 1גליון מס 475
ב אייר תשע"ג 12.4.2013
פרשת "תזריע מצורע"
כניסת שבת18.49 :
יציאת שבת19.45 :

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

מניין כ"ותיקין"5.38 -
מפקד 18.00
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

זמני התפילה
יום שני בערב ליל העצמאות:
ערבית חגיגת בשעה .19:30
שחרית )יום שלישי(:
8:00 ,7:00 ,6:00
מנחה 18:55 ,13:30 :
יום עצמאות שמח,
הגבאים
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מזל טוב
לפנינה ואלי גלבוע
להולדת הנכדה
בת לשישי )שירה( ואשר
***
לגילה וישראל לבנון
להולדת הנכדה טל
בת לתמר ויהונתן
***
לעדי וחנן הרשקוביץ
להולדת הבן
ליפה ויוסי הרשקוביץ
להולדת הנכד
***
לבלהה ומשה פורר
לרונית ואבנר פורר
להולדת הנינה  /נכדה
בת לתמר ורועי

בטחון
לידיעתכם ולידיעת אורחיכם,
ביום העצמאות שערי המושב יהיו
סגורים החל מערב החג בשעה
 20:00ועד למחרת בצהריים,
בשער הצפוני יוצב שומר.
כמו כן ,במהלך המרוץ בבוקר יסגרו
לזמן קצר מספר כבישים במושב.
חג שקט ושמח!
להזכירכם:

נא להדביק את המדבקות שנשלחו אליכם
מצד שמאל של האוטו בחלק העליון.
תודה!

מזל טוב
לאוריה פורר
לאירוסיך עם מאיה
לבלהה ומשה פורר
לרונית ואבנר פורר
לאירוסי אוריה

מזל טוב
להדס ואריק סניאור
לבת המצווה של עמית

טקס יום הזכרון תשע"ג
השנה נבחר הנוער להוביל את טקס יום הזיכרון.
בחרנו לחרוג מעט מהמקובל ולשלב את הטקס
הממלכתי עם ערב שירי זיכרון.
חשוב לנו ליידע את הציבור שהטקס יהיה ארוך
מהרגיל.
מיתר בן ישי ,אבישי כהן
ונוער נחלים.
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קול תודה
רוצים להודות לכל התורמים למפעל קמחא
דפסחא.
השנה נאספו  75,000ש"ח ,שחולקו לגורמים שונים
ובמיוחד למשפחות נזקקות.
כמו כן אנו מודים מאד למתנדבות ולמתנדבים
שעברו בכפר לאסוף את התרומות.
אם יש חברים שעדיין לא תרמו ,נשמח לקבל
תרומות נוספות )כי חולק סכום גבוה יותר מזה
שנתרם(.
מאיר היימן אודי רטנר מיכאל אשר

"אבות ובנים"
מתי :כל
לימוד חברותא בין אבא לבנו
איפה :בבית
שבת 16:00-17:00
המדרש התחתון ,ישיבת נחלים מה לומדים :מה שהלב
מי :אבות ובנים וכל מי שרוצה
חפץ
ללמוד תורה!
מי שמעוניין לתרום כסף לקנית פרסים נא לייצור קשר עם
גיל אפרתי054-212-3739 :
"לא נתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן בדברי
תורה" )ירושלמי מסכת שבת(

חוג היובל
בני עקיבא
הורים חניכים ובוגרים יקרים ה' עמכם ☺
השבוע ציינו את יום השואה בסניף עם טקס קצר
וסרט על השואה
כל הכבוד לכל מי שהגיע!
במשך השבוע האחרון כולנו בהכנות
אל ההופעות בערב יום העצמאות!
כל החניכים מקפצים להם
ברחבת הדשא
כאן המקום להגיד כל הכבוד לשבט נאמן התותחים
שאחראים על הריקודים!
שבת הבאה תתקיים שבת אילן ולכן לא תתקיים
פעילות אחה"צ בסניף בשבת
סליחה מראש..

במוצאי שבת ,ל"ג בעומר י"ז אייר,27.4.2013 ,
יתקיים אי"ה בשעה  21:00ערב שירה בחצר
ביתם של משפחת נאוה ואהרון ויסבלום.
עלות  ₪ 30לאדם

ללומדי כולל יום השישי ולכל המעוניינים:
רשמו לפניכם תאריך שבת כולל
בחיספין רמת הגולן כולל סיור ביום שישי
שבת פר' "חוקת"  ,14.6 – 15.6ו'-ז' תמוז.
מחיר  ₪ 1100 -לזוג.
פרטים נוספים אצל
דוד רוטשילד וחנן נורדן

פעולת ערב שבת21:30-
לימוד מדריכים 17:45
מפקד 18:00
סעודה שלישית לחבריא ב' מתפילת מנחה אחרי
המפקד ועד צאת שבת
מוזמנים בחום

בתאריך  15.4.13ה' אייר לא יתקיימו לימודי בית המדרש
לנשים

שבת שלום!
טל

תנחומים
לאהובה אינהורן
במות אביה
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אוטוטו ....שבת אילן !!
שבת לילדי אילן תתקיים
בשבת פרשת אחרי מות קדושים,
י אייר20.4.2013 ,
הילדים יתארחו בבתי המתנדבים ויאכלו סעודה
אחת משותפת.
לצורך השבת דרושים :מתנדבים להעביר פעילות
חוויתית ,תרומות ממתקים ופרות ,תרומות
בקבוקי שתיה ,ותרומות כספיות לקניית ארוחה
משותפת וסעודה שלישית.
לפרטים ותרומות ניתן לפנות :
למיתר בן ישי ,שרהלה גולניק ,אבישי כהן ,שרית
כהנא.

מי שמעוניין במטבעות לפריטה שיפנה אליי עד ערב יום
העצמאות.
מיכאל אשר – 052-4684228

מחפשת לקנות עגלול.
מירי – 054-4892332

דרוש/ה עובד/ת לחנות גבינות במושב נחלים
בשעות אחה"צ
עבודה נוחה גם לסטודנטים
03-9328960 ,050-5654784

טורניר כדורגל ע"ש
איתי יוגב ז"ל
משפחת יוגב מודה לעשרות שנרשמו לטורניר הכדורגל
ע"ש איתי יוגב ז"ל,
שיערך ביום העצמאות הקרוב.
שלב הבתים יחל בשעה  10:00בדיוק!! ,ועל כן הקבוצות
מתבקשות להגיע לפני בכדי לקבל חולצות ולוח זמנים
למשחקים.
נזכיר ,כי בין חצי הגמר לגמר יערכו משחקי הראווה של
כיתות ז'-ח' ושל הבנות.
השתתפותכם מחממת את הלב.
משפחת יוגב

להשכרה
בית חדש בהרחבה,
 6חדרים מרווחים .מיידי.
יפה 050-9328857

להשכרה –  5חדרים ,חצר פרטית גדולה ,כניסה
ב,1.7.13-
לפרטים –ציפי 054-4928537 -

סטודנטית לתואר שני מנחלים
מעבירה שיעורים פרטיים לכל הגילאים,
במקצועות מתמטיקה ,אנגלית ,ביולוגיה ועוד.
למעוניינים; בתיה 050-4756568

