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  אביטל שפילמן אריאל אדלר  גילי זלצר: מערכת
               דבורה בנצקי  נורית גוטמן 

  

  
    

  
  

   
  

 

 

 

 

 

           

  306גליון מס 
  

  02.10.2009  ע"   תשתשרי ד"י
  חג סוכות

  17:06:  כניסת השבת
  17:59יציאת השבת  

  

  05:45 –" ותיקין"מניין כ
      vmnhadas@zahav.net.il 

 

   שמחהוקולוקולוקולוקול ששון קולקולקולקול

  מזל טוב 
  

  זמרים ופטריק גומל

  נכדלהולדת ה
  בן לאילת והראל

  
  

  אסתי ואבי גלוןל

  הנכדלהולדת ה
  בת לתמי ואוריה

  
  

  
  הועד המקומי מברך את נבחרי ועד האגודה

  
  ר" יו–זאב גולניק 

  ישראל בן ישי
  יוחנן לייב

  ויסבלום אהרון
  טייכמן ישראל

  
הועד מאחל הצלחה לנבחרים ושתוף פעולה עם 

  הועד המקומי
  

  ועד מקומי

  ,לידיעתכם
בחול המועד סוכות  מזכירות ועד מקומי 

  .אגודה יהיו סגוריםהומזכירות 
  

  !חג שמח, נאחל לכל בית נחלים
  

, ג בתשרי"כ, חוזרים לשגרה ביום ראשון
11.10.09.  

  

  
  

יוצאת " קול הנחלים"גם מערכת 

  ."אחרי החגים" נפגש ,לחופשה
  

יין בבוקר הושענה רבא מתארגנת הסעה למנ
  .ותיקין בכותל המערבי

.  מחניית בית הכנסת נחלים03:30יציאה בשעה 
  !הקדימו להרשם! מספר מקומות מוגבל

  .הרשמה אצל חגי גוטמן
  

  . 15₪ – עלות הנסיעה 
  .10:30 –חזרה משוערת 

  

  מזל טוב 

                   
  רחל וינרבל

  מלי ויחיאל וינרבל
  דבורה ושמואל פוירשטייןל

  אביטלנכדה /הנינהלנישואי 
   בת ללאה ובעז

  
  

  הציבור מוזמן
  רבא- ללימוד בליל הושענה
  20:30בסוכת הרב בשעה 

  אשקלון'  אבדבינימין באריהאורח הרב הדיין 

  
  עזרת נשים פתוחה
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  חג סוכותרשימת שמירה ל
  

  וקסלבאום מאיר –קבלת שבת 
  תימור רענן – 8-9 –שחרית 
  אריה זלצר – 9-10   
  אוסטאבי פ – 10-11   

  
  

  עירוב
  052-2512715 יוסי הרשקוביץ  

  

  בטחון

 רום יח הכל מי שלא קיבל מגנט עם מספרי
להודיע להדס  מייל או מתבקש לשלוח

  .מזכירותב
נא לשמור על ערנות ולדווח על כל , להזכירכם

  !חשד

  057-7749017 –משה הוז 

  057-7252517 –אילן דרוקמן 

  050-8779760 –אבי וולמן 
  

  

 נפגש לקפה מאפה והרצאה נפגש לקפה מאפה והרצאה נפגש לקפה מאפה והרצאה נפגש לקפה מאפה והרצאה 

  

   תשרי'ל  18.10    ביום ראשון

    10.45     בשעה

         יספר  בה, רצאה מרתקתה

   ירון אברהם

  את סיפור חייו הייחודי

  **ההרצאה תתקיים בבית דני**

  בואו בשמחה

            :רשמו לעצמכם את התאריכים הבאים 

8.11 , 29.11 , 20.12  

  

   מנחם מנחם מנחם מנחםקולקולקולקול

  

  דבורה רוטשילדל
  וכל בני המשפחה

  
  אתך באבלך 

  ל"זשמואל עם פטירת אביך 

                
                 בנחמת ציון תנוחמו

  

  

  גולדי לבביל
  וכל בני המשפחה

  
  אתך באבלך 

  ל"ז אביךעם פטירת 

                
                 בנחמת ציון תנוחמו

  

ין מחפשים סמל למושב אנחנו עד
  !!נחלים

  
שרטוט לסמל  למושב / כל מי שיש רעיון 

 מתבקש  לשלוח להדס או לכתובת , נחלים
  .האתר

  
  .יופיעו באתרהסמלים המוצעים 

  
הסמל הנבחר יודפס על גבי סטיקרים אשר 

  .יחולקו לתושבי נחלים
  

  
   שמחת תורה - - חג סוכות ובשבת הבאה –השבת 

  
  לא תתקיים פעילות בסניף

  
  תשרי'   יח- 'מ בימים שני שלישי יז"בחוה

' נפגשים בסניף ביום ב. ה למסע סוכות"נצא אי
  . בבוקר7:30בשעה 

  .פרטים נוספים אצל המדריכים
  
  

  חג שמח
  .מיכל וצוות ההדרכה

  בני עקיבא
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  למעוניינים ניתן לקנות ביצים טריות וחלב עיזים

  0522384978'  טל52 ברחוב ירדן  מידי יום

 

  

 מכירת ערבות
  

 ה ערבות גדולות ויפות במחירים נוחים כמו בכל שנ
 .יגיעו ישירות לביתכם

   כמו כן תהיה אפשרות לבחירת ערבות בבית 
 דוד וימימה סלע 

 )18משק (
 תשרי' מ סוכות כ"חוה' ביום חמישי ה

 19:00-21:00 בין השעות 
 .כמו כן תהיה אפשרות לקנות ערבות לכל ימי החג

 
 משפחת סלע: לפרטים והזמנות

03-9092612 
 עמיחי-052-7461648

 

  ח חסדי עמליה"גמ
, לולים, עריסות לתינוקות: ח "ברשות הגמ

מכשירי , ) כולל שבת(משאבות חלב ליולדת
כלים חד , מכשירי אדים חמים וקרים, אינהלציה

בעלי מקצוע כמעט מכל , מזון לנזקקים, פעמיים
  .עזרה וייעוץ בכל נושא, תחום

  

  il.co.levamalia.www: קישור לאתר שלנו

 

מזון יבש : ניתן להעביר לנו עבור נזקקים
  ) מוצרים קפואים ועוד, קופסאות שימורים(

  

  9333292מוטי ושרה אלוני  : לפרטים

  

ש אברהם איינהורן בבית "ח כסאות ע"גמ
  .הקברות

הבאנו לבית הקברות כסאות לאנשים שקשה 
  .להם לעמוד

בגמר השימוש נא להחזיר את הכסאות 
  .למקום ולכסות בכיסוי

  
  .גמר חתימה טובה ושתהיינה רק שמחות

  איינהורן אהובה
  

  

 ?החלמת ? הבראת 
  . שימוש  לך בהםך תרופות שאיןבדוק אם נשארו ל

למשפחות מעוטות יכולת אשר אין באפשרותם 
  .לרכוש תרופות זה יכול להועיל 

לעזר מציון יש רוקח מתנדב אשר בודק את תוקפם 
  .והתאמתם 

 או להשאיר 0544676568ניתן להעביר לגילי 
   .בשקית בחניה

   . רפואה שלמה                                      

 


