בס"ד

1

vmnhadas@smile.net.il
מערכת:
אביטל שפילמן ,אריאל אדלר ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן

גליון מס 374
י"א אדר ב' תשע"א 17.03.2011
פרשת " צו" שבת "זכור"
כניסת שבת17:32 :
יציאת שבת18:27 :
מניין כ"ותיקין"05:10 -

בני עקיבא

מזל טוב
לבתיה הלמן לאירוסייך עם יוסי
ליפה ומרדכי הלמן
לאירוסי בתיה

מזל טוב
ליוסי והניה רפפורט
להולדת הנכדה איילת השחר
בת לשרית ונתי

לשושנה ומאיר ברקו
להולדת הנינה
נכדה לדוד ואסתר בלטמן

יום ראשון יד' אדר ב'-הרקדת פורים מטורפת לכל
המושב בחסות בני עקיבא ב19:00
בבית דני!!!
בואו בשמחה!! ☺ ☺ ☺
פורים שמח מבני עקיבא!!
היכונו היכונו...
לשוק פורים מטורף המגיע אלינו על ספינת
פיראטים;(
תחנות שיא שוות!!
קיוסק מטורף!!
והגרלה מהסרטים!!!
בואו בהמוניכם!!! יום שני ט"ו אדר ב' "שושן
פורים",
בסניף בנ"ע בשעה .16:30
*חובה לבוא בלבוש פיראטי ☺ ☺
תחנות והגרלות כרוכות בתשלום!
פורים שמח,
שבט נעלה.
תושבי נחלים היקרים !
כל מי שמעונין להיפטר מחפצים מיותרים בבית
כגון :
משחקים  ,כלים אביזרי נוי וכו'
אנו נעבור בבתים בימים הקרובים .
ניתן גם ליצור קשר ולבקש פינוי .
בשבילכם זו הקלה ובשבילנו זו תרומה נכבדה
להצלחת שוק פורים
שיתקיים בסניף נחלים .
טלפונים לפינוי
הדר בטיטו 054-2122919
אלעד סלע 054-9433949
יערה בקר 052-7474784
חג פורים שמח
שבט נעלה
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פ"שקוויל

הפתרון למשלוחי המנות....
רמב"ם הלכות מגילה פרק ב'" :מוטב לאדם
להרבות במתנות אביונים ,מלהרבות
בסעודתו ובשלוח לריעיו"...
עמותת "אביב לניצולי השואה" מציעה לכם
לשלוח לחברים ובני משפחה לכבוד פורים
תעודה ,שתרמתם לכבודם לשיפור מצבם
הכלכלי של ניצולי שואה .בכך תחסכו בהכנת
משלוחי מנות רבים ,ותזכו את האחרים
בתרומה ,שעבורכם מוכרת לצורכי מס.
לפרטים נוספים נא לפנות לאביבה סילברמן
טל9362275 .

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשעא  -באדיבות שלום נוי.

חוג היובל
הכונו הכונו מסיבת פורים לחוג היובל,
במוצש"ק ,פרשת "צו" ,19.3.11 ,אחרי קריאת
מגילה ,בשעה  21:30במרפ"ד בישיבת נחלים
)הכניסה מהשער הראשי(.
עלות –  ₪ 30לאדם

חוג דור
בשבת פרשת שמיני ה) 26.3.2011-השבת אחרי
פורים( ניפגש בע"ה לקידוש ושיעור אחרי התפילה
בשעה  11בבית דני.
הבאת הכיבוד יחולק בין כל משתתפי הקידוש.
כל משפחה שברצונה להשתתף ,נא לתאם עד יום
שלישי את הבאת הכיבוד עם דורית ) (9093486או
אביבה ).(9362275

מפרסום אחרון ירדו  67.4מ"מ
מתחילת העונה ירדו  354.1מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה
על פני האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

החל מיום ראשון כ"ח אדר ב' תשע"א ) (3.4תפילת
מנחה בימי חול תוקדם ותתקיים חמש דקות לאחר זמן
כניסת השבת שעברה.
בערבי שבת וחג תפילת מנחה תתקים כרגיל עשר
דקות לאחר זמן כניסת השבת/חג.

:

צ

,

"

ביום שני ) (21.3.11לא יתקיימו
לימודי בית המדרש!
בברכת חג פורים שמח

זמן תפילת מנחה בימי חול

בברכה,
הגבאים

"
הרבה הרבה תודות לניצה וחנן נורדן ,על תרומת
 4בימבות למשחקיה ע"ש אברהם אינהורן.
תזכו למצוות ותבורכו משמיים.
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פורים תשע"א
תענית אסתר

יום חמישי ,י"א באדר ב' ,זמן הצום מ 4:18-עד 18:14

שחרית ] 5:27 :כותיקין[ 8:00 ,6:30 ,5:45 ,
מנחה  17:15 :ערבית 18:05 :
שבת צו  -זכור

קריאה בפרשת זכור:

מניין א' – 7:00

8:00

מניין ב' – 9:00

10:00

וכן  5דקות לאחר סיום התפילה )(11:00
ליל פורים )מוצש"ק זכור(
צאת השבת 18:27 :
מיד עם צאת השבת יש לאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול"

ערבית ,הבדלה וקריאת המגילה19:15 :
 קריאה נוספת של המגילה בבית הכנסת.21:00 :
פורים )יום ראשון(
זמן קריאת המגילה
מנייני שחרית:
5:55
5:24
מנין ]כותיקין[ -
6:30
6:00
מנין ראשון-
7:30
7:00
מנין שני -
8:45
8:15
מנין שלישי -
 קריאה נוספת של המגילה בבית הכנסת – 10:45
מנחה  17:42 , 13:00 :ערבית )מוצאי פורים( 19:30 , 18:12 :
שושן פורים )יום שני( שחרית] 5:22 :כותיקין[8:00 ,6:45 ,6:00 ,

פורים שמח -הגבאים

סעודה שלישית שבת זכור
 השבת פרשת צו – זכור לא תתקיים סעודה
שלישית בבית הכנסת.
 ניתן להקדיש סעודה שלישית בשבתות
השנה לעילוי נשמת קרובים.
בברכה,
ישראל היימן

