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

  

  
    

  
  
   

  

 

 

 

 

 

           

  316גליון מס 
  25.12.2009  ע"  תש טבת  'ח

   "גשוי"פרשת 
  16:24: כניסת השבת

  17:23יציאת השבת  
  

  06:07 –" ותיקין"מניין כ
  15:45: מפקד 

      vmnhadas@zahav.net.il 

  מזל טוב     שמחה שמחה שמחה שמחהקולקולקולקול ששון ו ששון ו ששון ו ששון וקולקולקולקול
  

   עם חןאירוסךזאבי גרינפלד לל
  

  שרה ויהושע גרינפלדל
  לאירוסי זאבי

  

  
  מזל טוב 

  

  מיכל ודוד מורדיל

  שרההבת להולדת 
  
  
  

  ובינרויטרתמר ויוסי ל
  בןהלהולדת 

  )חנה ודודמתגוררים בשכירות אצל נורדן (

  

  מירי ויוסי שיינפלדל
  רותםלהולדת הנכדה 

  בת להדר ועופר
  
  

  

 

  מזל טוב 
  

  גל אייך עםלנישואביטל איצקוביץ ל
  

   איצקוביץברוךמלכה ול
  צבי שוורץל

  דבי ואורי איצקוביץל
  לנישואי אביטל

  
  
  

  מיכללנישואיך עם אסף וייס ל
  

  דרורה רטנרל
  אילנה ויהושוע וייסל

  לנישואי אסף
  
  

  

 

י  "נשמואל דוד בננו   

עול מצוותבנכנס   

" ויחי"ה בשבת פרשת "ויעלה לתורה אי  

.במניין השני  

.קידושא רבא יתקיים לאחר התפילה בבית דני  

.הציבור מוזמן לשמוח עמנו בשמחתנו  

,בואו בשמחה  

 מנחם ורינת ורדי                         

 ברכות

  סילברמןלאביבה 
  

וינט למצוינות בתחום 'ג-על זכיה בפרס זוסמן
  .השירותים החברתיים בישראל

יונט מעניק את הפרס מדי שנה ליחידים אשר 'הג
 ביוזמה, במקוריות, בחדשנות, הוכיחו מצוינות"

וביישום תכניות בתחום השירותים החברתיים 
  "בישראל

  אביבה זכתה בפרס על עבודתה עבור
  .ראליצולי השואה בישנ 
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 חיסונים נגד שפעת   

  
  )חזירים(1N1Hׁ 2009  חיסון נגד שפעת . 1
  

   .מגיל חצי שנה  -החיסון ניתן לכולם 
  

לתינוקות עד גיל חצי שנה  אוכלוסיות כגון משפחות 
  .רצוי שכל המשפחה תתחסן

  .כמו כן מומלץ לנשים הרות להתחסן 
  

  .במרפאת האם שלו , לכל אחד  -החיסון ניתן
  .להתקשר למרפאה כדי לקבוע מועד הגעה  יש 

  
  .לאף חיסון נגד שפעת בתרסיס. 2
  

שלא קיבלו עדיין השנה חיסון נגד שפעת  לקוחות 
  .עונתית יכולים לקבל בתרסיס 

ילדים שלא קיבלו מנה שנייה של חיסון שפעת יכולים 
  .להשלים החיסון עם תרסיס לאף

חיסון זה ידוע ביעילותו הגבוהה והשפעתו לאורך 
  .תקופה ארוכה מחיסון בזריקה 

  
 הזמן לרכוש במחיר מוזל דרך המושלם עם מרשם זה

  .רופא 
  
  
  

  " ליין -רופא און" שירות
  

מומחה לרופאת ילדים של בית חולים  ניתן לשוחח עם 
  -ב בשיחת וידאו" שניידר"

 פשוטה  צריך להצטייד במצלמת וידאו אינטרנטית
  .ובמיקרופון רשת המחובר למחשב 

  
  .הכללית   נא להיכנס לאתר לפרטים ולהתחברות 

  
שעות פעילות האתר הם בשעות שהמרפאות 

    .סגורות
  .השירות הוא ללא תשלום ללקוחות הכללית בלבד

  
  .עוד סיבה להצטרף לכללית 
  
  

  בברכה צוות מרפאת נחלים
   רופא- ר רם נצר"ד

   אחות-זמירה שטרן

  

    עקב עבודות בצומתעקב עבודות בצומתעקב עבודות בצומתעקב עבודות בצומת

    עד להודעה חדשהעד להודעה חדשהעד להודעה חדשהעד להודעה חדשה

    אין ערוב לפתח תקוהאין ערוב לפתח תקוהאין ערוב לפתח תקוהאין ערוב לפתח תקוה

  052-2512715 – יוסי הרשקוביץ : אחראי ערוב
  

  קווילקווילקווילקווילשששש""""פפפפ

  רעותחוג 
  

 יתקיים השבת בבית משפחת עשיעור בפרשת השבו
  13:00מירי ויוסי שיינפלד בשעה 

  
  
  
  

 חוג יובל

 )2.1.10(,ע"ז טבת תש"ט" ויחי" פרשת קש"במוצ
ה בבית משפחת                   "אים תתקיי , 20:30בשעה 

            .הרמת כוסית והרצאהשרה ויהושע גרינפלד 
   "זיופים באומנות: "נושא ההרצאה

  . 25₪ - דמי השתתפות

  
איילת שלום ועירית אשל, לצופיה הירשפלד  

 

יישר כח גדול על מופע הקסמים המרהיב 
.גיגיתוארוחת הבוקר הח  

10הרעיון והביצוע היו    

!כל הכבוד  

אהובה איינהורן                                   

 שיעור ליל שבת
פנינה ' בבית מש,ה"בע, יתקיים20:15בשעה ,בליל שבת
  :שיעור בנושא  ,עואלי גלבו

  
 המקובל י"עהנגלה והנסתר בפרשת השבוע "

  )"חיים בן עטר' ר( הקדוש החיים אור, האלוקי
  .א"שליטהרב דוד גרינוולד י מרא דאתרא "ע
  

  )נשים וגברים(הציבור מוזמן 
  

  
  רפואה שלמה והחלמה מהירה

  

  לשרית כהנא
  

  "ל נא רפא נא לה- א "
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כוכב עולה בשמי המתמטיקה מעביר שיעורים פרטיים  
 .כולל הכנה לבגרות.'יב-'לגילאי ז

  0526000707- אסף !מחיר נוח לכל לקוח
  
 

  בימות החול במושבזמני תפילות מנחה וערבית
   

  תפילת מנחה
   

  ביום             הזמן              המקום
  בכל יום      זמן מנחה        בית הכנסת

   בזמן הלימודים       12:45                ישיבה
   בזמן הלימודים       13:30                ישיבה

   בזמן הלימודים       13:00     ישיבת נהרדעא
  )תחם המקצועיבמ(
   

  תפילת ערבית
  

   מידי יום    זמן ערבית       בית הכנסת 
   מידי יום        19:30         בית הכנסת

   בזמן הלימודים       20:45                ישיבה
  בזמן הלימודים        21:00     ישיבת נהרדעא

   בזמן הלימודים      20:00         ס מקצועי"בי
      בימי שני      21:00          בית הכנסת

   בימי שלישי     22:00     טייכמן' בית מש
   בימי רביעי     22:00גוטמן חגי ' בית מש

   
 להיעזר בהם  ניתנו כדיזמנים אלו: לתשומת לבך

להגיע לתפילה בבית הכנסת  כאשר אין באפשרותך
  .בזמן מנחה וערבית

  

  . המעולה שבתפילות-תפילה בציבור 
   

  ריה גוטליבא

  

  !!! שימו לב–נוער נחלים 
  

  :יעה להצגהלכל מי שנרשם לנס
  

 "לא על הלחם לבדו" 
  

, 29.12.09, ב טבת"י, ההסעה תצא ביום שלישי
  . ליד המרפאה 16:30בשעה 

 !נא לדייק
  

  
 להשכרה בנחלים

פרגולה מיידי+  חדרים 1.5דירת   

  יפה- 050-9328857

  

  

  מנחם מנחם מנחם מנחםקולקולקולקול

 

  גלעד אליאסףל
  

   ך באבלךאת

   ביךעם פטירת א
                

  ם               בנחמת ציון תנוח

  
  

 

  יוסי הרשקוביץל
  

   ך באבלךאת

   מךעם פטירת א
                

  ם               בנחמת ציון תנוח

  
  

  
  .תודה לכל מנחמנו שהיו עמנו בשעת אבלנו

  להחזיר רק בשמחותשנזכה 
                         

   משפחת אליאסף                               
  

  כמות המשקעים בנחלים  
  . באדיבות שלום נוי-ע  " חורף תש

  
  מ" מ8.3 ירדו  ןאחרופרסום מ

  מ" מ114.5 ירדו מתחילת העונה 

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

,לידיעת הכלבים  הבאים בשבת לבית הכנסת  

ל מיועדת לילדים "ש אברהם איינהורן ז"יה עיהמשחק
.ולא לכם  

!ביתבתתפללו , צדיקים שלי, אנא מכם  

)ופר'ביום ראשון תקבלו צ(  

!קשורים בבית, אוהבת אתכם  

                                   אהובה איינהורן
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שיעור לנשים
השיעור לנשים במחשבת ישראל מתחדש

ניפגש בבית הרב בכל יום ב
הנושא הנלמד

להתראות
  

 החזר הוצאות רפואיות לניצולי שואה

) הפועלת מנחלים" (אביב לניצולי השואה"עמותת 
קוראת לניצולי שואה אשר הכנסתם האישית פחות 

ואשר ) בת זוג/בלי הכנסת בן(בחודש  ₪ 7006-מ
קיבלו בשנתיים האחרונות החזר על הוצאות לא 

או שקיבלו (רפואיות מהקרן לרווחת נפגעי השואה 
להגיש בקשה , ) 4000₪- החזר על פחות מ

מתחילת לקבלת החזר על הוצאותיהם הרפואיות 
   . עד היום2008ינואר 

מכשיר , מדובר בהוצאות רפואיות כמו משקפיים
ציוד , םעזרים אורטופדיי, טיפולי שיניים, שמיעה

קבלות מקוריות יש לצרף . שיקומי ותרופות/רפואי
ח מהשנה "ח תרופות מרוכז ומאושר מקופ"או דו

  . הנוכחית והקודמת
עד ליום מומלץ מאד להגיש את הבקשה 

 על מנת לא לאבד את הזכות להחזר 31.12.09
יוצאי הונגריה שקיבלו ! 2008עבור הוצאות משנת 

מסגרת החזר במהלך השנתיים האחרונות ב
יכולים להגיש את הבקשה  " רכבת הזהב" פרויקט 

  . להחזר שכבר קיבלובנוסף
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר 

il.co.avivshoa.www                                    
  .9093486וכן אצל דורית בטלפון  

 ,עמכם' הורים יקרים ה

   
  -לפעילות סניפית לכבוד חנוכה יצאנו שבוע שעבר

  . בקניון אילון מדריך'חפש ת

    .החניכים זיהו את המדריכים בהצלחה
*         

ביום רביעי יצאו מדריכי שבט הגבורה לסמינריון 
  .הדרכה בכפר הראה

*  
ש סמינריון שבט חדש "בה יצאו לחמשושבט להחניכי 

ב ועל "ולמדו על משמעות הכניסה לחב, בגבעת שמואל
  ".דרור"תכנית 

  
  

  בברכת חברים לתורה ולעבודה
  שבת שלום

  מיכל וצוות ההדרכה
   

 בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא ועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבות

' להשתמש במס" רשאי"על מנת למנוע ממי שלא  -
אנו מבקשים לרשום את , הטלפון של השערים

, כלומר.  בצורה שונההטלפון של השערים' מס
כרון בנייד שער נחלים צפון אלא ירשום בזללא 

  .לרשום משהו אחר
   הדבר נחוץ בעיקר במקרה של גניבת הטלפונים 

  .דבר שכיח לצערנו בימים אלו, הניידים           
כיבוי אש , א"מד(, לבקשת כוחות ההצלה -

 בעת קריאה ,מתבקשים התושבים) ומשטרה
ובת כפי שרשומה על  לציין את הכת,לעזרה

לכל בית יש רחוב . הבתים ולא לתת מספרי משק
 .'ירדן וכו' רח, שניר' רח, דן' למשל רח. ומספר

  
ב שיצאו במסגרת בסיס "יישר כח למתנדבי מג -

ההפעלה לחיפושים אחרי הילד שנעלם ונמצא 
  . ירושליםיערב

יישר כח למתנדבים מהמושב שיצאו באופן  -
 .פרטי לחיפושים

 אבי אילוזל, קותי דרורייישר כח ל -
 ! שמצאו את הילד בריא ושלםולחבריהם

  
  

  !נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד, להזכירכם   
  057-7749017 –משה הוז    
  057-7252517 –אילן דרוקמן    
  050-8779760 –אבי וולמן    

  

  

 " עדויות מהשואה–והגדת לבנך "

  
   –טקס הזכרון לנרצחי השואה 

  " יום הקדיש הכללי"

  " ויגש"ה במוצאי שבת "יתקיים אי

  ) 26/12(בטבת ' ערב י

  "דני-בית" ב 20:00בשעה 

   התכנסות - 19:45 •

  טקס הזכרון -   20:00 •

  –" לא פלנטה אחרת "- 20:45 •

 /תכניות מחנה אושויץ מגרמניה לישראל •

 ר חיים גרטנר"ד                     

   נא לדייק- מוזמן הציבור                    
 ועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחון


