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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:

גליון מס 430
ה' בסיוון תשע"ב 18.05.2012
פרשת "במדבר"
כניסת שבת19:20 :
כניסת החג20:20 :
מניין כ"ותיקין"5:00 -

אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן ,ניצה טייכמן,

מס' הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון
בשבתות בחרום054-2589624 :

)תחנת הדלק(

מזל טוב
ליוסף חיים בהגיעך למצוות
לנורית ועמיר גוטמן
מזל טוב

לרגל שמחתכם

לגילה וישראל לבנון
למרים שפילמן
להולדת הנכדה  /נינה

מזל טוב

בת לתמר ושמוליק

למירה ופנחס רוטשילד
לנישואי הנכד נפתלי

לטובה ומשה קליין
להולדת הנכד
בן לרויטל וחנוך

בן לאירית ורפי זר
.

מזל טוב

לפיליס ואברהם סנדיוק
להולדת הנכדה
בת לריקי ואלון

לגולדי ויצחק לבבי
לאירוסי נדב עם עינת

תודה רבה
ברכות

לאדיר חן

לקהילת נחלים
ולנוער החביב והמקסים שלנו

לקבלת חייל מצטיין חטיבתי

שעזרו ,תמכו ,ריגשו והשתתפו בשמחתנו

ליום העצמאות ה64-
למדינת ישראל

עמיר ונורית גוטמן
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אנו פונים לועד המקומי ומבקשים שיפעל בכל
הדרכים האפשריות להחזרת חיבורי הבתים
שנותקו ע"י חברת .HOT

ה-ש-נ-ה ,בחג השבועות
כל ילדי נחלים) ,ואפילו התינוקות הקטנים(
באים לשמוע את עשרת הדברות

עמיר ונורית גוטמן
שי ועירית ויסבלום
ובשם תושבים נוספים

בקריאה מיוחדת לילדים
מתכנסים:

בית מדרש לנשים

בשעה  9.30בסניף בני עקיבא
]הקריאה לילדים תתקיים במקביל לקריאה
שבבית הכנסת[
בתכנית:
 #תחרות נושאת פרסים
#קידוש מיוחד לאחר הקריאה

בית מדרש לנשים
בתאריך ו' סיון27.5.12 ,
לא יתקיימו לימודי בית
מדרש לנשים,
חג שמח
חווה גרמה

עם ארטיקים וכיבוד חגיגי
#דבר תורה מפי המרא דאתרא

שנזכה מחדש ,גם השנה
☺ לקבלת התורה בפנימיות ובשמחה ☺
בית המדרש "נווה יעקב" – נחלים

קפה מאפה והרצאה
יום ראשון  3.6י"ג סיוון
בשעה  10:45בבית דני
מרצה צביקה הג'ינג'י
שוטרים מספרים על שוטרים וגנבים

***********************************
הודעה חשובה ללומדים ולשאר המעוניינים!
כפי המסורת שבידינו נקיים גם השנה יום סיור ושבת גיבוש.
השנה בחרנו לקיים את הנ"ל בתאריכים
בתמוז ,עש"ק ומחרתו פר' קורח  22-23ליוני,
המקום -רמת רחל – ירושלים.
המחיר לזוג – ) ₪ 1200ניתן לשלם ב  3תשלומים(
פרטים נוספים יעודכנו בהמשך.
ניתן להרשם אצל :חנן נורדן  -טל9328659 .
דוד רוטשילד – טל9080152 .

ב'+ג'

בברכת חג שבועות שמח

בואו בשמחה

קול מנחם
ועדת בטחון
תנחומים
לחיים גרטנר
במות אימך
בנחמת ציון תנוחם

מס' הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון )תחנת הדלק(
בשבתות בחרום054-2589624 :
)למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(
כמו כן ,מי שמעוניין לקבל מגנט עם מספרי
החרום ,נא לשלוח מייל לועד מקומי ואנו נשלח
אליכם בדואר פנימי.

