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  379גליון מס 
  29.04.2011א  "ניסן תשע  ה"כ

  " קדושים " פרשת
  19:01: כניסת שבת
  19:58: יציאת שבת

  05:20 -"ותיקין"מניין כ
  

  18:30: מפקד
  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אריאל אדלר, אביטל שפילמן

  מזל טוב

  לאיילה ורועי זמיר
  אלישבע הבת להולדת

  
  לרחל ומשה גליק

  הנכדהלהולדת 
  
  

  לנגה ודובב פרשני
  הבןלהולדת 
  

  הלה כהןל
  שושנה ומרדכי מרקוביץל

  תמי ואהרון מרקוביץל
  הנכד/ הנין  להולדת

  
  

  רחל ומוטי כהןל
  גפןלהולדת הנכדה 

  בת לעדיאל ומלכי
  
  

  לאה רוטשילדל
  מירה ופנחס רוטשילדל

  הללנין  /החימשלהולדת 
  רת ויוסינכד לאפ

  
  

  לשושנה ומאיר ברקו
  נינהלהולדת ה

  נכדה לדוד ואסתר בלטמן
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        ,,,,חג שמחחג שמחחג שמחחג שמח                            

:  
   057-7252517  
   050-8779760  

  

  שמחה וקול ששון קול  ועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחון

 

  מזל טוב

  שפר רנןל
  

  שפר הילה ושלמהל
 בר המצוה לרגל
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 "בחמימותה של אש הקודש"
  
כרון לשואה ולגבורה יערב לציון יום הז

 1/5, כז בניסן' ה ביום א"יתקיים אי
  .בבית דני 20:00בשעה 

  
בחמימותה של אש "הקרנת הסרט : בתכנית
הרב זאביק הראל על , ושיחה עם הבמאי -"הקודש

בשעה  -"ימותה של אש הקודשבחמ"סרטו 
שהעולם כולו חשך בשנות הזעם של השואה 

ה לעולמו את דמותו המופלאה "שלח הקב ,הנוראה
כל משפחתו נספתה בגטו . נה'ר מפיסצ''של האדמו

  אך הוא המשיך להנהיג את העדה עד שנפטר
הסרט זכה בפרס הסרט התיעודי בתחרות הסרט (

  ).2008לשנת  ש בניה צוקרמן"הישראלי הקצר ע
  

  נוער ומבוגרים -הציבור מוזמן 
 

  תנחומים
  

  מוטי כהןל
  חיךאעם פטירת 
  םון תנוחבנחמת צי
  

 עכו 56אברהם בן שושן ' ברחהשבעה 

  מנחם  קול

  קווילשששש""""פפפפ

  

   היובלחוג 
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   "  "" ,        

 ' ,7.5.11 , 21:00  .  
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 """"ונזכור את כולםונזכור את כולםונזכור את כולםונזכור את כולם""""
 ,לקראת טקס יום הזיכרוןלקראת טקס יום הזיכרוןלקראת טקס יום הזיכרוןלקראת טקס יום הזיכרון

משפחות שאיבדו בן משפחה קרוב באחת ממערכות ישראל ורוצים להדליק נר משפחות שאיבדו בן משפחה קרוב באחת ממערכות ישראל ורוצים להדליק נר משפחות שאיבדו בן משפחה קרוב באחת ממערכות ישראל ורוצים להדליק נר משפחות שאיבדו בן משפחה קרוב באחת ממערכות ישראל ורוצים להדליק נר 
 ....בטקסבטקסבטקסבטקס לזיכרולזיכרולזיכרולזיכרו

 .יכולים לפנות אל פלש אורינא או הירשפלד צופיה ולמסור את שמותיהםיכולים לפנות אל פלש אורינא או הירשפלד צופיה ולמסור את שמותיהםיכולים לפנות אל פלש אורינא או הירשפלד צופיה ולמסור את שמותיהםיכולים לפנות אל פלש אורינא או הירשפלד צופיה ולמסור את שמותיהם
 0525558896הירשפלד צופיה   0544202461אורינא פלש 
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  הפנינג יום העצמאות

 

: מי שמעוניין להקים דוכני
יצירה ועוד , קרטיבים ,מזון

מתבקש ליצור קשר בהקדם ,
  :עם 

            2300048230004823000482300048----054054054054        איילת שלוםאיילת שלוםאיילת שלוםאיילת שלום 
        9805770980577098057709805770----054054054054        נורית כהןנורית כהןנורית כהןנורית כהן
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  054-8076630     

  

  תרומת דם - תזכורת 
  

תרומת הדם , למתעניינים והשואלים והמעוניינים
     3.5.11  ,ניסןב ט"נקבעה לתאריך כ

  
 רפואה שלמה
  אריה גוטליב

 

 שירותי בריאות כללית
 המחלקה לחינוך לבריאות

 
ט הלאומיאת יום הספורבחודש מאי מציינים בעולם    

  החליט צוות מרפאת נחלים לקיים  ולכן
 הליכה מודרכת"
 .בהדרכת מאמנת כושר

 בתאריך 19/05/11 בשעה  18:00-19:00 
 

 כל תושבי נחלים מוזמנים להגיע
.באס  גם סבתאו / עם הילדיםאמהות ואבות     
.אנא רשמו תאריך זה ביומנכם  

 
 מצפים לראותכם
 צוות מרפאת נחלים
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0549777265  
 

 

 
 

 


