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

גליון מס 420
א' אדר תשע"ב 24.02.2012
פרשת "תרומה"
כניסת שבת17:15 :
יציאת שבת18:11 :
מניין כ"ותיקין"05:38 -
מפקד16:45 :

קול תודה
תודה
לוועד המקומי ,ישיבת נחלים ,עמותת בית הכנסת ואחרונים
חביבים –
יפה ויוסי הרשקוביץ
תודה מקרב לב אליכם שלוחה ,על קיום חגיגת בני ובנות
המצווה של ילדי בי"ס קורצ'אק ,פתח תקוה.
החגיגה התקיימה ברב פאר והדר תוך כדי קבלת אורחים
אדיבה בחום,
ברוחב לב ובאהבה.
תודה ,משפחת קינד

מזל טוב
לתמר פורר לנישואייך עם רועי

לאנשי נחלים,
תודה מקרב לב על התמיכה והעידוד
ועל שהגעתם לנחמנו בביתנו בקיבוץ
שנזכה להשיב לכם בשמחות
הילה )עצמון( פורר
והמשפחה

לבלהה ומשה פורר
לרונית ואבנר פורר
לנישואי תמר

הורה כרוב והורה תרד
תושבי נחלים היקרים
הינכם מוזמנים ליריד הכפרי שיתקיים בעז"ה
ביום רביעי ליל פורים
מיד אחרי קריאת מגילה בבית דני
ברוח המסורת החקלאית יהיה אוכל מזין ,תחרות תחפושות חלוציות ,משחקים
ודוכנים המון חציר וכיף גדול !!!
אז תתחילו לתפור תחפושות
ונפגש ביריד...
ועדת תרבות
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ועדת בטחון

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמינה אותך ליום לימודי בית מדרש
ב"בית דני" בעלות של  25ש"ח

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"
נא להזהיר את כל הילדים )גם הבוגרים(
שלא ישחקו עם נפצים לקראת פורים – הדבר מסוכן
ואסור בהחלט!!!

בתאריך ד' אדר 27.2.12
בשעה  10:00מר משה הרשקוביץ
"עיון בספר בראשית לאור דרכו של הרב
צבי יהודה קוק"
בשעה  11:00הרב שבט ארי
"השירות בצה"ל בהלכה"

קפה מאפה והרצאה מעניינת מאוד
לכל מי שיש לו זמן

יום ראשון  ,26.2ג' באדר,
בבית דני בשעה 10.45

בואי בלב שמח
חווה גרמה

המרצה :רזיה בן גוריון
הסיפור הפחות ידוע של משפחת בן גוריון

אזכרה
במלאות  20שנים לפטירתו של
יקירנו אבינו  /סבינו
יצחק בנצקי ז"ל,
נתייחד עם זכרו במוצ"ש פרשת "תרומה",
ב' באדר,(25.2.12) ,
דברי תורה ודברים לזכרו
בשעה  ,20:00בבית דני במושב נחלים.

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשע"ב  -באדיבות שלום נוי.
בשבועיים האחרונים ירדו  40.8מ"מ
סה"כ מתחילת העונה ירדו  500.1מ"מ

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

מוקירי זכרו מוזמנים
המשפחה

הוועד המקומי
מושב נחלים

וועד אגודה
מושב נחלים

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

המועצה האזורית
חבל מודיעין

"כל עכבא – לטבא"

סדר היום:

הזמנה
בשמחה והודיה להקב"ה
אנו מזמינים את תושבי נחלים
לסעודת מצווה
לרגל סיום מסכתות
"חולין"" ,בכורות" ו"ערכין"
במסגרת שיעור "הדף היומי" ,המתקיים בכל יום
לאחר המניין הראשון.
סעודת המצווה תתקיים בעז"ה כסעודה שלישית
חגיגית
בשבת קודש פרשת "תצווה" –
שבת "זכור"
ט' באדר תשע"ב )(3.3.2012

16:30

תפילת מנחה מוקדמת
)תתקיים תפילת מנחה בזמנה(

סעודה שלישית וסעודת
16:45
מצווה חגיגית
סיום על ידי מגיד השיעור,
ה"מרא דאתרא" הרב חיים דוד גרינוולד
שליט"א
ברכות
 18:10ברכת המזון ותפילת ערבית
מַ נחה :מר אליעזר גוטמן

בואו לשמוח בשמחתה של תורה
המשתלבת בשמחתו של מושב נחלים לרגל  60שנה
לייסוד המושב
בברכה ,הוועדה המארגנת
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אוספים תרומות לקניית תפילין לילד בר מצוה
ממשפחה נזקקת.
אפשר לקבל קבלה מעמותת
נחל-נחלים.מיכאל אשר-
052-4684228

מחפשת מטפלת קבועה בנחלים
לימי שני בין השעון  16:00עד 18:00
מירה 054-3974465

למסירה שולחן אוכל מעץ מלא )צבע טבעי( ללא
כסאות .אורך1.60 -
)פתיחה ל (2.00/2.40 :רוחב1.00-
 050-9329352דודי כהנא

הצעה אטרקטיבית -
פסח בעיר הקודש ירושלים
באכסניית בית גשר – המיקום המרכזי ביותר
בעיר -מול ממילא
 2לילות בחול המועד על בסיס חצי פנסיון
 ₪ 1,100לזוג בלבד !
עד  4מיטות בחדר.
חג שני  +שבת  ₪ 1,600בלבד פנסיון מלא !
לפרטים והזמנות – מנחם שטיין
050-2222459

ארבעה תינוקות מתוקים מחפשים מטפלת במושב
נחלים,
מהשעה  7ועד .16
לפרטים :אביטל 052-6231185
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