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  512גליון 

  
  31.1.14 , דתשע" ' שבטל

   " תרומהפרשת "
  16:54 כניסת שבת: 
  17:52יציאת שבת: 

  
  05:59 : ין כ"ותיקין"מני

  

  

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

vmnhadas@smile.net.il 

  מערכת: 
  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 

  , הדס סניאורנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

  
  
  

  מזל טוב  
  

  חנה ואילן בנצקי ל

  לרגל שמחת הבת מצוה של

  אוריה הנכדה

  בת לקרן ואסף

  
  
  

 

מי שלא נמצא ברשימת התפוצה של חברה קדישא ולא 

   SMS-מקבל הודעות ניתן לשלוח  בקשה באמצעות ה 

  המבקש נא לציין את שם

  0507501120 -נורית 

 

ששון וקול קול 

  מזל טוב
  

  נינה ואברהם גרסטנפלדל

  להולדת הנכד

  בן למיכל ודודי

  מזל טוב
  

  טליה עםלנישואיך מרדכי פרל ל

  

  נעה ולרב אהרון פרלל

  לנישואי מרדכי

  

  מזל טוב
  

  שי  לאירוסייך עםרוני בראל ל

  

  רחל ואוריאל בראלל

  לאירוסי רוני

  להולדת הנכד

 

רית שפירו שהפעילה את תודה מיוחדת לנו

 כוח-בשבט. יישר- הילדים בטיש טו
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  נוער יקר שלנו!                

 

בערב שבת הקרובה, פרשת תרומה, ניפגש בשעה 
       בדיוק, לשיחה מרתקת עם צופיה הירשפלד. 9:00

  ן! מחכים לראות את כולכם :)-מ-ז-נא להגיע ב

רק רצינו להזכיר שביום ראשון,  -כמו כן, מועצת נוער 

         במועדון 20:00), ניפגש ב2.02ב' אדר א (

  לישיבת מועצת חשובה. תבואו ותבואו :)

  

  שבת שלום,

  אבישי ותמר
 

  

חשוב להגיש  –מענק לניצולי שואה יוצאי הונגריה 

 בקשה בהקדם

ניצולי שואה יוצאי הונגריה והונגריה המורחבת (הכוללת 
שטחים שנכבשו בחלקים מצ'כוסלובקיה, חלקים 

אשר  וסלביה) מרומניה, הקרפטים המזרחיים ויוג
בחודש, זכאים ₪  8228-הכנסתם האישית היא פחות מ

על הוצאות רפואיות  ₪ 15,000החזר של עד לקבל 
(כולל תרופות), הוצאות חשמל ושיפוץ אמבטיה! ניצולי 

שואה שהגישו את הבקשה בפתיחת התוכנית כבר קיבלו 
 את הכסף לחשבון הבנק שלהם!

כדאי  – 27.2.2014עד לתאריך יש להגיש את הבקשה 

, כי אם יוגשו בקשות רבות יתכן והאפיק יסגר להזדרז
 לפני כן.

לקבלת פרטים נוספים ולהורדת טופס הבקשה ניתן 
לפנות לעמותת "אביב לניצולי השואה" אשר מסייעת 

ללא כל תמורה לניצולי שואה לממש את זכויותהם 
 . מצדם

hoa.co.ilwww.avivs  
072-2424404  

 

  
 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות של
  מועצת חבל מודיעין

  לימודי בית מדרשמזמין אותך ליום 
  ב"בית דני"

 ₪ 30לות של בע

  

 3,2,14בתאריך ג אדר 

  הרב שבט ארי 10:00בשעה 

  הרב אהרון כהן 11:15בשעה 

  בואי בלב שמח
  חווה גרמה

  
  

  

  

        ) תתקיים04.02.14ד' אדר א' ( שלישישלישישלישישלישיביום      

        שעת סיפורשעת סיפורשעת סיפורשעת סיפור            

        """"מעשה בחמישה בלוניםמעשה בחמישה בלוניםמעשה בחמישה בלוניםמעשה בחמישה בלונים""""
        מאת מרים רותמאת מרים רותמאת מרים רותמאת מרים רות
        מספר: אבישי כהןמספר: אבישי כהןמספר: אבישי כהןמספר: אבישי כהן

  
  בספריה.  17.0017.0017.0017.00בשעה   

  
        ₪.₪.₪.₪.    10101010עלות עלות עלות עלות 
        

  ............בואו בשמחהבואו בשמחהבואו בשמחהבואו בשמחה
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    הורים יקרים ה' עמכם !

 

  

השבוע המשכנו עם השגרה של הסניף , ישר כוח 
חנו לכל החניכים שהגיעו לפעולות אמצע שבוע! שמ

   לראותכם :)
השבת כמו בכל שבת יש לנו תפילת ערב שבת בבית 

    וותיקים,
  מחכים לראות את כולכם !

   וגם המפקד כמובן יהיה בבית ספר היסודי מודיעים
לא לשכוח להגיע בזמן !! ועם כחולבן  16:30בשעה :

!  
  

רציתי לומר תודה בשמי ובשם כל המדריכים להורים 
  בבית ספר שבאים להיות איתנו כל שבת

  תודה רבה על עזרתכם!
  

   שתהיה שבת שלום !

   צוות ההדרכה ואביב :)

   

.  

  מצבה וגילוי אזכרה
  

  'א באדר' ד שלישי ביום

   אזכרה נקיים

  ה"ע יהודה' ר בת אילהאילהאילהאילה הינדא

  .לפטירתה' שלושים'ה במלאת

  

 העלמין בבית 15:45 בשעה נפגשים

  .נחלים במושב

  העלמין בבית התפילות לאחר

  : בבית דני אזכרה ה"אי נקיים

 ו"הי אבא י"ע יומא מסכת סיום �

 י"ע שנלמדו משניות ס"ש סיום �

 .וחברים המשפחה

 .דאתרא המרא מפי לזכרה דברים �

 .המשפחה מבני אחדים דברים �

  ערבית תפילת �

�  

  גוטליב משפחות                                        

  

  בני עקיבא

  תפיסת שטחי ציבור

השנים נוצר מצב שחברים ותושבים תפסו שטחי ציבור  במשך

  הסמוכים לחלקתם,

שטחים בקדמת חלקתם ,וחלקם שטחים מאחורי  חלקם

  חלקתם.בשטחים אלו

שתלו עצים צמחים ויש שהגדילו לעשות ובנו גדרות מבטון 

  /אבנים וכל זאת ללא קבלת רשות 

מהועדים (ועד האגודה,ועד מקומי) הרינו להודיע לחברים 

ותושבים אלו שתפיסת השטחים לא מקנה להם חזקה 
טובת הציבור הועד המקומי  בהם.במידה והשטחים ידרשו ל

  יפנה את  כל הדברים שימצאו עליהם ללא פיצוי התופסים.

  הועד ישקול הוצאת מכתבים אישיים לאנשים אלו 

  מצלמות

עבודות התקנת מצלמות שלב א' ובימים השבוע הסתיימו 

הקרובים ועדת הבטחון תקבל הדרכה מהמתקינים כיצד 

ירות,אנו נערכים להשתמש במצלמות .המוקד יפעל מתוך המזכ

  שלב ב'.–לקראת המשך התקנת המצלמות 

  אתר נחלים

לוח המודעות של אתר נחלים חזר לפעולה! ניתן להשתמש 

  ולהנות ממנו.

  

 ועד מקומי

  ", תרומהבמוצ"ש פרשת "

  , 1.2.14, אדר א'' א

  

  בבית משפחת נפגשים 

  
  חנה ודוד נורדן

  .20:00בשעה 

  
  לאדם₪ 30

 

 חוג היובל
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 במזכירות להירשם

  

  

  
  

  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  

משפחה נזקקת שמחתנת בת תשמח לקבל עזרה 

בפריטים כמו מגבות כלי מיטה וכלים לא 

 משומשים וכו,או עזרה כספית.

  הכל יתקבל בברכה. ניתן להעביר לגילי זלצר

  

 

סמכת ומנוסה מגיעה לנחלים קוסמטיקאית ואחות מו
 לטיפולים. 

  בימי שלישי ושישי ( פעם בשבועיים )
  לבב –בביתם של משפחת בר 

  
  לטיפולי קוסמטיקה ויופי

  שעוה, עיצוב גבות ,
  פדיקור ומניקור ( התמחות בסכרתיים )

  איפור ארועים,הדרכות
  ועכשיו גם 
  התחדשנו,

  טיפולי אפילציה!!
  054-6781185י יש לקבוע מראש עם עופרה ירדנ

  

  

 


