
 ד "בס
           

1

 

  421גליון מס 
  02.03.2012ב  "תשע אדר 'ח

  "זכור"שבת "  תצוה" פרשת
  17:20: כניסת שבת
  18:16: יציאת שבת

  
  05:30 -"ותיקין"מניין כ
  17:15: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן

 

  

  

  

 

 

  

  

 

ה רוהו בורכ הרוה
 דרת

המסיבה שאף אחד לא רוצה 
  ...להפסיד

למושב נחלים כולכם  60- הלרגל חגיגות 
  .מוזמנים למסיבת פורים כפרית

, ביחד עם תחפושות וירה חקלאית נחגוגובא
ומשחק , תחרות תחפושות, הפעלות , דוכני מזון

מפתיע שבו כולכם משתתפים ויכולים גם 

  .!!!פרסיםלזכות ב
  ,ה בבית דני"המסיבה תתקיים בעז

  . מיד אחרי קריאת המגילה ,7.3 ,ביום רביעי 
, בואו עם תחפושות הקשורות להווי המושבי
לוצים לדמויות או נושאים הקשורים לעולם הח

  .והחקלאות
  מחכים לראות את כולכם

  ועדת תרבות
  

עוגיות למסיבה /מתנדבים שמוכנים לאפות עוגות 
:                                    יכולים לצור קשר עם

  0547428707צופיה הירשפלד 
            

  ועדת בטחון
  

  "משנכנס אדר מרבין בשמחה"
  )גם הבוגרים(נא להזהיר את כל הילדים 

הדבר מסוכן  –נפצים לקראת פורים שלא ישחקו עם 
  !!!ואסור בהחלט

 

 

  

  מזל טוב

  פסלשלי ואסף ל
  דריה להולדת

  

  טובה ומיכה פסלל
  ההנכד להולדת

  

  תמר ומשה הרשקוביץל
  הבת להולדת

  

  

  מיכל ואריק פוגלמןל
  הבת להולדת

  
  

  ידידה וישראל בן ישיל
  יעל ועפר בן ישיל

  הנכד /הנין להולדת
  בן לעמית ושני

 

  

  

  לשושי וגדי היימן
  להולדת הנכדה תהילה

  בת לכנרת ויוסי
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  מיומנם של אורזים
נחנו עוזבים אך א, לקהילת נחלים משפחתנו מזה עשר שנים

  ).כל ילדינו נשארים פה במוסדות הלימודיים(לא נפרדים 
ילדים  3משפחה צעירה עם , 2002-נזכרים איך הגענו ב

עוזבים חברי ילדות רבים , צמודים להורים, מחיי עיר, רכים
, לתת לילדינו חיים אחרים של תורה, מחליטים לשנות
שמיים  לראות, למרחבים, להתחבר לטבע, מצוות וערכים

  .כחולים
  .צמחנו איתכם עם הילדים פה בנחלים
הכרנו דרכם את תנועת , התרגשנו בקבלת סידורים וחומשים

שלכם (למדנו מושגים ביהדות , בני עקיבא המדהימים
  ).כנראה יראו ברורים

אנחנו יוצאים מפה היום עם שישה ילדים חלקם נערות 
, אמון ,חברים טובים, חגים, ונערים ומודים לכם על בית

  .חסד ומעשים טובים, עזרה
  , ילדים מתוקים, נוער נהדר, חדשים, ותיקים, קהילת נחלים

תמשיכו להפיץ את האור והשם יהיה בעזרתכם בכל 
  !!!פועלכם

  ,אוהבים מאוד
מעין , אוראל, תהל, אלעד, אלמוג, מיכל, חזי, משפחת יזי

  .וניצן

  תודה קול

הרבה תודות על תרומת צלחות , לי ושמוליק באור'לגו
  .ש אברהם אינהורן"מעופפות למשחקיה ע

   
  
תודות על תרומת כדורגל  הרבה, למרים ויהודה צור 

  .ש אברהם אינהורן"ע למשחקיה 
                                                      

  !תזכו למצוות ותבורכו משמים                                   
     אהובה אינהורן                                                       

  בני עקיבא

  !עמכם' ה, יקרים וגריםוב הורים, חניכים
  ,בסניף ערבית תפילת תתקיים לא השבת
 כמובן כולם, 17:15 בשעה כרגיל ה"בע יתקיים מפקד אך

  .לבן ובכחול בזמן באים
  
 אבוא בשנה פעם רק הלא. ומבדח שמח פורים אני ,פורים אני"

  " להתארח
 ענקי פורים שבוע להיות הולך הבא בשבוע! היכונו! היכונו
  :בסניף
 חניך כל! ביותר מושקע סניפי ערב -המאה חתונת ראשון ביום
 להביא עליו ומה בערב תפקידו פירוט ובה בדואר הזמנה קיבל
  !מעולה יהיה, 17:00 ב מגיעים כולם, לאכול
 בבית 19:15 בשעה ה"הרא שבט של ההכתרה שלישי ביום
  !וליהנות לצחוק, לבוא מוזמנים כולם, דני
 9:30 בשעה איתן שבט של המטורף פורים שוק שישי ביום
 והגרלה, אוכל, שווים פרסים, מגניבות תחנות יהיו! בסניף
  !ענקית
 את ה"הרא שבט יחליפו שבה" ונהפוכו" בשבת ונסיים

  !וכיף שמחה בעיקר ויהיה המדריכים
! השבוע לכל כוחות ותצברו הקרובה בשבת הרבה תנוחו אז

  !ניפגש
  ,שלום שבת
  הקומונרית יעל

  

  מנחם  קול

  למוטי כהן
  

  אתך באבלך
   אחיךעם פטירת 

  םציון תנוחבנחמת 
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 בית מדרש לנשים
  אגף החינוך והתרבות של 

  מועצת חבל מודיעין
  בית מדרשמזמינה אותך ליום לימודי 

  ח"ש 30בעלות של " בית דני"ב
  

  5.3.12 , א אדר'תאריך יב
  הרב אהרון כהן 10:00בשעה 

  ?"למה לא חוגגים יחדו , א וירושלים"ת"
  הפסקה -   10:50 

  "על פרשת השבוע" ר הרשקוביץ צחי"הרב ד -  11:15בשעה 
  

  בואי בלב שמח
  חווה גרמה

 

  )4.3( באדר' י', א ביום
  סבנו – אבינו של ולפטירת 30 ימלאו

  ל"ז  תימור אברהם
  

  .המצבה לגילוי לקברו נעלה 17.00 
  .דני- בבית ערבית לתפילת נתכנס 18.30 
  .לזכרו אזכרה 18.45 

  
 המשפחה

                                                 

  משרד החינוך               האזורית המועצה עמותת בית הכנסת                                  וועד אגודה                 המקומי הוועד  
  האגף לתרבות תורנית            חבל מודיעין מושב נחלים                                     מושב נחלים                  מושב נחלים   
  

  
  

 

  "לטבא – עכבא כל"
  

  הזמנה
  ה"להקב והודיה בשמחה

   נחלים תושבי את מזמינים אנו
  מצווה לסעודת

   מסכתות סיום לרגל
  "ערכין"ו" בכורות", "חולין"

 יום בכל המתקיים, "היומי הדף" שיעור במסגרת
  .הראשון המניין לאחר

  
 שלישית כסעודה ה"בעז תתקיים המצווה סעודת

  חגיגית
  –" תצווה" פרשת קודש בשבת

  "זכור" שבת 
  )3.3.2012( ב"תשע באדר' ט

  
 

  :היום סדר                       
  

    מוקדמת מנחה תפילת      16:30
  )בזמנה מנחה תפילת תתקיים(               

  וסעודת שלישית סעודה    16:45
  חגיגית מצווה             

  ,השיעור מגיד ידי על סיום       
 גרינוולד דוד   חיים הרב" דאתרא מרא"ה          

  א"שליט
  ברכות    

  ערבית ותפילת המזון ברכת   18:10
  

  גוטמן אליעזר רמ: ַמנחה

 

   תורה של בשמחתה לשמוח בואו
 שנה 60 לרגל נחלים מושב של בשמחתו המשתלבת

  המושב יסודלי
  המארגנת הוועדה ,בברכה

 

  
אנו רוצים להכניס , לבקשת רבים מתושבי נחלים

לאתר נחלים קטעים או תמונות שצולמו בארוע 
  ".שנה לנחלים 60ארועי "פתיחת 

  .נשמח לכל סרט או תמונות
  את החומר יש להעביר 

  .ליוסי רובינרויט מנהל האתר
  052-7036660 –סי יו

yosrbnrt@gmail.com 
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 ,בתחום המחשבים, שיפור חווית השימוש, סיוע והדרכה

, אימייל                           .בסבלנות רבה   ,לכל גיל
כל מה שרצית לשאול ולקבל , גלישה באינטרנט, פייסבוק

                                                            .תשובה מקצועית וסבלנית
  054-3002078 :ליצירת קשר

 

 ....הפתרון למשלוחי המנות
מוטב לאדם להרבות במתנות : "'ם הלכות מגילה פרק ב"רמב

 ..."מלהרבות בסעודתו ובשלוח לריעיו, אביונים
מציעה לכם לשלוח לחברים " אביב לניצולי השואה"עמותת 

בודם לשיפור שתרמתם לכ, לכבוד פורים תעודה ובני משפחה
בכך תחסכו . מצבם הכלכלי של ניצולי השואה בישראל

, ותזכו את האחרים בתרומה, בהכנת משלוחי מנות רבים
העמותה עזרה עד כה לניצולי . שעבורכם מוכרת לצורכי מס

מיליון  100-למעלה משואה לקבל הטבות וקצבאות בסך של 
  .וזאת מבלי לגבות כל תשלום מצד הניצולים ₪

  וספים נא לפנות לפרטים נ
   9362275. לאביבה טל
  .054-2208884או למיתר 

  

  
  
  

יציאה  .םיו 16- מתארגנת קבוצה דתית לטיול בסין ל
 –יוסי  –לפרטים  )60לגילאי (בסוף יוני או תחילת יולי 

052-2512715  
  

 

  משק שמוליק לוין במושב מזור
  למכירה זיתים ושמן זית 

   0.1-0.2מאיכות כתית מעולה 
  אחוז חמיצות, כשר לפסח ולכל ימות השנה

  הספקה עד הבית
03-9329328 ,054-6499300  

 

  כולל יום הששי
  לימודים גם ביום זה מתקיימים

 בבית המדרש נוה יעקב

 בת אבידההש
   G-SHOCKשחור מדגם  CASIOאבד שעון 

  9091187נשמח לקבלו בחזרה 
  

 

  פורים בבית הכנסת
  
  
  

  ', יום ד, תענית אסתר
  18:07עד  04:30-זמן הצום מ

  
  08:00, 06:30, 05:45: שחרית

  17:10: מנחה
  

  )יום רביעי בערב(ליל פורים 
  18:00: יאת המגילה ברוב עםערבית וקר

  
  קריאת מגילה נוספת בבית הכנסת

  20:00 :בשעה 
  

  )יום חמישי(פורים 
  )05:35 –תיקין וכ: (מניני שחרית

  05:45: מנין ראשון
  07:00: מנין שני

  :זמן קריאת המגילה
  06:15: מנין ראשון

  07:30: מנין שני
  

  10:30: קריאת מגילה נוספת בבית הכנסת 
  

  17:25 ,13:00: מנחה
  19:30, 18:00): מוצאי פורים(ערבית 

  
  )יום שישי(שושן פורים 

  )05:35 -כותיקין(מנייני שחרית 
  06:00: מניין ראשון

  06:45: מניין שני
  08:00: מניין שלישי
  
 הגבאים -פורים שמח 

  כולל יום הששי
  לימודים גם ביום זה מתקיימים

 בבית המדרש נוה יעקב

 

 

דרושה עזרה בקניית , למשפחה מורכבת ומסובכת
מטרנה אפשר  תרומה כספית או. מטרנה לשני ילדים

  –הביא לגילי ל
 054-4676568 
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