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   469 גליון מס
  22.2.2013 ג"תשעאדר  'יב

  "כורז"שבת   "תצוה"פרשת 
  17:14: כניסת שבת
  18.10: יציאת שבת

  
    05.40 -"ותיקין"מניין כ

  :30:16מפקד

  
  054054054054-2589624258962425896242589624: טלפון לשער נחלים צפון בחרום

         

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן
  יצה טייכמןנ, נורית גוטמן

  

  מזל טוב

  רות ולארי הורוביץל
  להולדת הנין

  נכד לדבי וגלעד
  
  

  יהודית ויהודה ארזיל
  לגאולה ואיתמר ראבד

  נינה/ חימשה להולדת ה
  נכדה לעפרה ודוד לחיאני

  
  
  
  
  

 

    מסיבת פורים לכלמסיבת פורים לכלמסיבת פורים לכלמסיבת פורים לכל
!!!!!!!!!!!!המשפחההמשפחההמשפחההמשפחה     

פורים מושבית מסיבת  
 

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 בשמחות וחגים וזמניםאז   

 
 ועדת תרבות

 
 

  " השומרים נחלים"
  

 .דרושים עוד מתנדבים לסיורים בלילות
  .כ שעתיים"סה, פעם אחת בכל חודש

  052-9280560, תן להצטרף בתיאום עם שיני
  

  חוג היובל
  מסיבת פורים

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

  מופע מסיכות
  לבודד₪  40 –עלות 

  !כניסה במצב רוח מרומם

 

  מזל טוב

  שולה וצביקה ארזיל
  ליהודית ויהודה ארזי

  
  עם ישורוןיעל לנישואי  

  
  

  
  

  

  ביטחון

  מזל טוב                 

  לישי בראל
  בהגיעך למצוות

  
  לרחלי ואוריאל בראל
  לרגל שמחת הבר מצוה

  
  

  

  מזל טוב
  

  להניה ויוסי רפפורט
  הלל לבת המצווה של הנכדה

 בת למירי וחיים

 

 

 

 

 

 פורים שמח
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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 

   
  25.2.13אדר ו "טבתאריך 

  חופשת פורים
  

  4.3.13ב אדר "בתאריך כ
  מר משה הרשקוביץ 10:00בשעה 

  עיון בספר שמות לאור דרכו של"
  "הודה קוקצבי י

  גב רחלי לוינגר 11:15בשעה 
  "תנאים ואמוראים"

   
  בואי בלב שמח

  חווה גרמה
  

   
                                                            

  

הציבור מוזמן לערב עם מקהלת בית הכנסת 
  . בירושלים" יקר"

בשעה  9.3.2013ז אדר "כ במוצאי שבת פרשת ויקהל

  .בבית דני 20:30
שנים  8בחלוף  ל"הערב יוקדש לזכרו של שמוליק וילנר ז

  .להסתלקותו
  ועדת תרבות ומשפחת וילנר

  
 

 מתנות לאביונים לעמותת אביב לניצולי השואה

 

א ניתן לתרום מתנות "לפי פסיקת הרב גרינוולד שליט
ניצולי אשר עוזרת ל, לאביונים לעמותת אביב לניצולי השואה

שואה לקבל פיצויים והטבות על פי חוק ובכך משפרת את 
רצוי לתת ערך של מנת . מצבם הכלכלי בצורה משמעותית

עניים בו ביום ואת יתר הסכום להקדיש למטרה זו  2- פלאפל ל
 .או אחרת

-1לתרומות לעמותת אביב לניצולי השואה ניתן לחייג למספר 
ניתן גם לפנות  חליםנ 201. ד.ק לת'או למסור צ 801-222-404

  054-4688320ישירות לאביבה סילברמן 
  .תזכו למצוות

 

         האגף לתרבות           
 תורנית

  ☺ עמכם' ה יקרים ובוגרים חניכים הורים
  

  בחגיגות פתחנו אדר וחודש פורים  חג לרגל
  !וטעימה כיפית פורים מסיבת בסניף לנו היה השבוע

 הנפלא האוכל על והבשלניות הבשלנים לכל הכבוד כל
  המקוריות והתחפושות

 הזוכים השבטים את בסניף אפרסם אני הבאה שבת(
  )התחפושות בתחרות

 
   ,שני יום, פורים בשושן הבא בשבוע

  יתקיים 15:30 בשעה 25.2 ,אדר ו"ט

  !נאמן שבט בחסות מטורף פורים שוק
 המון ועוד קיוסק, מתנפחים, שוות תחנות מלא יהיו

  !הפתעות
  גלקסי -ראשון פרס: הגרלה ובסוף

  טאבלט -שני פרס

 beats אוזניות - שלישי פרס
  לצדקה נתרם מהשוק ותמההכנס נכבד חלק *

 ☺בהמוניכם בואו
  

 ה"הרא שבט של ה-ר- ת-כ- ה-ה תתקיים חמישי וביום

  דני בבית 19:00בשעה
  

  
 מי לכל הכבוד כל!! הסניפית הועידה התקיימה ש"במוצ
  !חלק ולקח שבא

 נתחיל ה"שבעז חשובות החלטות החלטנו בועידה
  בסניף להנהיג

  ☺בסניף הבא שבוע יתפרסמו ההחלטות
**  

  !!!החלו פסח למסע ותהרשמ
  -בתאריכים יתקיים המסע
 פרדס ליד(הנחל אנדרטת חניוןב נישן  הכרמל באזור

  )חנה
 לכבוד בלטרון עקיבא בני תנועת כל נתאסף המסע בסוף

  !הארצית הועידה פתיחת אירוע
  .בשלום הביתה נחזור ומשם

  
  זמן בכל אליי לפנות ניתן מידע ועוד לסיבסודים

  טל-052-3662859
  

  בסניף פעילות יהיה לא השבת רילצע
  טוב שבוע,שלום שבת

  !שמח ופורים
  טל
 
 

 בני עקיבא
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  . צביעה וניקיון לקראת פסח  
 אמין ומקצועי

  054-2297122 -נתנאל
  052-3848162 - עמיחי

  השבת אבידה
  

סריגה מיוחדת . נמצאה כיפה סרוגה סגולה לגמרי
  9362275סילברמן ' ניתן לקבלה אצל משפ. ויפה

  
 .ידניתאבדו תפילין בתפ

המוצא מתבקש ליצור קשר עם הראל ויסבלום 
054-5205392  

  

  אינסטלטור  
ותיק ומנוסה מבצע כל עבודות אינסטלציה במחירים 

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

0507-954964  

 

 

 ליפה שטרול כהן
  !החלמה מהירה

  
  ',יפה בשיקום בבית רבקה קומה שלישית מחלקה ד

  .תשמח לביקורכם

 

דאג נו נואפשר להעביר אלי, משלוחי מנות  .א
  .להעבירם לכתובות נכונות ומתאימות

לתת מנה  ניםהמעוניי, אנו קרובים לחג הפסח  .ב
 .נולהתקשר אלייש חמה בליל בדיקת חמץ 

 25מחיר מנה הוא  –המעוניינים לרכוש מנות   .ג
₪. 
  ,בברכה

  050-8684141 –אריה גוטליב 
  054-4676568 –גילי זלצר 

 

  
...) הזקוקים להובלה החלפה ועוד, קשים(צת נכים  לקבו

  .י מתנדבים צמודים נדרש עזרה במימון ליל הסדר"הנעזרים ע
לחלקם אין משפחה לחלק שיש בגלל נכותם הקשה אינם 

' ניתן לקבל קבלה להחזר מס, יכולים להיות בחברת משפחתם
  .עבור תרומה זו

  054-4676568 –גילי 

 

  נפגש ביום ראשון הקרוב בערב
  .במועדון 20:30בשעה  

  !!!!נתחפש ונשיר, נרקוד, נשתה נצחק, נאכל
  !ימו לבש... אבל אבל אבל

  !אין כניסה בלי תחפושות
בתחילת הערב תתקיים תחרות תחפושות משוגעת 

  :בנושא
  "שירים –מוזיקה "

  .שלישיות/עליכם להתחפש בזוג
  ...כמה שבא לכם למשפט או משהו מתוך שיר

  ☻פרס שווה מובטח לזוכים 
  !!!מחכים לכולכם בחיוך ענק –ה 'חבר

  !!!מלא מלא מלא מצב רוח
  

  ₪ 25נא להביא 
 מיתר בן ישי ואבישי כהן

 נוער נחלים

  ,חבריי נחלים
אנו סובלים מגל פריצות והדבר , ועות האחרוניםבשב

ב למתוח אפילו את קצה "המתנדבים במג, מכריח אותנו
  .  גבול היכולת במארבים ובסיורים

בחודש האחרון ראיתי לא פעם את אותם הפרצופים 
מתנדבים פעם אחר פעם בשעות הקטנות ביותר של 
  .הלילה וללא חשבון ליום העבודה שבא בעקבותיו

היכולת לבקש סיוע , לעכב, ים הסמכויות לעצורלמתנדב
  .מכוחות נוספים ולבדוק רקע פלילי במסוף המשטרתי

אך ורק התנדבות במסגרת המתמיד תועיל לבטחון 
  .האישי ולהגרת הבטחון המושבי

צר לי שהוקם ארגון מסיירים רק מתוך תחושה 
  ". החרב מונחת על הצוואר"ש
פועלים ללא שאלה המסיירים מסכנים עצמם ו, חבל

התשובה לפריצות ולאיומים היא . ביטוח וללא סמכות
ב שתביא להגברת הסיורים ולהגברת "התנדבות במג

  .הנוכחות של בעליי סמכות בתוך המושב
שעות פנויות בחודש  8אני שב וקורא לכל מי שיש לו 

  !לבוא ולהתנדב
  חבר כתת הכוננות – כרמי יוגב

  

 מסיבת פורים
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   ג"פורים תשע
            זכור-שבת תצוה

  )5:45כותיקין (, 09:00, 07:00:  שחרית 
  לערך  10_ו  8,  6:תבשעו: הקריאות בפרשת זכור             

  דקות לאחר התפילה במנין השני 5וגם                    
  

  111   17:15, 12:45:  מנחה   

  
  מוצאי שבת ליל פוריםליל פוריםליל פוריםליל פורים

  . 18:45: וקריאת המגילה ברוב עם ערבית  

  

        ::::מגילה נוספתמגילה נוספתמגילה נוספתמגילה נוספת----קריאתקריאתקריאתקריאת
  20:30 -  בבית הכנסת

  
  

  )יום ראשון( פוריםפוריםפוריםפורים

  : תפילות שחרית
  זמן קריאת המגילה)               6:00-כותיקין  (        

  6:15              5:45 -מנין ראשון 

      7:30               7:00 -שני    "      
  8:45             8:15 - שלישי  "    
  

        ::::מגילה נוספתמגילה נוספתמגילה נוספתמגילה נוספת----קריאתקריאתקריאתקריאת
  10:15 - בבית הכנסת 

  
  .17:20,  13:30:  מנחה   
  .19:30,  17:55): מוצאי פורים(ערבית  

  
  )יום ִשני( שושן פוריםשושן פוריםשושן פוריםשושן פורים

  : מניני שחרית
  )6:00-כותיקין  (        

  6:00 -מנין ראשון 
   6:45 -שני    "      
  8:00 -שלישי  "    

                הגבאיםהגבאיםהגבאיםהגבאים    - - - - פורים שמחפורים שמחפורים שמחפורים שמח

 

 


