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גליון 518
יב' אדר ב' תשע"ד14.3.2014 ,
פרשת " צו"
כניסת שבת17:29 :
יציאת שבת18:24 :

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

מניין כ"ותיקין":
מפקד17:00 :

05:16

054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

נשף פורים מושבי
השנה חיכינו קצת יותר...
אבל הנה הוא בא.
החג הכי שמח בלוח השנה שלכם.
אז זה הזמן להוסיף ללוח גם תאריך ומקום :במוצאי שבת פרשת "צו",
י"ג אדר ב (15/3) -מיד אחרי קריאת המגילה יתקיים בבית דני נשף פורים קסום ,שבו אתם עומדים להיות מופתעים
ולראות דברים שלא חשבתם שאפשר לעשות ,ודברים שלא חשבתם שאפשר לגלות )עליכם(.
זה הולך להיות חג מפתיעעעע
נפגש,
ועדת תרבות

את/ה במילא אופה עוגה לשבת ,נכון?
אז תאפי/ה עוד עוגה אחת לנשף פורים )בבקשה(
אנחנו נשמח בכל מי שמוכן להיות שותף בחלק הקולינרי של הערב ולסייע לנו
באפיית עוגות.
למעונינים/ות צרו קשר עם
054נורית כהן – 054-9498275
052חני שקד 052-6832220 -
*מודעה זו מיועדת לגברים ,נשים ילדים ,ילדות,נערים ונערות
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מזל טוב

מזל טוב

למירב ונתנאל בנצקי
להולדת הבן

לאליסף אלוני
לבר המצווה

לדבורה ואלי בנצקי
להולדת הנכד

לשרה ומוטי אלוני
לבר המצווה של אליסף

בני עקיבא
לכל תושבי נחלים
לקראת מבצע ההתרמה
למפעל קמחא-דפסחא של קופת "נחל-
נחלים" ,שנועד לתמוך בנצרכים בהוצאות החג,
אנו פונים אל כל הציבור ,אנשים נשים ונוער,
להתנדב לאיסוף התרומות למטרה חשובה זו.
מתנדבים/ות מתבקשים לפנות למאיר הימן ,מיכאל
אשר או אודי רטנר.
משפחות שברצונן לתמוך ומכירות אישית אנשים
הנזקקים לתמיכה לקראת פסח ,יוכלו לפנות אלינו
עם הפרטים עד לר"ח ניסן.
עמותת "נחל – נחלים".

הורים יקרים ,ה' עמכם!
השבוע התקימה ההכתרה של שבט הרא"ה כל הכבוד
להם ולכל מי שהגיע ,היה מקסים !!
ביום שלישי ט"ו אדר ב  17.3שושן פורים יתקיים
שוק פורים של שבט אביחי במגרש כולם מגיעים!!
יהיה שווה ):-
השנה כמו בכל שנה נצא בעז"ה למסע פסח שיוצא
בתאריכים -ז'-ח' ניסן  7-8.4נטייל בגליל התחתון
ונישן בחוף צמח ,יהיה ארוע ערב בטבריה בע"ה.
המסע עולה  195ש"ח לא כולל חברות .ההרשמה
במזומן עד יום חמישי יח' אדר ב'  20.3ובאינטרנט
עד יום רביעי כד' אדר ב'  26.3כוווולם נרשמים יהיה
טירוף ):
מהרו להירשם ,חבל שהחניכים יפסידו ,הורים
יקרים בבקשה תשימו לב ותשאלו את הילדים
שלכם,לא יהיו הרשמות מאוחרת !!
השבת כמו בכל שבת תתקים תפילת ערב שבת בבית
ותיקים מחכים לראות את כולכם .
השבת אנחנו עושים בסניף שבת ונהפוכו ,ז"א ששבט
הרא"ה הולכים להיות המדריכים ,לכן כולם באים
למרכז ,ליד הסניף שלנו שבשיפוצים ,בשעה 17:15
יהיה מפקד ,מחכים לראות את כולם ):-
שתהיה שבת שלום
וכמובן פורים שמח !!
צוות ההדרכה ואביב
קפה מאפה והרצאה

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין

כ"א אדר ב'23.3.2014 ,
בשעה 10:45
בבית דני
הרצאה

בתאריך ט"ו אדר ב' 17.3.14
לא ייתקימו לימודי בית מדרש
חג פורים שמח

"תרנגול פרסי -ריחוף מעל לאירן"
מרצה פרי סני
שווה!!! אל תפסידו!!! בואו בשמחה!!!
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חוג היובל

היכונו היכונו
שוק פורים לא מהעולם הזה
ב  17.3טו אדר ב בשעה 14:00
במגרש!!!
מלא מלא תחנות שוות ,מתנפחים פרסים שווים
והגרלה מטורפת
פרס ראשון – טאבלט !
קיוסק שווה לא לשכוח להביא כסף
רוב ההכנסות הולכות לצדקה

מחכים לכם  -שבט אביחי

חוג תנך
כיתות ד ומעלה אצל דודי כהנא 16:15
כיתות ב-ג  4:45בספריה
גן  -כיתה א  16:15בספריה

נוער נחלים
יקרים,
ביום חמישי ,27.3 ,נצא יחד להצגה
"קול ששון וקול שמחה" בצוותא בת"א.
ההצגה ,שקיבלה ביקורות מאוד חיוביות ומשלבת
שחקנים מתחום החינוך המיוחד ,לצד שחקנים
"רגילים" ,תחל בשעה  20:30ולאחריה תתקיים
שיחה עם השחקנים.
עלות ,כולל כרטיסים והסעה הלוך ושוב 50 :שח.
אנא הירשמו ממש בימים הקרובים כדי שנוכל
לשריין לכם כרטיסים!

במוצ"ש ,י"ג באדר ב' 15.3.14 ,בשעה 21:30
תתקיים מסיבת פורים אצל משפחת אלרום
נשמח לראותכם מחופשים
ועם מצב רוח טוב
 ₪ 40לאדם

לכבוד פורים -תעודת תרומה לשיפור מצבם
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
מצבם הכלכלי בצורה משמעותית ,וכל זאת
מבלי לגבות מהם תשלום כלשהו.
עד היום עזרה העמותה לניצולי שואה לקבל
זכויות והטבות בסך של למעלה מ150 -
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
על כל תעודה אתם מתבקשים לתרום ₪ 25
)תרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפי סעיף
 46לפקודת מס הכנסה( .ניתן לתרום דרך אתר
העמותה http://avivshoa.co.il/trumot :
חג פורים הינו הזדמנות לעזור לנו להמשיך
בפעילות החשובה למען ניצולי השואה -היו
שותפים!

חוץ מזה....
מסיבת פורים מטורפת מתקרבת ..טיול פסח ..ועוד
תיהיו בעניינים!!!
שבת שלום,
אבישי ותמר

הספרייה בנחלים
תהייה סגורה ביום שני שושן פורים טז אדר ב
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נשות נחלים שימו לב!
ביום רביעי כ"ד באדר ב'  26/3/14בשעה 19:00
תתקיים מכירת כובעים ותכשיטים בעיצובים מיוחדים
לקראת הפסח.
המכירה תתקיים בביתה של רחל כהן )סער .(11
בואו בשמחה!!

ילדה בת  10זקוקה לניתוח דחוף .לתרומות אפשר
להעביר לבנק הפועלים סניף ,532חשבון  ,501535על
שם קו לחיים ,עבור אמילי אמבר,
או באתר קו לחיים :
.www.kavlachyim.co.il
התרומות מועברות ישירות לחשבון נאמנות על
שמה של אמילי.
תזכו למצוות

זוג צעיר מעוניין לשכור דירה בת  3חדרים במושב
פרטים  0544865965אסף

שימו שמן...

שמן זית  -משק אחיה
שמן זית כתית מעולה לאנשים המעריכים איכות.
חמיצות מירבית עד 0.5 %
חקלאות עברית

לכל בו לגן דרושים:
 .1פקיד/ה למשרד
 .2בחור צעיר אחרי צבא להובלות )רשיון ב'(
לחצי משרה
לפרטים 057-8203040 -

בבקבוק של ליטר  -מתאים גם למשלוח מנות.
ובפחים של  5ליטר.
אספקה עד הבית.
יצחק דרשן 052-3284940-
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בית הכנסת  :זמני תפילות
תענית אסתר יום חמישי י"א באדר ב'
משך הצום 18:11 – 4:23
שחרית :כותיקין 5:30
מנין ראשון 5:45
שני 6:30
שלישי 8:00
תפילת מנחה 17:15
ערבית 17:55

שבת צו-זכור
שחרית :
מנחה :

) ,09:00 ,07:00כותיקין (5:15
הקריאות בפרשת זכור :בשעות 8 , 6:ו_ 10לערך
וגם  5דקות לאחר התפילה במנין השני
 17:15 ,13:00ב)בבכ"נס אין סעודה שלישית([[[

פורים תשע"ד
ליל פורים

מוצאי שבת 18:24 -

ערבית וקריאת המגילה ברוב עם.19:00 :
קריאת-מגילה נוספת:

בבית הכנסת 20:30 -
פורים )יום ראשון(

תפילות שחרית:
זמן קריאת המגילה

) כותיקין (5:30-

מנין ראשון 5:45 -
" שני 7:00 -
" שלישי 8:15 -

6:15
7:30
8:45

קריאת-מגילה נוספת:

בבית הכנסת 10:30 -

מנחה .17:30 , 13:30 :
ערבית )מוצאי פורים(.19:30 , 18:10 :
שושן פורים )יום שִ ני(

מניני שחרית:

) כותיקין

8:00 , 6:45 ,6:00 ,(5:30-

פורים שמח -הגבאים

