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גליון 519
יט' אדר ב' תשע"ד21.3.2014 ,
פרשת "שמיני ,פרה"
כניסת שבת17:34 :
יציאת שבת18:29 :

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

כל הכבוד לקהילת נחלים!
בפורים בקערת מחצית השקל בבית
הכנסת נאסף סכום של ₪ 11,000
ובקערת מתנה לאביונים של נחל
נחלים נתרמו  ₪ 8,000שחולקו
בו ביום ל 15-משפחות.
כל הכבוד!!!

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".

מניין כ"ותיקין":
מפקד17:15 :

05:07

054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

הורים יקרים ,ה' עמכם !
השבוע התקיים שוק פורים
של שבט אביחי,
שמחנו כ"כ לראות את כולכם !!
ישר כוח לשבט אביחי על הארגון היה ממש כיף
(:
השנה כמו בכל שנה נצא בעז"ה למסע פסח שיוצא
בתאריכים -ז'-ח' ניסן  7-8.4נטייל בגליל
התחתון ונישן בחוף צמח ,יהיה אירוע ערב
בטבריה בע"ה.
המסע עולה כ 195ש"ח לא כולל חברות.
ההרשמה במזומן עד מוצ"ש הזה !!
כ' אדר ב  22.3 ,ובאינטרנט עד יום רביעי כד' אדר
ב' 26.3
כוווולם 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 תתקיים תפילת ערב שבת
בבית ותיקים מחכים לראות את כולכם.
השבת מפקד בשעה  17:15בבית ספר היסודי,
כולם מגיעים ובזמן !!
לא לשכוח כחול לבן (:
שתהיה שבת שלום
צוות ההדרכה ואביב (:
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התרמת דם
תתקיים ביום שלישי א' בניסן תשע"ד,
, 1.4.2014
בין השעות  ,21:30 – 19:00בבית דני.

עודפי משלוחי מנות
עודפי משלוחי מנות ,ניתן להעביר לאריה גוטליב או
לגילי זלצר
לשם העברתם לנזקקים.

קפה מאפה והרצאה

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!

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

תהיו בעניינים!!!

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

שבת שלום,
אבישי ותמר

חוץ מזה....טיול פסח ..ועוד

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
יום העצמאות בפתח...
טורניר הכדורגל ע"ש איתי יוגב ז"ל יתקיים
ביום העצמאות ה 66-למדינת ישראל ויכלול קבוצות
עם שמונה שחקנים לפחות מכיתה ט' ומעלה.
במקביל נקיים משחקי ראווה של כיתות ז' נגד ח'
ומשחק של הבנות.
כמו כן ,נקיים השנה תחרות
"מלך הפנדלים".
מספר הקבוצות מוגבל.
אנא מהרו להירשם אצל
כרמי יוגב 054-4349926
או עודד יוגב – 054-5487770

מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
ב"בית דני"
בעלות של  30ש"ח
בתאריך כ"ב באדר ב'24.3.14 ,
בשעה  - 10:00הרב שבט ארי
"חידושים על ההגדה פסח"
בשעה  - 11:15הרב אהרון כהן
"מהות חג פסח"
בואי בלב שמח
חווה גרמה
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שימו שמן...

שמן זית  -משק אחיה
שמן זית כתית מעולה לאנשים המעריכים איכות.
חמיצות מירבית עד 0.5 %
חקלאות עברית
בבקבוק של ליטר  -מתאים גם למשלוח מנות.
ובפחים של  5ליטר.
אספקה עד הבית.
יצחק דרשן 052-3284940-

השבת אבידה
אבדה חגורה בקריאת מגילה במוצאי שבת
החגורה שחורה עם פאייטים
ופרח אדום גדול של חברה צ׳פצ׳ולה.
שלומציון רוזנברג 050-6298037

אם יש בידכם תחפושות במצב טוב שאינכם צריכים
נשמח לקבלם )לפני החג או אחריו( עבור גמ"ח
תחפושות.
בתודה מראש ,אפרת איזנברג
999252

0546-

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

סטודנטית הלומדת בבר אילן ,תואר שני
בלקויות למידה ואבחון דידקטי ,מעבירה
שיעורים פרטיים והוראה מתקנת במקצועות
שונים ,לכל הגילאים .אצלה בבית אשר
בנחלים .למעוניינים יש להתקשר
לדפנה 050-5742420

את/ה כבר לא צריך לנסוע רחוק בשביל לנקות
את הרכב.
כבר בשישי הקרוב שטיפת מכוניות קרוב לבית
ובמחירים נוחים.
לפרטים:
אורי – ,053-4220664
אוריאל – ,052-5142684
שחר – 050-4440039
)גם בפסח(

