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 523גליון 

  
  25.4.2014ד, תשע" ניסן   'כה

   " קדושיםפרשת "
  18:58 כניסת שבת: 
  19:55 יציאת שבת:

  

  05:24ין כ"ותיקין":  מני

  18:30מפקד: 
  

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

vmnhadas@smile.net.il 

  מערכת: 
  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 

  , הדס סניאורנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

ששון וקול קול 

  
  מזל טוב

  
  רחלי וצפניה לייבל

  להולדת הבן
  

  דבורה ואלי בנצקיל
  אריאלה ומנחם לייבל

  להולדת הנכד
  

****  

  אורינה ואבנר פלשל
  מלכה אביבלהולדת הבת 

  
  מרים פלשל

  דהלהולדת הנכ
  

***  

  חני ורועי פרלל
  אביבלהולדת הבת 

  

  מזל טוב
  

  ציפי ומשה הוזל
  נווההולדת הנכד ל

  בן ללירון וינון
  

***  

  

  שושנה שטינמץל
  זאב שטיינמץל

   להולדת הנין / הנכד
  גילבן לענת ו

  

  

 "סיפורו של אלבום אושוויץ"
  

  
  

 ולגבורה לשואה הזיכרון יום לציון ערב

בשעה , 27/4 בניסן,  ביום א' כ"ז ה"אי יתקיים
  דני בבית 20:00

העדות  –אלבום אשוויץ" סיפורו של בתכנית: "
המצולמת היחידה המתארת את תהליך 

בירקנאו" - הסלקציה וההשמדה במחנה "אושוויץ
  של נורית שפירו.המרתקת הרצאתה  -

 15(מומלץ מגיל  נוער - מוזמן הציבור
  ומבוגרים ומעלה)

 )20:15(ההרצאה תתחיל בשעה 
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  ועדת שיפור פני הכפר
תודה לכל המשתתפים במבצע הנקיון שהתקיים . 1

התוצאות  -משתתפים!!)  100לקראת חג הפסח (מעל 
מדהימות !! הערכה למדריכי בני עקיבא ולאביב שסחפו 

ים את החניכים בהמוניהם, תודה כמובן לחניכים ולילד
שהצטרפו וניקו. תודה למתנדבים שהיו אחראים על 

סיפור  תהמשימות השונות, לחנה נורדן שהעבירה שע
ב'. לשמוליק באור -חינוכית לילדי הגנים וכתות א'

שסייע בפינוי פסולת הבניין, למועצה האזורית על 
 הסיוע הלוגיסטי ולחברי ועדת גינון ומראה.

  
גינה חדשה ליד לפני החג הוקמה  -גינון במושב . 2

המכולת והחל שידרוג הגינון ליד בית הכנסת (שימשך 
המימון משותף לועד המקומי, לעמותת  - לאחר החג) 

   בית הכנסת ולועד האגודה.
  

 

 שוב כל הכבוד לקהילת נחלים.
תודה רבה לכל המתרימות והמתרימים שעברו 

  .קמחא דפסחאל          בכפר לאסוף תרומות
שתרמו השנה סכום שיא של ותודה לתורמים 

  ש"ח (כן מאה אלף!!!). 100,700
אנו רוצים לציין בין היתר במיוחד ילדים מכל 

הגילים שתורמים סכומים לא מבוטלים. (כל הכבוד 
  .נצרכים 100הסכום הנ"ל חולק ליותר מ  לחינוך)

המשפחות שלא היו בבית בזמן ההתרמה יכולות 
  עדיין לתרום.

  
  נחלים-נחל

      -   מיכאל אשר           -אודי רטנר  - מאיר היימן
052-4684228  

 

  שימול בן ויורם לנעמה
  !!!הכבוד כלו  כוח יישר

  
 הראשי הרב כבוד את הכנסת בבית לארח הזכות על

  .מפיו ולהתברך  עמר שלמה הרב לציון והראשון
 הרב מפי וברכה תורה דברי לשמוע ביתכם פתיחת על

 .עמר
 השבת יום בתפילות הרב והעונג המרוממת החוויה על

  ,ידכם על שאורגנה
 ידי על שהושמעו הנפלאים והניגונים הנעימות על

  .והחזנים מקהלותה
בתפילות  שולבו בה והמוצלחת המפתיעה הדרך על

  .ומערב ממזרח  הניגונים
  ,בתודה הכותבים

  רוטשילד ופנחס מירה

 
  

 

ועדת שיפור פני 

 קפה מאפה והרצאה

  27.4.2014ז ניסן, "כ
  10:45יום ראשון בשעה 

  בבית דני
  הרצאה חובקת עולם 
  מרצה יואל שתרוג על

  עלי שלכת"-"פריז 

  
  

  
  ליהודית ושרית
  ולכל בני המשפחה

  תנחומים במות האם
  

  ז"ל מלכה דסקל 
  

  מוותיקות  המושב
  
  

 קול מנחם

 בקול אחד
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  השבת אבידה
 או מוזהב    עגיל זהב  נמצא. 1

  052-4209880    ניתן לקבלו פנחס רוטשילד
  

נמצאו פריטים שנשכחו במירוץ... ניתן לקבלם . 2
  במזכירות אצל הדס

  

  
 + בקבוק קולה                    שני מגשים משפחתיים 

   052-5144055 –להזמנות  ₪  99
  דורון קביליו

  
  

 הורים יקרים, ה' עמכם !

 

  (-:   קודם כל מקווים שהיה לכולכם חג פסח כשר ושמח
 פרטיםיום השואה, בעז"ה טקס השבוע ביום שני יתקיים 

 .המדריכים אצל
תפילת ערב שבת בבית  םתתקיי ,כמו בכל שבת ,השבת

  .כולכם ותיקים מחכים לראות את
שאנחנו  במרכז, אני מזכירה 18:30מפקד בשעה   השבת 

  !כנסת ביתבמתפללים מנחה 

 .כולם מגיעים ובזמן !! לא לשכוח כחול לבן
  

   שתהיה שבת שלום
  צוות ההדרכה ואביב :)

  

 

 בני עקיבא

בימים אלו נשלח לבתים נוהל פתיחת שערים 
  בשבת. נא לקרוא בקפדנות ולפעול בהתאם. 

 תודה

 בטחון

 חוג היובל
  

  השבוע לא תתקיים פעילות

  
ג "ליל ל                       "בחוקותי"במוצ"ש פרשת 

  תתקיים פעילות בעומר
  ניצה ושרוליק טיכמן בחצר ביתם של

  (שריינו) ...בהמשך פורסמופרטים י

 

 מרוץ נחלים השני
  

מרוץ נחלים התקיים השבוע זו השנה השניה ברציפות. המרוץ המסורתי הוזנק השנה לארבעה מקצים שונים. שלושה 
מ אף הוא. בנוסף, זכינו ק" 2למרחק   -מרוץ משפחות  -ק"מ, ומקצה עממי  10 -ו 5, 2מקצים תחרותיים למרחקים 

  מטרים. 300רצים במקצה ה"אפרוחים" המתוק, למרחק של  2-7לראות את "אפרוחי" המושב, הילדים בגילאי 
בשם המארגנים והמשתתפים, רצינו להודות לכל התושבים על העזרה הרבה ביום האירוע, החל מסיוע בהסדרת התנועה 

  בים לתחנות חלוקת המים.והכוונת הרצים, וכלה בהסעת בני הנוער המתנד
  והעמיד לרשות הרצים את הסיוע הנדרש. –רובו ככולו  –תודה מיוחדת שמורה לנוער הנפלא של נחלים, שהתייצב 

לבסוף, תודה לכם, התושבים, על ההשתתפות, על העידוד, וגם על ההתחשבות, הסבלנות וההבנה, שאיפשרו לנו לקיים 
  אירוע שנתי מרשים ומכובד מעין זה.

  תודה ולהתראות במירוץ נחלים השלישי...ב
  המארגנים

 


