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  517גליון 

  
  7.3.2014, דתשע" 'באדר   'ה

   " ויקרא פרשת "
  17:24 כניסת שבת: 
  18:19 יציאת שבת:

  

  05:24 : ין כ"ותיקין"מני

  17:00מפקד: 
  

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

vmnhadas@smile.net.il 
  מערכת: 

  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 
  ניאור, הדס סנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

  מזל טוב
  

  נורית ואשי כרמלל
  (בן ובת) התאומים להולדת

  

***  
  

 יהודית ויהודה ארזיל
  ,שחרלהולדת הנינה 

  נכדה לרחל ואברהם שטינברג
  

***  
  

 וברוך הדרשרה ל
  הנכדלהולדת 

  בן לרוני ויובל

  

        ????נכוןנכוןנכוןנכון, , , , לשבתלשבתלשבתלשבת    עוגהעוגהעוגהעוגה    אופהאופהאופהאופה    במילאבמילאבמילאבמילא    הההה////אתאתאתאת
    פוריםפוריםפוריםפורים    לנשףלנשףלנשףלנשף    אחתאחתאחתאחת    עוגהעוגהעוגהעוגה    עודעודעודעוד    הההה////תאפיתאפיתאפיתאפי    אזאזאזאז
        ))))בבקשהבבקשהבבקשהבבקשה((((

    שותףשותףשותףשותף    להיותלהיותלהיותלהיות    שמוכןשמוכןשמוכןשמוכן    מימימימי    בכלבכלבכלבכל    נשמחנשמחנשמחנשמח    אנחנואנחנואנחנואנחנו
    לנולנולנולנו    ולסייעולסייעולסייעולסייע    הערבהערבהערבהערב    שלשלשלשל    הקולינריהקולינריהקולינריהקולינרי    בחלקבחלקבחלקבחלק

        . . . . עוגותעוגותעוגותעוגות    באפייתבאפייתבאפייתבאפיית
            עםעםעםעם    קשרקשרקשרקשר    צרוצרוצרוצרו        ותותותות////למעוניניםלמעוניניםלמעוניניםלמעונינים

        0549498275054949827505494982750549498275- - - - כהןכהןכהןכהן    נוריתנוריתנוריתנורית
            6832220683222068322206832220----052052052052- - - - שקדשקדשקדשקד    חניחניחניחני

, , , , ילדיםילדיםילדיםילדים    נשיםנשיםנשיםנשים,,,,    לגבריםלגבריםלגבריםלגברים    מיועדתמיועדתמיועדתמיועדת    זוזוזוזו    מודעהמודעהמודעהמודעה****
 ונערותונערותונערותונערות    נעריםנעריםנעריםנערים,,,,ילדותילדותילדותילדות

  מושבי פורים נשף :בקרוב
  . בא הוא הנה אבל... יותר קצת חיכינו השנה

  .שלכם השנה בלוח שמח הכי החג
 במוצאי: ומקום תאריך גם ללוח להוסיף הזמן זה אז

 קריאת אחרי מיד) 15/3( -ב אדר ג"י, "צו" פרשת שבת
 אתם שבו, קסום פורים נשף דני בבית יתקיים המגילה
 חשבתם שלא דברים ולראות מופתעים תלהיו עומדים
 לגלות שאפשר חשבתם שלא ודברים, לעשות שאפשר

  ).עליכם(
  מפתיע חג להיות הולך זה

  ,נפגש
  תרבות ועדת

 

  מזל טוב
  

  זהבה ולרב צבי שינוברל

  גליהעם  עמיחילנישואיי הבן 

  

  מזל טוב
  

  מירב לנישואיך עםאחיה נגלר ל
  

  יונת ועמי נגלרל
  לנישואיי אחיה

  

  

  
  איחולי החלמה מהירה
  וברכת רפואה שלמה

  
 לנחמיה פרידמן
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 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות של
  מועצת חבל מודיעין

  מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
   ב"בית דני"
  10,3,14בתאריך ח אדר ב' 

  הרב שבט ארי 10:00בשעה 
  הרב אהרון כהן 11:15בשעה 

                                                                ₪ 30לות של ע
חווה                                                          ואי בלב שמחב

  גרמה

  
  

  

 לכל תושבי נחלים 

של  דפסחא- מפעל קמחאלקראת מבצע ההתרמה ל

שנועד לתמוך בנצרכים  נחלים",- קופת "נחל

  בהוצאות החג,

אנו פונים אל כל הציבור, אנשים נשים ונוער, 

  רה חשובה זו.להתנדב לאיסוף התרומות למט

למאיר הימן, מיכאל  מתנדבים/ות מתבקשים לפנות

  אשר או אודי רטנר.

משפחות שברצונן לתמוך ומכירות אישית אנשים 

הנזקקים לתמיכה לקראת פסח, יוכלו לפנות אלינו 

  עם הפרטים עד לר"ח ניסן.

  נחלים". –עמותת "נחל 
  
  

 

  
               תושבי נחלים יקרים,
לה ממש מתקיימות בחירות היידעתם שבימים א

חשאיות לקומונר וקומונרית הסניף? ואנחנו יודעים 
שהשאלה שמעסיקה אותך ימים ולילות, היא לא 

הריבית במשק, היא לא מחירי הנדלן והיא לא הסכסוך 
 - עם הפלסטינאים. השאלה שבאמת מעסיקה אותך היא 

ומי קומונר    מתי ההכתרה של הרא"ה נחלים?!?!
תשובות    ים? אם את/ה רוצה לקבלוקומונרית פור

בוא/י להכתרה, -לשאלות האלה שכל כך מטרידות אותך
)בשעה שבע 11.3שתתקיים בעז"ה ביום שלישי ט' אדר ב'(

לא לשכוח כסף! מי שלא -בבית דני, יהיה קיוסק שווה
  )-) :- לא קיים!!! כולם יהיו שם!!!! :-שם

 

 הורים יקרים, ה' עמכם !

שבוע הבא ביום שלישי בעז"ה תתקים ההכתרה של 

   שבט הרא"ה כולם באים :)

ביום חמישי תענית אסתר יתקיים בעז"ה לימוד 

  סניפי

שיוצא  השנה כמו בכל שנה נצא בעז"ה למסע פסח 

נטייל בגליל התחתון  7-8.4ח' ניסן -ז'-בתאריכים 

  ונישן בחוף צמח ,יהיה ארוע ערב בטבריה בע"ה. 

ש"ח לא כולל חברות. ההרשמה  195כהמסע עולה 

, ובאינטרנט 20.3במזומן עד יום חמישי יח' אדר ב' 

כוווולם נרשמים  26.3עד יום רביעי כד' אדר ב' 

    יהיה טירוף :)

ם תפילת ערב שבת יהשבת כמו בכל שבת תתקי

   קים מחכים לראות את כולכם.יבבית ות

בבית ספר היסודי , לא  17:00השבת מפקד בשעה 

  ח להגיע בזמן ועם כחולבן !לשכו

  

   שבת שלום

  צוות ההדרכה ואביב :)

  
  

 עקיבאבני 
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  חוג היובל

  
 21:30בשעה  15.3.14במוצ"ש, י"ג באדר ב', 

  תתקיים מסיבת פורים אצל משפחת אלרום
  נשמח לראותכם מחופשים ועם מצב רוח טוב

  לאדם₪  40

 

  

  חוג תנך
  16:15ומעלה אצל דודי כהנא  כיתות ד

  בספריה 4:45ג -כיתות ב
 בספריה 16:15כיתה א  -גן 

 

  

תעודת תרומה לשיפור מצבם  -ריםלכבוד פו
 של ניצולי השואה

חג פורים מתקרב, וגם השנה עמותת "אביב 
לניצולי השואה" מציעה לכם לשלוח לחברים 

ובני משפחה לכבוד פורים תעודה שתרמתם 
לכבודם לעמותה, אשר מסייעת לניצולי שואה 

למצות את זכויותיהם על פי החוק ומשפרת את 
עותית, וכל זאת מצבם הכלכלי בצורה משמ

  מבלי לגבות מהם תשלום כלשהו.

עד היום עזרה העמותה לניצולי שואה לקבל 
 150 -זכויות והטבות בסך של למעלה מ

  מיליון שקל!!!
ניתן לפנות לשרי צויבל על מנת לקבל תעודות 
מודפסות או לבקש שנשלח למקורבכם בדואר 

 -תעודת תרומה. אנא שלחו מייל ל

sari@avivshoa.co.il .  

₪  25 על כל תעודה אתם מתבקשים לתרום 
(תרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 

ניתן לתרום דרך אתר  לפקודת מס הכנסה). 46
  thttp://avivshoa.co.il/trumo העמותה :

חג פורים הינו הזדמנות לעזור לנו להמשיך 

היו  -בפעילות החשובה למען ניצולי השואה

  שותפים!

  

  

תודה לרצים במרתון תל אביב למען מטרה 
 חשובה

עמותת אביב לניצולי השואה מודה לתושבי 
נחלים אשר בחרו לרוץ במרתון תל אביב למען 

  העמותה ולמען הגברת המודעות למצבם !

  ישר כח גדול!!
 

 
  במושב שוק פורים.  כמידי שנה נקיים

 ,17.3.14  ,ו אדר ב'"ט-שוק פורים יתקיים השנה ב

 .למניינם
  , "אביחי"השוק יתקיים על ידי שבט 

לתרומה  יעבורשנקבל בשוק פורים   חלק מההכנסות
  במושב בקיץ.  תתקייםלקייטנת אילן ש

אם יש לכם דברים לתרום לשוק פורים למשל : 
אפילו דברים   ...שעונים וכו' ,משחקים ,פרסים

  !נשמח לקבלם -  משומשים במצב טוב
  

 050-4296594-ליצירת קשר : יוסף

 ☺י תודה מראש, שבט אביח

  נוער נחלים

  יקרים,

                   , נצא יחד להצגה 27.3ביום חמישי, 

  "קול ששון וקול שמחה" בצוותא בת"א.

ההצגה, שקיבלה ביקורות מאוד חיוביות ומשלבת 
שחקנים מתחום החינוך המיוחד, לצד שחקנים 

ולאחריה תתקיים  20:30ה "רגילים", תחל בשע
  שיחה עם השחקנים.

  שח. 50עלות, כולל כרטיסים והסעה הלוך ושוב: 

אנא הירשמו ממש בימים הקרובים כדי שנוכל 
 לשריין לכם כרטיסים!

  חוץ מזה....

  מסיבת פורים מטורפת מתקרבת.. טיול פסח.. ועוד 

  תיהיו בעניינים!!!

  שבת שלום,
  אבישי ותמר
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 עד שעות הצהריים. מטפלת בשני ילדים
  מעוניינת לצרף ילד נוסף.

  אליענה
0774460250  

 

  השבת אבידה
  

, מי שמצא נא אבד מקל הליכה מעץ מגולף
  9323202 –להחזירו לפסיה אונגר 

  

*  *  *  *  

  
נמצאה מכונית צעצוע במרכז המושב ניתן לקבלה 

  052-3322255  -בטלפון 

  

*  *  *  *  

  

  
בחורשת הצנחנים  בחודש דצמבר נמצאה

המצלמה . מצלמה מלאה בתמונות בפלמחים
  .נמצאה ע"י משפחה שמחפשת את המאבד

  
  את המצלמה יתקשראם משהו מנחלים מחפש 

  
   050-5663951לאורית בטל' 

  

  

חדרים, לזוג צעיר,  2להשכרה דירת 
  במיידי!!!  משופצת, ממוזגת, 

-052 –יוסי     ,052-3334868הניה  –לפרטים 
  03-9330078 –בית                     2939046

  
* * * *  

  
  

  

 

  לכל בו לגן דרושים:

  פקיד/ה למשרד  .1

בחור צעיר אחרי צבא להובלות (רשיון ב')  .2
 לחצי משרה

  057-8203040  -לפרטים 

  

אם יש בידכם תחפושות במצב טוב שאינכם 
צריכים נשמח לקבלם (לפני החג או אחריו) עבור 

 גמ"ח תחפושות.

  בתודה מראש, אפרת איזנברג

0546-999252  
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  בית הכנסת : זמני תפילות
  יום חמישי י"א באדר ב'  תענית אסתר

  

  18:11 – 4:23משך הצום                       
  5:30שחרית: כותיקין 

  5:45מנין ראשון             
      6:30שני                        

   8:00שלישי                     
  17:15תפילת מנחה   

 17:55ערבית              

      

      זכור-שבת תצוה

    )5:15(כותיקין , 09:00, 07:00שחרית :  
  לערך  10ו_  8,  6הקריאות בפרשת זכור: בשעות:             

  דקות לאחר התפילה במנין השני 5גם  ו                  
  ]]])בבכ"נס אין סעודה שלישית(ב 17:15, 13:00:     מנחה

  

  ד"עפורים תש                       
  18:24  - שבתמוצאי  ליל פורים

   .19:00 ברוב עם: וקריאת המגילה ערבית  
  

  מגילה נוספת:-קריאת

  20:30 -  בבית הכנסת
  

  (יום ראשון) פורים

  : שחריתתפילות 
  )               זמן קריאת המגילה5:30-  כותיקין(        

  6:15              5:45 -מנין ראשון 

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

  

  מגילה נוספת:-קריאת

  10:30 - הכנסת בבית 
  

  .17:30,  13:30:     מנחה
  .19:30,  18:10: אי פורים)(מוצ  ערבית

  
  י)ִשנ(יום  שושן פורים

   8:00,  6:45,  6:00), 5:30-   כותיקין(        שחרית: מניני 
   

    הגבאים -פורים שמח


