 
  בן לנועה ויונתן

  
  
  
  

  פרחיה גליקל
  להולדת הנינה מעיין
  בת לשירה וישראל

  
  

  
  כרמל ויאיר נעמיל

  הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון' מס
  :בשבתות בחרום) תחנת הדלק( 

054-2589624  
 )למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(

  

  

  מזל טוב

  מינה ודוד רוטשילדל
  שיראללנישואי הנכד אסף ל

  בן לחגית ויובל שמואל
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  ☺עמכם' ה ובוגרים חניכים הורים
 !שבת שלום

  
  ..והנה עוד שבוע מלא פעילות עבר לנו

פתחנו את השבוע באיסוף ממתקים למסיבת חנוכה אשר 
  .תתקיים בבית החולים גהה

כאן גם המקום להודות לכל המשפחות שתרמו והביאו 
  מתקיםאת המ

  .וכמובן לחניכים הנפלאים שעברו ואספו
  !כל הכבוד

  המשכנו את השבוע במסיבת חנוכה סניפית
  !היה כיף

כל הכבוד לכל מי שאירגן וכמובן גם לכל מי שבא  
  ☺ונהנה
  

  16:00מפקד בשעה 
  מחכה לראותכם עם כחול לבן וחיוך גדול

  טל הקומנרית
  

ם לא ו שאת"תנור וכ,מדף, שידה, ספה, יש לכם ארון
  ??צריכים

דירת השירות של הקומנרית פותחת את שעריה לריהוט 
  הישן שלכם

  אשמח אם תתקשרו אליי ואני אדאג לאסוף את הריהוט
  !תודה

  052-3662859- טל
 
  

 !תודה מראש
 ,בברכת חברים לתורה ועבודה

 הקומנרית טל
  
  

  

  בני עקיבא

 בית מדרש לנשים
  אגף החינוך והתרבות מזמין אותך

  ₪ 30בעלות " בית דני"כל יום שני ב

***  

  12.12.10ו כסלו "כביום שני  
  אין שיעורים – חופשת חנוכה

   
  

 

בין השעות                                   , 10.12.12, ום שניבי
                          ר שלמה אלבגלי "יגיע ד                              10:00 – 09:00

  )וטרינר מטעם המועצה האזורית (
  .לחסן כלבים נגד כלבת

      :מחירון
      ה /חיסון לכלב+ אגרת רשיון 

  145 ₪  
          שבב  +חיסון 

  217 ₪  
  ₪ 51  מעוקרת / ה מסורס /חיסון לכלב+ אגרת רשיון 

₪  123    מעוקרת / ה מסורס /שבב לכלב+ חיסון 
   
  

  .כל כלב מחויב להיות מסומן בשבב •

. נא להצטייד בכסף מדוייק או בפנקס שיקים •
 )אין תשלום בכרטיס אשראי(

  
  

  
 הצגת חנוכה

:םתאטרון אורנה פורת מגיע לנחלי  
 ילדי נחלים מוזמנים לצפות בהצגה עטורת השבחים

 
"הנעליים של אדון סימון"  

 
 
 

מה קורה כשאדון סימון שעובר לגור בארץ אחרת  ולגלות
 יומנעל ולהפטר גם מחליט לפתוח דף חדש בהחלט

 הישנות
 

הצגה מרגשת ומצחיקה: מהביקורות  
 

בבית  9:00בשעה          11.12 -ה ב"ההצגה תתקיים בעז
 דני

 4-10 ההצגה מיועדת לגילאים
  

 

  
  כמות המשקעים בנחלים

  .באדיבות שלום נוי -  ג"חורף תשע
  

                                                          מ     "מ 6.6ירדו  ןבשבוע האחרו
  מ"מ  148.7 כ מתחילת העונה ירדו"סה

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



           3
  
  
  

 
  

  

  
  
 

אל ? נתקעתם בשבת בלי יין לקידוש ולהבדלה
 !תלחצו

  !!!חדש בנחלים
  .לרשותכם ,ש אברהם אינהורן"ח מיץ ענבים ע"גמ

ח מוצרי תינוקות הכולל עריסות "גמ! להזכירכם 
  .ולול ממשיך לפעול

  ..."הנרות הללו"                                                                                   
  במיוחד לתושבי נחלים

  פתילאור

  !המקורי במחיר חסר תקדים

  ₪ 60רק 
  )מספר היחידות מוגבל, הזדרזו להזמין( 

  054-4932041 –טל דרורי  –להזמנות 

 

 דירה מחפשים
  מחפשים להשכיר דירה

  חדרים 4בת 
050-2299226  

  קובי
 

 לימוד שבועי קצר
  

החל , תורני חדש במושב אנו שמחים לבשר על פתיחת שיעור
  ! מהשבוע הבא

בבית הכנסת          , מידי יום ראשוןה "השיעור יתקיים בע
  ).בבית המדרש(שבמושב 

  .21:30-22:00בין השעות , חצי שעה בלבד - משך השיעור 
ם בישיבת "ר(           י הרב רועי קרונפלד"השיעור יועבר ע

ממהות הרעיון  - ויעסוק במגוון תחומים אקטואליים , )נחלים
  .במקורות ועד ההלכה והמעשה

  
  ).2/12(  'ביום אנערך השיעור הראשון 

  !הציבור מוזמן
  

 

 קפה מאפה והרצאה
  

  ,16.12.2012 ,ג טבת ביום ראשון
  
  10.45בשעה 

  
  בבית דני

  ,יוסי בן טולילה  :מרצה
  

  "תיווןשה  הפרשן -פילון האלכסנדרוני"על 
  

  בואו בשמחה

 

 !!!חדש בנחלים
שיעור קיקבוקס אנרגטי וסוחף המוכח כאידיאלי 

חיטוב , פיתוח סבולת שרירית, לשריפת קלוריות
  !ועיצוב הגוף

ביום שני , ה"אי, יתקיים. מיועד לנשים ונערות
  ".בית דני"ב 20:00בשעה , בטבת' ד, 17/12

מוזמנות ! השיעור הראשון חינם ללא תשלום
  !חהבשמ

  
  :לפרטים והרשמה  

  052-5922251 - הילה
  
  
  
  
  

  יד שניה במצב טוב מעוניינת לקנות מחשב 
  OFFICEבעיקר לשימושי 

  
  0507501120 -נורית 


