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

  

  
    

  
  

   
  

 
 
 
 
 

           

  340גליון מס 
  25.06.2010  ע" תש תמוז ג"י

    בלק 'פר
  19:32: כניסת השבת

  20:33יציאת השבת  
  

  05:01 –" ותיקין"מניין כ
  19:00: מפקד 

      vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול
שמחה

  
 

  
  
  

  
  
  

  מזל טוב
  

  דביר הרשקוביץל
  תמר ומשה הרשקוביץל

   הלרגל בר המצו
  
  

  
  מזל טוב

  
  אלעד עם לנישואייךדבורה  כרמל ל

  
  מרים ואליעזר קינדל

  נעמי ויאיר כרמלל
  דסי ועקיבא כרמלל

  דבורהלנישואי 

  
 

 לכל העוזרות והעוזרים
  האופות והאופים     
  המסדרות והמסדרים     
  המארגנות והמארגנים     

  .ולכל המשתתפים בשמחת בר המצווה של בננו
  מודים מכל הלב על כל הנתינה

  שנזכה להחזיר לכולכם בשמחות 
                                              

  נתנאל ואורית סלע                     
 

  תודה קולב

  "יֹום ָּגַבר ָהאֹוֵיב ַוִּתָּבַקע ָהִעיר"  

  

  "צום הרביעי "–ז בתמוז "ום שלישי יי

  3:45: תחילת הצום

  8:00, 6:30, 5:45, )כותיקין (5:14: שחרית

  19:15: מנחה

  20:05: ערבית

  20:12: סוף הצום

 

  ית כנסתב

  מזל טוב
  

  לדבורה ואלי בנצקי
  רותם של הנכדה לרגל בת המצוה

  לשי ויעלבת 
  

  תפילות שחרית בימי חול
  ט אלול יתקיים"במהלך הקיץ עד לי

 8:00מניין שחרית נוסף ב 
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  :  חשובים להזכירכם טלפונים
  בטחון

  057-7252517 –אילן דרוקמן 
  050-8779760 –אבי וולמן 

  
  עירובאחראי 

  052-2512715 יוסי הרשקוביץ  
                , עם תחילת ימי החופשה  

 , מוזכר כי למען רווחת השכנים
   הספורט מעבר במגרשאין לשהות 

  .לשעת חצות
          

  ועדת ספורט                                     

        הודעה לנשים ולנערותהודעה לנשים ולנערותהודעה לנשים ולנערותהודעה לנשים ולנערות

 : ילמדו28.6.10ז תמוז "ביום שני הקרוב ט

  .והגברת מיטל קורן, הגברת שירית סדן

ברגע האחרון ולאור בקשתכן הנמרצת של משתתפות 
אנו נמשיך את הלימודים בימי שני  ,בבית מדרש לנשים

 שעות הקבועות עד ליום שני ערב תשעה באבב
20/07/2010  

  הנהלת בית המדרש

 

  
  זמני תפילת שחרית בשבתות

  
  )רגילות(אנו מבקשים בזה להזכיר לציבור כי בשבתות 

 11:00  עד9:00, ' למנין א9:00 עד 7:00: זמני התפילות הם
מתבקשים ) והגבאים(כ בעלי התפילה והקריאה "וע .'למנין ב

  .מניםלעמוד בז
  

  ":ברית מילה" ולשבתות להן מתוכננת" בר מצווה"בשבתות 
  .9:00מ  ים לא יאוחרי ותסת6:45התפילה תוקדם ל -' אם למנין א
ים לא יאוחר י ותסת9:00התפילה תתחיל ב -'  אם למנין ב

,  בעלי השמחהיבקשושלקראתן " חתן" בשבתות  .11:15מ
  ".בר מצווה" יהיו כלזמני התפילה,   לקיים חגיגיות מיוחדת ,מראש

  
  : 'למנין א" חתן"או " בר מצווה"לענין 

 , שבועות לפני אותה שבת3 - על בעלי השמחה להזכיר לגבאים כ
": ברית" ול ;לפרסם את הקדמת התפילה, הגבאים, מ שידאגו"ע

  .'להודיע כבר בתחילת השבוע על הכוונה לקיים זאת במנין א
  

 ,ל" בשבת מסוימת בגין ארוע כנברצוננו לציין כי שנוי זמני התפילה
  יעשה רק אם בעלי השמחה הם מהמתפללים הקבועים של

  . בית הכנסת
  
  

לאור , מודעה זו  נמסרת לצבור לאחר דיון והחלטה בועד הגבאים
, בהם תפילות נתמשכו מעבר לזמן הצפוי, הלא מעטים ,המקרים

  .נגרמו אי נוחות ואי נחת לחלק מהצבור, וכתוצאה מכך
    

את שכבר הודענו כי יש להודיע , נות זו אנו מבקשים להזכירבהזדמ
וזאת לשם  ;לפחות חצי שנה קודם לכן" בר מצווה"לגבאים על 

  .מי יקרא בתורה: כגון, תכנון השבתות
                                                                             

  בברכה
 .הגבאים

  אתר נחלים
   /il.co.mynehalim.www://http :כתובתנו

  :ל לפרסום או הערות"כתובת הדוא
mynehalim@gmail.com  

 

   מנחם מנחם מנחם מנחםקול  נסתית כב

  

  משפחת סנדיוקל
  

  אתכם באבלכם 

  ל"זגולדה עם פטירת האם והסבתא  

                
                 בנחמת ציון תנוחמו
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 קפה מאפה והרצאה

  
אנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  

  ה"שתתקיים  אי
  
     כב תמוז4.7ביום ראשון 
  

  10.45בשעה 
  

  בבית דני
  
  

  קפה ומאפה,   מפגש– 11.00 – 10.45

   הרצאה -12.00 - 11.00
  

  ר עמנואל הדר"   ד:המרצה
  

האמצעים למניעת שחיקת הזכרון "
  "במשך החיים

  

  מפנים זמן  ומגיעים 

  
  "...יזל מים מדליו"לסדר  .       ע"תמוז תש' ד   ח"בס  
  

  מקוה גברים בישיבת נחלים
בתקופה האחרונה מושבת מקווה גברים 

               .בשל תקלה בבור הטבילה בישיבה

   16,000₪-עלות השיפוץ כ

                           . תרומות יתקבלו בברכה

  .ספיםאפשר גם ממעשר כ

  :ניתן להעביר תרומות ל

   052-5665986       שמעון ארבל   

  052-5182299       שמעון בטיטו   

  050-8811501           אורי מוזס   

     052-7203951            אהרן פרל 

  

  חדש        חדש        חדש       חדש

  
   למבוגרים  מרשם  ללא  תרופות ח"גמ
  ש אברהם אינהורן"ע

  :ח יש"בגמ
  .אדומות ומגורות,  טיפות להקלה על עיניים צורבות- סטילה 
   לשיכוך כאבי אוזניים-אוטידין 

   לכסניות למציצה להקלת כאבי גרון-סטרפסילס 
  ף סתום תרסיס לנזלת וא- אוטריוין 

  לאפטות,  משחה לחלל הפה- Eאורקורט 
   פתילות לטיפול בעצירות-גליצרין 

  להקלת עצירות,  מקרו אנמה- מיקרולט 
   לטיפול לילה-אקמול צינון 
  אקמול רגיל

  אופטלגין
  נורופן

  .עם תאום טלפוני,ניתן לבוא ביום חול בכל שעות היממה 

  .דופקים בדלת ומקבלים, באים,בשבתות ובחגים

    אשמח לעזור                       

   אהובה אינהורן                             

 ...ממשיכים כל החופש לשתול בקבוקים פורחים

  

  בימי חמישי 

  ו תמוז" כ8.7 

  ד אב, 15.7

   יא אב22.7

    יח אב29.7

  

   20.00  עד 18.00  בשעה

   נחכה לכם הורים וילדים 

  פטיש קטן והמון רצון , הביאו מספריים

  

  

  בואו בשמחה הסבתות בירוק
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• 8.7-7-6 
    טיול שלשה ימים אל מרום הגליל העליון טיול שלשה ימים אל מרום הגליל העליון טיול שלשה ימים אל מרום הגליל העליון טיול שלשה ימים אל מרום הגליל העליון

  

• 11.7  

    אתגרים בכרמל אתגרים בכרמל אתגרים בכרמל אתגרים בכרמל
  נחל השופט , נחל יגור

 
• 13.7  

ירושלים בין חורבן לגאולה טיול מיוחד ירושלים בין חורבן לגאולה טיול מיוחד ירושלים בין חורבן לגאולה טיול מיוחד ירושלים בין חורבן לגאולה טיול מיוחד  
   בעקבות תשעה באבבעקבות תשעה באבבעקבות תשעה באבבעקבות תשעה באב

  

• 21.7  

 טיול מוצל  טיול מוצל  טיול מוצל  טיול מוצל ––––ל ההר הירוק כל ימות השנה ל ההר הירוק כל ימות השנה ל ההר הירוק כל ימות השנה ל ההר הירוק כל ימות השנה אאאא
  וחוויתי בהרי הכרמלוחוויתי בהרי הכרמלוחוויתי בהרי הכרמלוחוויתי בהרי הכרמל

  נחל כלח גלים, מערת אצבע

    
• 26.7-25 

  טיול יומיים רמת הגולן והחרמוןטיול יומיים רמת הגולן והחרמוןטיול יומיים רמת הגולן והחרמוןטיול יומיים רמת הגולן והחרמון 

  

• 28.7   

  טיול לילה אל חולות ניצניםטיול לילה אל חולות ניצניםטיול לילה אל חולות ניצניםטיול לילה אל חולות ניצנים
  

  יום התנדבות במושב ופעילות אתגרית •

  ........פרטים בהמשךפרטים בהמשךפרטים בהמשךפרטים בהמשך

  

]  ₪ 1200: אורחים[לתושבי נחלים  ₪ 1000 :עלות
  . תשלומים2אפשרות ל

  .28/6במזכירות אצל הדס עד לתאריך :הרשמה

  .'ט-'הקיטנה מיועדת לבוגרי ו
  .0523293279:מנהל הקייטנה-בשן:לפרטים

 

 -ן לילדים עם נכויות פיזיות"קייטנת איל

 .. יוצאת לדרך8' מס

   

  ה מיום רביעי עד ראשון"הקייטנה תתקיים אי

  . לאוגוסט4-8,  ח אב" כ-ד"בין התאריכים כ

  .ס המיקצועי"תחם ביהבמ

   

   מפגשי הכנה-נוער יקר

, ז תמוז"ט',  מפגש ראשון ביום ב-ומעלה' כיתות ח        

  . בסניף20:30בשעה 

  .אב' י', מפגש שני יתקיים ביום ד

 תאריכי -ומתנדבים חדשים' לכיתות ח

  .המפגשים יפורסמו בקרוב

ה יעברו "חניכי שבט הרא, בימים הקרובים �

 ומות לקייטנהבבתים ויאספו תר

                         

החברה לחינוך החברה לחינוך החברה לחינוך החברה לחינוך 

 עמכם' הורים יקרים ה
   

 נצא ליום פתיחת קיץ בלונה 1.7ח תמוז "ביום חמישי י
  .7:45שעת היציאה מהסניף , פארק

   
נתארח בסניף  3.7א תמוז "כ בשבת פרשת פנחס' בעזרת ה

  .תל מונד
  .כולל הסעה וארוחה סניפית ח" ש65 :עלות השבת

שם גם ( אנו נאכל ארוחת ערב שבת אצל משפחות החניכים
  .וארוחת צהרים נאכל רק הסניף )נישן

ד תמוז "ק פרשת בלק י"הרשמה במזומן בלבד עד מוצש
26.6  

  .נשמח שכל החניכים ישתתפו בפעילות
   

  ... פרטים בהמשך-5.7 תמוז ג"הפנינג בכ
   

  בברכת חברים לתורה ולעבודה
  שבת שלום

   צוות ההדרכה ומיכל הקומונרית
   

  בני עקיבא
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זוג צעיר מחפש לשכור בנחלים  יחידת דיור    
  חדרים3 – 2בת 

  
  054-3974465מירה 

   
 

    

    

    אורבך ספריםאורבך ספריםאורבך ספריםאורבך ספרים
חנות הספרים האמינה והותיקה ביותר 

  ת"בפ

  תקווה - פתח15רחוב חובבי ציון 

  

  מכירת ספרי לימוד חדשים

   קניה ומכירה של ספרי לימוד משומשים

    

        

אפשרות להזמנת ספרי לימוד 

   או 03-9312433בטלפקס 

   orbach@ orbook.co.ilבמייל 

  
 ₪ 250חניה חינם בקנית ספרי לימוד מעל 

 סלור' בחניון השוק רח

 

 ? רוצים שעה של כיף עם הילדים

  ?או לקייטנת סבתא,  הנכדים באים לשבת

  דר –בואו לביקור בחי 

  )החל מארבעה ילדים(לילד   ₪ 35: עלות

  

  בתאום מראש

  039330363, 0543455920ניצה 

   

  
לצורך זיכוי הרבים מונח בקביעות צרור מפתחות של 

 .בפתח בית משפחת שלוםמקוה הכלים 
, צרור זה משמש את כל מי שמעוניין להטביל כלים

  .לנקיון המקוה ומעבר לכך משמש לצורך טיפול שוטף
  
בטעות ככל  אך, פני כשבוע נילקח צרור מפתחות זהל

  .הנראה לא הוחזר
  .בהקדם האפשרי, נשמח אם יוחזרו המפתחות למקומם

  סדנאות איפור ותיסרוקות בקבוצות קטנות

 בהתאמה אישית

  !!!חדש

  השבת אבידה

  , בגוונים לבן שחור אבד לי הכדור
  כל המוצא תבוא עליו הברכה

  9338633יגל גרמה 
 
  שיאון-בעת כסף בפינת הרחובות קדשנמצאה ט 

  03-9087407 אדלר אריאל, לפרטים

    , היכל שתבקש לו י
  גליק-אילה זמיר

     
  "סטודיו ציפור"

  צירה עם מעוף
  הפקה ועריכת סרטים אומנותית

0525813575  
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  אירועי התרבות במועצה האזורית מודיעים
  

מספר !  חובה להירשם מראש אצל נאמני התרבות ביישובים- בבית נחמיה21:00 בשעה 22.6ננסי ברנדס  •

  !המקומות מוגבל וחבל לפספס

  

מספר !  חובה להירשם אצל נאמני התרבות ביישובים- בבית דני במושב נחלים20:30 בשעה 24.6חנן יובל  •
  !המקומות מוגבל

  

יתכן וייצא . במידה ויש מעוניינים נוספים יש להירשם ברשימת המתנה,  הרישום מלא-28.6יום כיף בים המלח  •

 .אוטובוס נוסף או שיפתח מועד חדש
  

  

   8.7ים לטיול בראש פינה ובצפת בנשארו מקומות אחרונ

  .23פרטים בחוברת עמוד 

  

  במזכירות הישובהקדימו להירשם לאירועים 

   050-2587980אצל רפי אברהם או  

  
        נחלים קוראתנחלים קוראתנחלים קוראתנחלים קוראת

        חודש הקריאה והספרות במושב נחליםחודש הקריאה והספרות במושב נחליםחודש הקריאה והספרות במושב נחליםחודש הקריאה והספרות במושב נחלים

נרשמים עכשיו לספריה ונהנים ממבחר ספרי 

  קריאה

  נוער ומבוגרים, לילדים

   60₪ –מחיר מנוי שנתי למשפחה 

  

  :הספריה פתוחה לקהל בימים

  18:00 – 16:00ון וחמישי בין השעות ראש

  במהלך חודש יוני תתקיים בזמן פעילות הספריה

                       מכירה של ספרים משומשים

  .לספר ₪ 2במחיר סמלי של 

  

  


