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

  

  
    

  
  

   
  

 
 
 
 
 

           

  320גליון מס 
  22.01.2010  ע"  תש טבש 'ז

   "בא"פרשת 
  16:46: כניסת השבת

  17:44יציאת השבת  
  

  06:07 –" ותיקין"מניין כ
  16:15: מפקד 

      vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול
  שמחה

  ,משפחות יקרות
  

.."חג לאילנות טו בשבט הגיע "
  

,  שבט'די, ביום שישי, ה" יחדיו אינתכנס
29.01.10  

  
  .ז המושברכ  לנטיעות במ12:30בשעה 

  
   :הביאו איתכם

  
שלט עם שם המשפחה שתוכלו לשים  •

 !ליד העץ וכולם ידעו שהוא רק שלכם
  מעדר קטן לכיסוי הבור  •
דלי לטבילת השתיל במים לפני  •

 השתילה
  
  

  !!!אל תשלחו את הילדים לבד בואו איתם
  

 ל מזג אוויר סוער הפעילות תדחהבמקרה ש
  בשבוע

  
   נחלים-ועד מקומי

  סבתות בירוק                ועדת תרבות         
  

  תודה לקרן קיימת על תרומת השתילים
  
 

  

  ל טוב מז
  סיםי נעם לארוסיהלסיון הודיה 

  
  מלכה דסקלל

  יהודית וישראל דסקלול
  לארוסי סיון הודיה

 

  מזל טוב 
  דורית ורונן פוררל

  
  ין פוררילמע

  בהגיעך למצוות
 

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

  
  מ" מ29.1ממדידה אחרונה ירדו  

  מ"מ 235.1 מתחילת העונה ירדו

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

 אנו חוזרים ומבקשים מכל בעלי המשקים והמחסנים
לדאוג לכך שכל העובדים יעזבו את המקום לפני כניסת 

  .השבת
 דקות אחרי כניסת 5-השער של תחנת הדלק נסגר כ

 .השבת ולא ייפתח אלא בחרום בלבד
  
  

  !נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד, להזכירכם
  057-7749017 –משה הוז 

  057-7252517 –אילן דרוקמן 

  

  סבתא אהובה מספרת 
  

וקדת עם הילדים ר, שרה, סבתא אהובה מספרת
  .ו בשבט"לכבוד טהחמודים 

מח וכל זאת לכבודו של סבא אברהם שאהב לש
  .ילדים

                 הילדים החמודים והמתוקים מוזמנים 
, 16:30בשעה ב בשבט "י, 27.1.10, יום רביעי ל

  )ס המקצועי"ליד ביה(        53שניר ' רח, בביתי
  הפעילות ללא תשלום

  
  ,מצפה לראותכם

  
  

  אהובה אינהורן                                           
  אברהם-דרור ואביחי, סבתא של עיינה                       

  

  

  ערוב
  אין ערוב לפתח תקוהלהזכירכם 

  .לכשיתוקן הערוב נודיע באתר ובגליון
  

  052-2512715 – יוסי הרשקוביץ : אחראי ערוב  
  

  
  

  ועד מקומי
  מושב נחלים

  
   והרצאהקפה מאפה
  
  

  ה"אנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  שתתקיים  אי

  
  

   שבט  'טז  31/1   ביום ראשון 
  
  
  10.45בשעה 

  
  בבית דני

  
  

  :בתכנית
  

   ומאפה מפגש  עם קפה- 11.00 – 10.45

  ר  צוריאל ראשי   "  ד-12.00 - 11.00

  
פשקווילים : כשהקירות מתחילים לדבר"

 "כאמצעי תקשורת

  
  

   רבות מעניינות ומפתיעות תההרצאה בליווי דוגמאו

  

 מפנים זמן  ומגיעים 

  

 
  

  פרויקט פרחים ממוחזרים
  

אוספים אנו , לקראת פרויקט פרחים ממוחזרים
 ניתן להביא שקופים משפחתיים בקבוקי קנקל 

  .  בנצקי   דבורה ואלי  למשפחת בשבט 'לאחר טו
  

  בירוקסבתות                                           
  



  5 מתוך 3     עמוד   ד"בס
  
  

  

 חוג יובל

  ,ע"שבט תש' ח" בא"ש פרשת "במוצ

  שרון - ייערך מפגש עם הסופרת רחל מידד

   בבית משפחת מנחם ואריאלה לייב20:30בשעה 

   20₪דמי השתתפות 

  
  

  שיעור ראש חודש לנשות המושב
  

 הנכן 21.1.10, שבט' וקרוב חמישי הביום 
מוזמנות לשיעור לכבוד חודש שבט על ידי 

  :מרים פרידלר בנושא

  "כי האדם עץ השדה"

  
 בביתה של 20:30בשעה  םתקיימהשיעור 

            53שניר ' רח, אהובה אינהורן
  .ל"רן זהשיעור מוקדש לעילוי נשמת אברהם אינהו

  
  !כולן מוזמנות

  

  חבל מודיעין. א. מ–חינוך ' מח
  

     א "לשנת תשע  רישום לגני הילדים בנחלים
2010-2011  

ניתן לעשות במזכירות הועד המקומי אצל 
  הדס

  12:00 – 8:30בין השעות ' ה-'בימים א
תשלום + של שני בני הזוג . ז.יש להגיע עם ת

  . 332₪ס "אשראי ע.כ/ מזומן / בהמחאה 
  

  

  קווילשששש""""פפפפ

       ניתן להקדיש שיעורים
     " " " " בכולל יום השישי בכולל יום השישי בכולל יום השישי בכולל יום השישי""""

 לעילוי נשמת בני משפחות    
 נא להעביר שמות הנפטרים והתרומות

 441175 0507וטשילד לדוד ר

 

  

        
        עעעע""""  תש  תש  תש  תששבטשבטשבטשבט    חודש חודש חודש חודש 
         נחלים נחלים נחלים נחלים––––" " " " נוה יעקבנוה יעקבנוה יעקבנוה יעקב""""בית המדרש בית המדרש בית המדרש בית המדרש 

        
        

        ::::להלן סדרי השיעוריםלהלן סדרי השיעוריםלהלן סדרי השיעוריםלהלן סדרי השיעורים
  :סדר קבוע

   

            .הרב עדיאל לויי "ע""""נביאים נביאים נביאים נביאים : ": ": ": "ךךךך""""תנתנתנתנ– 7:30

        

  .הרב זאב הסי " ע""""אורות מפרשת השבועאורות מפרשת השבועאורות מפרשת השבועאורות מפרשת השבוע"""" – 8:30
  

בעניני בעניני בעניני בעניני / / / / שיעורים בסוגיות הלכתיות שונותשיעורים בסוגיות הלכתיות שונותשיעורים בסוגיות הלכתיות שונותשיעורים בסוגיות הלכתיות שונות    –––– 9:30
        'יומאיומאיומאיומאדדדד

  
        ואראק פרשת " עששבטב' ז

  לורנץ הרב שמואל 
  

           באק פרשת """" עש עש עש עשבטבת' יד

   הרב דוד גרינוולד
  

   שירה-בשלח ק פרשת " עששבטב' כא
  אנגלדוד הרב  
  

   שקלים-פטים שמק פרשת " עששבטב' כט
  הרב ישראל גרינברגר

 

  הודעה ללומדות בבית המדרש לנשים
  

  עקב עבודות בבית דני
        25/01/2010הלימודים ביום שני הקרוב 

 יתקיימו בבית המדרש בבית הכנסת  
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בעלת ניסיון וגישה ,  סטודנטית נשואה-בייביסיטר  
לשמור על ילדיכם בכל שעות תשמח , לילדים
רחלי (052-8735172, לפרטים.צ והלילה"אחה ) 

  

  להשכרה
   חדרים בנחלים3דירת 

  052-2434421 –לפרטים 
  
  

  ארוח 
, ט בשבט"כ, אם ביתכם פנוי בשבת פרשת משפטים

  .דה אם תשאילו אותו לארוחנו, 13.2.10
  0507-320865, 9332394משפחת ראבד 

  

  
  מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים

  תספורות ופנים
  

  אפשרות בבית הלקוח
054-7293770 

 של נכדם (לוי ורועי לי-חן של בנם י"נ איתן התינוק
 והופנה ,הגס במעי קשה מום עם נולד) לוי ולאה עדיאל

 המתקדם רפואי במרכז לניתוח, בארץ מומחים י"ע
 מאחר. ב"שבארה אוהיו -  בסינסינטי, זה בתחום בעולם
 וחברות החולים קופת מסרבות, מולד במום ומדובר
                      , הניתוח במימון להשתתף הביטוח
.        המשפחה על מוטלת )150,000$ - כ( הגבוהה והעלות

  :הבאות מהדרכים באחת לתרום יתןנ
 היימן מאיר' החב לידי" (הדדית עזרה - נחלים נחל "לקרן

  .לוי איתן עבור) אשר מיכאל או
  

 מוכרת עמותה ,"לרפואה חברים "עמותת דרך
 לחשבון העברה / בהפקדה לוי איתן ש"ע קרן שהקימה

-  סניף לאומי בנק" לוי איתן עבור חברים" ש"ע הקרן
 אישור  משלוח (30238/46 ן-ח )אחיעזר (856

-03: בפקס מס לצורכי קבלה הנפקת ההפקדה
5792223(   

  
 של הטלפוני המוקד דרך אשראי כרטיס באמצעות

 האינטרנט אתר דרך  או  03-5792220: העמותה
 לקרן ) HAVERIM @ org.il (החברה של המאובטח

  "  לוי איתן עבור חברים"
  

/  רןמהק קבלות פ"ע מס לצורכי מוכרות התרומות כל
  העמותה

    
 בריאים חיים בהענקת עזרתכם על לכם מודה המשפחה

  לאיתן יותר טוב ועתיד
  

  שתזכו למצוות
  
   צבי שינובר
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