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  יתברך' ה- בשבח והודיה ל

   יייי""""ננננ    אוראלאוראלאוראלאוראלבננו היקר 
  הגיע למצוות
        ה במניין השניה במניין השניה במניין השניה במניין השני""""עליה לתורה איעליה לתורה איעליה לתורה איעליה לתורה אי

        , , , , """"נחנחנחנח""""שבת פרשת שבת פרשת שבת פרשת שבת פרשת 
        ))))20.10.1220.10.1220.10.1220.10.12((((חשוון חשוון חשוון חשוון ' ' ' ' דדדד

        לאחר התפילה קידושא רבאלאחר התפילה קידושא רבאלאחר התפילה קידושא רבאלאחר התפילה קידושא רבא
  הציבור מוזמן

        טובה ושמעון פוררטובה ושמעון פוררטובה ושמעון פוררטובה ושמעון פורר
 

   468 גליון מס
  15.2.2013 ג"תשעאדר ' ה

    "תרומה"פרשת 
  17:08: כניסת שבת
  18.04: יציאת שבת

  
    05.47 -"ותיקין"ין כמני

  :30:16מפקד

  
  054054054054-2589624258962425896242589624: טלפון לשער נחלים צפון בחרום

         

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

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

  

  מזל טוב

  לרב דוד גרינוולד ואהובה
  להולדת הנכד

  בן לטובה וידידיה 
  

  לצפנת וברוך איזק
  להולדת הבת

  למלכה ומשה איזק
  להולדת הנכדה

  
  
  
  

  
כל אלו שהחליפו את מספרי הטלפון הנייד שלהם * 

מתבקשים לשלוח במייל את מספריהם החדשים כדי 
שנוכל לרענן את רשימת הטלפונים של השער לפתיחה 

  .בשבת בחרום
  

  
, על מנת לנסות להגביר את הביטחון במושב* 

לי מפקדת -המתמידים מתבקשים ליזום סיורים עם שי
  –הבסיס 

050-6277974  
  

  

 .פרויקט הסיורים התחיל השבוע  *
  .דרושים עוד מתנדבים לסיורים

 .לחודש שעתיים בלילה אחת
  לפרטים נוספים והרשמה

  שי ויסבלום  052-9280560
  

 

  
  תענית אסתר

  א באדר"י, יום חמישי
  4:46 –התחלת הצום 

  8:00, 6:30, 5:45שחרית וסליחות  
  5:55 –מניין כותיקין 
  17:00 –תפילת מנחה 

  17:45 –ערבית 
  17:56 –סוף הצום 

 

 

  מזל טוב

  
  נישואיך עם איתמרגומז ללליאורה 

  
  למרים ופטריק             
  לנישואי ליאורה          

  
  

  
  
  

 בית הכנסת

 ביטחון

 

  יתברך' ה- בשבח והודיה ל

   יייי""""ננננ    ישיישיישיישיבננו היקר 
  הגיע למצוות

        ייייראשוןראשוןראשוןראשוןה במניין ה במניין ה במניין ה במניין """"עליה לתורה איעליה לתורה איעליה לתורה איעליה לתורה אי
        """"תרומהתרומהתרומהתרומה""""שבת פרשת שבת פרשת שבת פרשת שבת פרשת 

        לאחר התפילה קידושא רבאלאחר התפילה קידושא רבאלאחר התפילה קידושא רבאלאחר התפילה קידושא רבא
  הציבור מוזמן

  רחלי ואוריאל בראלרחלי ואוריאל בראלרחלי ואוריאל בראלרחלי ואוריאל בראל
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  חוג דור
  "תרומה"ש "נפגש במוצ

  , )למינינם 16/2/13( 
  בבית פרדי וורדה פליישר

 

 

:שנה שלמה חיכיתם והנה זה קורה  
פורים המושבית מסיבת  
, לתפור תחפושות :להתכונןאפשר להתחיל 

 לאפות משלוחי מנות ולשחד את השופטות
 

במוצאי שבת קודש מיד לאחר קריאת המגילה 
 נפגש כולנו בבית דני

 לפעילות מפתיעה לכל המשפחה
 

בוודאי? יהיה אוכל   
ברור?  תהיה תחרות תחפושות  

יהיה כיף!!! בעצמכםתבואו ותראו   
 

לששון אז בשמחות וחגים וזמנים  
תרבותועדת   

 

הזדמנות  – ספר טלפונים חדש
  ...אחרונה לכל המאחרים

  !!בימים אלו אנו נוציא ספר טלפונים חדש
! 17.2.13-יש להעביר את הספח שנשלח אליכם עד ה

או לשלוח  ניתן להשאיר בתיבת הדואר שמחוץ למשרדי
   .במייל עם הפרטים הרלוונטיים

vmnhadas@zahav.net.il 
. לאחר תאריך זה נעתיק את הפרטים מן הספר הישן

 !לא ניתן להעביר פרטים לאחר תאריך זה(
 

  חוג היובל
  מסיבת פורים

בשעה " זכור"ש פרשת "מוצ, 23.2.13 –בתאריך 
מופע : בבית משפחת אלרום נושא, 21:30

  מסיכות
  לבודד₪  40 –עלות 

  !כניסה במצב רוח מרומם
 

  ועד מקומי מזכירות

   שוק פורים
  

דברים  .השבוע נעבור בבתים לאסוף פרסים לשוק

  .שאתם לא צריכים משחקים ועוד

  שוק יתקיים בעז״ה ה

  .ט״ו אדרביום שני 

  , תחנות מגניבות 

  פרסים שווים 

  .וההגרלה הגדולה

  טאבלט  - ראשון פרס 

  פלאפון  -פרס שני

  יות היטב נזאו -ופרס שלישי

  ! בואו בהמוניכם

 מהרווחים יתרמו לצדקה לפחות רבע

  " מסע המושבות"
בית המדרש לנשים , למשתתפי כולל יום השישי

  :וחברי המושב
ח "ז וכ"כ, נא רשמו לפניכם כי בימים ראשון ושני

בעקבות  –מסע המושבות "יתקיים ) 7-8/4(, בניסן
  ".ל"הרב קוק זצ

ת הרב סי הרשמה ישלחו אלינו מביפמידע מפורט וט
  .קוק בירושלים בקרוב

  ,בברכה
  דוד רוטשילד
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 בית מדרש לנשים
  אגף החינוך והתרבות של

  עיןימועצת חבל מוד
  מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש

  "בית דני"ב
  ח"ש 30בעלות של 

    

  18,2,13 בתאריך ח אדר
  הרב שבט ארי 10:00בשעה 

  האירוניה כיסוד בהשגחה - ונהפוכו"
  "וניהול העולם

  הרב אהרון כהן 11:15בשעה 
  יסודות,דרך ארץ קדמה לתורה"

  "בקבלת התורה
   

  בואי בלב שמח
  חווה גרמה

                                                            

  

  !לבעלי הכלבים

 
  , השבת הגיע גדוד כלבים לבית הכנסת

  ? למה

  ?ד הכלבים לא עובד בשבתכי לוכ

אני אציע למועצה להעסיק גוי של שבת לאסוף את כל 

  .הגדוד

ותראו שישנם ילדים ] באישורי[דקות  5צאו מבית הכנסת 

, שפוחדים מכלבים וזה לא משנה אם זה כלב קטן או גדול

  .כלב הוא כלב. שחור או לבן

הכלב הוא רכושכם וכמו שלא תחלקו עימנו את שאר 

או  .אל תחלקו איתנו את כלבכם, כספכם או ,רכושכם

  !הכל או כלום

בארות יצחק קיבלו החלטה . אל תגידו לי שזה מושב

למה זה . כולל שבת,לקשור את הכלבים בכל ימות השבוע

  ?לא יכול להיות גם אצלנו

של שכנו או , או הנכדים,שכל אחד מכם יחשוב על הילדים

לא . שרוצים לשחק במשחקיה ללא פחד מכלבכם ,חברו

  ???מגיע להם

  .קישרו את כלבכם או הכניסו אותו לביתכם ,לסיכום

  !!!ם  כ   ל  ש  הוא

א                                                                                           
  הובה אינהורן

  

    
  
  

 

 קפה מאפה והרצאה
  מי שיש לו זמן מוזמן

  ,17.2.2013 ,ז אדר יום ראשון 
  10.45בשעה 

  בבית דני
  חזי פוזננסקי: מרצה

  "פורים בסיפורים"על 
  

 

 14דרושה משפחה חמה ואוהבת לאירוח נערה בת 
                ). אולפנא לנערות בסיכון(מאולפנת דולב 
וחופשים מידי ) בערך פעם בחודש(אירוח לשבת 

  052-4605400איילת  -לפרטים. פעם
  

  ,קהילת נחלים היקרה
  יד תודה רבהרצינו להג

  ,על מתקפת העוגות השוות
  מבול הארוחות המשובחות 

  .ובכלל על הברכות והעזרה
תודה לחברינו בחוג אור ולכל תושבי נחלים 

  היקרים
  שנחזיר לכולכם בשמחות

  
  שלמה פיטריו תמר ואריאל, נתנאל, דודי, שירלי

 

 שיעור לנשים לקראת פורים
  הנך מוזמנת לשיעור לנשים עם רונית פורר בנושא

  !מכבדיו –בגדיו של אדם 
בביתה  20.30בשעה  19.2.13אדר ' ביום שלישי ט

  .4סער ' רח, של אביבה סילברמן
  !תבואו בשמחה

 

  
  "ביריה שלנו" השקת ספר

  " סיפור ביריה בבניינה"ותקליטור  
  .שנים למבצע הגידם 67במלאות 

  ג"א באדר תשע"י,  ביום חמישי
  .בבית דני 19:00בשעה , 21.2.13, מוצאי תענית אסתר 

  !כל הציבור מוזמן

 

 

 

האגף לתרבות                    
 תורנית
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  להשכרה בנחלים  
  !מיידי, וליםפשירותים כ+ מזגנים  2+ חדרים  4דירה בת 
  052-4525031, 052-3457535 –לפרטים 

 

  השבת אבידה
  תיקי טלית  2נמצאים בבית הכנסת 

  כנראה . ובתוכם  טליתות כחדשות
  .שייכים לאורחים שהיו בשבת באחת השמחות

  יש לפנות למאיר רוטשילד

  

  מכירת
  תכשיטים מטפחות וכובעים

 22:30 – 08:00בין השעות , 20.2.13, ביום רביעי
, תתקיים מכירה של תכשיטים מיוחדים בעבודת יד

  .מטפחות וכובעים מעוצבים בעבודת ידמגוון רחב של 
  בבית משפחת

  ,י דרוריתשלומית וקו
  נחלים, 60חרמון ' רח

 

  אינסטלאטור  
ותיק ומנוסה מבצע כל עבודות אינסטלציה במחירים 

  .נוחים עבודה נקייה ויחס אישי
  !אפשרות לקבל יעוץ טלפוני לכל נושא

0507-954964  

 

 יועצת זכויות במשרה חלקית 
  

עמותת אביב לניצולי השואה מחפשת יועצת ליעוץ אישי 
רבע (לניצולי שואה בנקודות יעוץ של העמותה באזור המרכז 

אין צורך . חשוב שנושא ניצולי השואה קרוב לליבה). משרה
ים יחסי אנוש מעולים ויכולת להבין בידע מוקדם אך חשוב

  . חומר משפטי
  aviva@avivshoa.co.il-לפרטים נוספים נא לפנות ל

 

  קוסמטיקה רפואית –מירב היופי 
  

  :הטיפולים המוצעים
  

היחיד  –מכשיר אפילציה להסרת שיער לצמיתות 
  בהיר/ שמתאים לשיער לבן 

הצערת (ינג 'טיפולי אנטיאג, טיפולי פנים
/ פדיקור , הבהרת פיגמנטציה, )עור

, עיצוב גבות, הסרת שיער, מניקור רפואי
ל לציפורן 'ג, איפור מקצועי, טיפולי יופי

  טבעית מתפצלת או חלשה 

  .ללא חומרים מקשרים
  אצל... כל זאת ועוד

  

  מירב ויצמן
  )GIGI ACADEMY(בוגרת 

  , מושב מזור , 4הגפן ' רח
9086899 ,052-3448183  

 

 תעודה לכבוד פורים
 ..."מלהרבות בסעודתו ובשלוח לריעיו, מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים": 'ם הלכות מגילה פרק ב"רמב
שתרמתם , לכבוד פורים תעודה מציעה לכם גם השנה לשלוח לחברים ובני משפחה" אביב לניצולי השואה"עמותת 

ותזכו את האחרים , בכך תחסכו בהכנת משלוחי מנות רבים .בישראל לכבודם לשיפור מצבם הכלכלי של ניצולי השואה
מיליון  130- למעלה מהעמותה עזרה עד כה לניצולי שואה לקבל הטבות וקצבאות בסך של . מוכרת לצורכי מסה בתרומה

  .מבלי לגבות כל תשלום מצד הניצולים ₪

אם אין מענה נא להשאיר ( 4688320-054. או לאביבה בטל sari@avivshoa.co.il  -ל במייל  לפרטים נוספים נא לפנות
  ).הודעה

  !תזכו למצוות

 

  
  כמות המשקעים בנחלים

  .באדיבות שלום נוי -  ג"חורף תשע
  

מ                                               "מ 99בשבועיים האחרונים ירדו 
  מ"מ 568.1  כ מתחילת העונה ירדו"סה

.. על פני האדמה שומע תפילה תן טל ומטר לברכה..."
  "וברכנו בגשמי ברכה
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 60:8:30:15  כל הנחלים רצים
 שניות דקות שעות ימים                                                 

  
  ה ביום העצמאות יתקיים "אנחנו שמחים להודיע שבע

              

  ! 1 - מרוץ נחלים ה
המרוץ יערך בשיתוף חברה מקצועית להפקת אירועי 

  ,ויתקיים בתוך המושב ובשדות מסביב ספורט
   .יפי של ספורט ובריאותכחלק מיום כי
  בנפרד לגברים ולנשים - מ"ק 10, מ"ק 5המקצים יהיו 

  .מ"ק 2 -מרוץ משפחות חוויתי במיוחד -וגם
  המרוץ מיועד לתושבי נחלים ופתוח לקהל הרחב

כדאי -אבל בינתיים, פרטים מדויקים יינתנו בהמשך
  !!להתחיל להתאמן 

  
  !בנות אנחנו כבר מתחילות ...ו

ה עם מאמנת מקצועית נפתחת קבוצת ריצה חדש
) גם מתחילות ,כן(בנות מכל הגילאים והרמות  בנחלים

  !מוזמנות להצטרף
  מפגש ראשון 

 ...בבוקר 8ב  19/2/13ללא התחייבות ביום שלישי 
  

  לפרטים
  052-3253506-יעל ארבל
  054-9498275-נורית כהן
  054-2070852-רוני ברק

 

  
  תודה מקרב לב

והשתתפו בצערי עם פטירתה של אימי  לכל אלה שבאו לנחמני
  .ל"ז

  .יהי רצון שנדע רק שמחות בקהילתנו
  ניצה נורדן

 

  ,תושבי נחלים יקרים
  !אנא ראו הזמנה זו כאישית

 !נשמח בהשתתפותכם כצופים או כרצים

  כם יחתאנו מבקשים את סל
  !על התנועה הרבה

 !מתואם עם כל הגורמים המוסמכים עהאירו
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  !!!חוזרת יאה

  בננות קייטנת    
  'ד- 'א כיתות לבנות

  פסח שלפני בשבוע

  13:30 – 8:00 בין'  ה- 'א ימים
   ₪ 370: עלות

  

                           אילה בהדרכת זמיר משפחת בבית                                          
                                           052-5813575:  לפרטים                ayalazamir@gmail.com: במייל להרשמה  
  

   אבי לזכר
  .לפטירתו שנה במלאת – ל"ז מרדכי שטיינמץ

  
  .עושים שאנו, החלטה בכל עינינו לנגד עומד אבא היום גם, עבר בלשון אבא על לדבר קשה
  .חייו תהפוכות בכל שעמד, איתן צוק, במשפחתנו התווך עמוד היה אבא
 במחנות השואה מוראות את עבר, קשים בזמנים הבית בפרנסת עזר במשפחתו הבכור כבן בילדותו כבר
  .להישבר לא לו עמד האמונה כוח ורק, בנערותו עבודה
 אצבעות 10-ב וממש, בנחלים סופית שהתיישב, עד למקום ממקום נדד, לארץ עלה העולם מלחמת לאחר
  .בעמלו ברכה ולראות, להתבסס הצליח
 לבית הראשונים בין  להגיע שמקפיד כמי היה ידוע אבא, הרבים עיסוקיו שלמרות גם יאמר לזכותו
 להסיע דאג הצורך בעת לכך נוסף. בתפילה הטון את נתן, עליו בהספד אמר רינוולדג שהרב וכמו, הכנסת
 השלישית הסעודה ארגון את עצמו על לקח וכן. הרב של לשיעורים בתנועה שמוגבלים תושבים
  .האחרון יומו עד כמעט,בשבת
  .עדן בגן מנוחתו תהא
  .הקשים הזמנים את לעבור נול שעזרה נחלים אנשי בקרב ההתנדבות רוח את גם לציין רוצה אני

  
  ,המשפחה בשם
 פאולי הניה - בתו

  
  ☺! עמכם' ה יקרים וחניכים בוגרים הורים
  !במיוחד וטעימה מטורפת פורים מסיבת תתקיים ה"בעז 18:00ב ראשון ביום
  !במיוחד פורימי רוח מצב עם לבוא לכולכם מחכים

  
  )השבת( תרומה שבת במוצאי
  !הועידה תתקיים
  ולהשפיע לשנות הרצון את בך ויש' ט כיתה מעל אתה אם
  !המקום בדיוק זה

  19:30 בשעה עקיבא בני בסניף ה"בעז תתקיים הועידה
  !לכם מחכים
  )זכור שבת( הבאה שבת
  במושב נמצאים לא המדריכים שרוב מכיוון � בשבת פעילות תהיה לא
  

  16:00 מדריכים לימוד
  16:30:מפקד

 

 בני עקיבא


