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  אביטל שפילמן אריאל אדלר  גילי זלצר: מערכת
               דבורה בנצקי  נורית גוטמן 

  

  
    

  
  

   
  

 
 
 
 
 

           

  324גליון מס 
  19.02.2010  ע"  תש אדר 'ה

   "תרומה "'פר
  17:11: כניסת השבת

  18:07יציאת השבת  
  

  05:47 –" ותיקין"מניין כ
  16:30: מפקד 

      vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול
 היכונו היכונוהיכונו היכונוהיכונו היכונוהיכונו היכונו  שמחה

  מסיבת פורים במושבמסיבת פורים במושבמסיבת פורים במושבמסיבת פורים במושב

ערך בבית יילה תבמוצאי שבת מיד לאחר קריאת המג

  .דני מסיבת פורים

  
  

  

  .הרקדה וכיבוד קל  :בתוכניתבתוכניתבתוכניתבתוכנית

כל  -כללית  ובמרכז הערב תערך תחרות תחפושות

  . שיבחרסיפור ילדיםרחוב במושב יתחפש על פי 

   *** הזוכה לרחוב פרסים     ***

  : רחוב ואחראי,  רחובות  לפי חלוקת הקבוצות

  ד ע  וקסלבאום ממשפחת מאיר(   ירדן רחוב

  .וצופיה הירשפלד אורנה דגן  )הכיכר 

נעמי בן )  איזק   יעקב מהכיכר ועד (רחוב ירדן

  . לורנס דור ואסתי

  אסתי)  מיכה פסל  ממשפחת יזי עד (רחוב שניר

  .ועינת לרנר  שלומית הופמן,היימן

  . אורינה פלש ונורית כהןקורן גמלא ושיאון רחוב

זאבי  ,רישלומית דרו  וסער  רחוב חרמון רחוב טל

   .גילה גוטמןו  רוט

  .שנלרויפעת  ענת חן , גלסנר שושירחוב דן

 
 

  
  

  

  !הצלחה וקדימה לעבודהב

  ועדת תרבות
  

  מזל טוב 
  

  שרה ויהושוע גרינפלדל
  מאיה  הנכדולדת ההל

  בת לחגי ותמר
  
  
  

  דבי ואפי לזרוביץל
    נכדהלהולדת ה

  לשירה ודורוןבת 
  

 

  

  מזל טוב 
  

   טל סייך עםלאירואפרת קבלן ל
  

  לרב משה ופנינה קבלן      
  אפרתרוסי ילא
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  ?מעוניין להיות שותף בהקמת פרויקט חדש

  ?תרומה חברתית מעניינת אותך

  ?אתה טוב עם בני נוער

  
החדשה של עלם   ' כתובת רחוב'לניידת 

  והמועצה האזורית חבל מודיעין
  דרושים מתנדבים
בשעות הערב , לעבודת רחוב מרתקת ומאתגרת

  .עם בני נוער, המאוחרות
  

ת הניידת היא איתור ויצירת קשר עם בני הנוער תוך מטר
   .עזרה פיזית ונפשית יצירת קשר אישי והגשת

  
  :אנחנו מחפשים

   ומעלה24בני  •

 כושר הקשבה ויכולת יצירת קשר עם בני נוער •
 רגישות וסבלנות •
 בעלי יכולת עבודה בצוות •
בשעות (התחייבות להתנדבות פעם בשבוע  •

 .למשך שנה) הערב
 ללת הכשרה וליווי מקצועי ההתנדבות כו •

פעילות מרתקת ומאתגרת למי שרוצה לתרגם את 
 .למעשים הרצונות

 0549773899תמיר דויטש : לפרטים נוספים 

      
     

      naftuld@gmail.com 
  

  ועדת בטחון
  ...חודש אדר הגיע ופורים קרב ובא

נא להזהיר את הילדים משימוש בנפצים מכל הסוגים 
  .מ שלא ייפגעו"ע

שנים נפצע אחד מילדי המושב בידיו ' לפני מס! להזכירכם
  .בצורה קשה

  !!!ונשמרתם לנפשותיכם

    פורים שמחפורים שמחפורים שמחפורים שמח
  
  !נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד, הזכירכםל

  057-7749017 –ה הוז מש
  057-7252517 –אילן דרוקמן 

  050-8779760 –אבי וולמן 
  

  

  !העלון יוצא לדרך
                         ? נהנתם מהעלון הקודם

? אחדא עודורוצים לקר  
רוצים להוציא לקראת פסח עלון חדש אנחנו  

 
 כל מי שרוצה לכתוב מוזמן לשלוח אלי

 
ay1445@013.net 

 
 מצפה להצפה של המייל שלי

 
כי רייפןיו  

 סבתא אהובה מספרת
   

  שרה ורוקדת לכבוד, אהובה מספרת סבתא

 פוריםפוריםפוריםפורים
  

  זאת לכבודו של וכל

  .אברהם שאהב לשמח ילדים סבא

  הילדים החמודים והמתוקים

  16:30 בשעה 24.2מוזמנים ביום רביעי 

  )ס המקצועי"ליד ביה (53יר שנ' לביתי ברח

  לראותכם מצפה

  אהובה אינהורן

  אברהם-דרור ואביחי, של עיינה סבתא

הימים החמים , אל תשכחו ... בקשה מהעצים
אז , האדמה מתייבשת מהר ואין מספיק מים

ברז  , הביאו דלי, בבקשה בואו לבקר ולהשקות
אם השיבר סגור ) ?זוכרים(המים קרוב מאוד 

  בתודה העץ... תסגרו שובתפתחו תשקו ו
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 ,ננשכתי על ידי כלב  בבוקר9בשבת האחרונה בשעה   
כדי להמנע ,יש צורך לאתר את הכלב באופן מיידי

 .הקשה נגד כלבת מהטיפול
הכלב התלווה אלי ברחוב חרמון מאזור הבית של ינקי 

  .לבקוביץ לכיוון בית כנסת ושם נשך אותי

  .מ" ס35 כ גובה:תיאור הכלב

  . לבן עם מעט גווניםצבע                

לפי ( ירוק בצבע כחול אוקולר היה לו                
  ).מיטב זכרוני

כלב בית נקי , נראה כלב צעיר:  גיל               
  .ומטופח וקצת שמנמן

   

אך ללא ,  אותו נואשות בבתים רביםהיום חיפשתי
  .הצלחה

   

מתבקש לפנות ,או דומה לו,  על כלב כזהמי שיודע
  טלפונית באופן מיידיאלי 

  .בשעות היום והלילה
   

  בתודה

  בן ציון דשא

   050 4620000: נייד

   077 4620000: קווי

      9323249 03   

  
  קפה מאפה והרצאה

אנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  
  ה"שתתקיים  אי

  אדר'  ז21.2ביום ראשון 
  10.45בשעה 

  בבית דני
  

  :בתכנית
   מפגש  עם קפה ומאפה- 11.00 – 10.45

                             בועז פלדמן   -12.00 - 11.00

  "תעתועי ראייה"

  
 
  

ההרצאה בליווי דוגמאות רבות מעניינות 

                                            מדהימות ומפתיעות 

 מפנים זמן  ומגיעים 

  בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא

  מרימים את הדגל
 1 .  

  !להתחבר ההזדמנות פורים

  הכללי בציבור החיבור מגמת את ממשיכים

 בין רקםהנ החיבור את ממשיכים
  .לערים היישובים 

  ומתחברים – נותנים השנה בפורים

  מנות משלוח

  לקהילה מקהילה

  בקהילה מנות למשלוחי כסף ואוספים תורמים

  ולחיילים בשכונות מנות משלוחי מחלקים

  ועירוניות ציבוריות מגילה קריאות מקיימים

  שקלים ( 18 ) י"בח מנות משלוח רכוש

  – משולש מנות במשלוח שותף והיה

  מנות משלוחי נותנים גם

  קהילות בין אמת של חיבור יוצרים גם

  .בערים והיהודית הערכית הפעילות את מעצימים גם

נא לפנות למדריכים או למיכל - לתרומות

  הקומונרית

  

  

  

.2 
                                                ,עמכם' הורים יקרים ה

                                .השבת לא תתקיים פעילות בסניף
              , שבת הבאה נקיים את שבת ונהפוכו' בעזרת ה

  .ה יחליפו את המדריכים הרגילים"חניכי שבת הרא

ביום ראשון נעבור בין הבתים ונאסוף ' בעזרת ה
                                  ממתקים למסיבת פורים המתקיימת 

  .בבית חולים גהה

ו אוספים תרומות עבור משלוחי המנות של כמו כן אנ
                                                 .ארגון מרימים את הדגל

                                                           .נשמח לכל עזרה
  בברכת חברים לתורה ולעבודה

 מיכל מקלר
"במקום שבו החושך הופך לאור " 

 הזיקנה לחכמה
 והקשיות לטוב ויושר הרצינות

 החולשה והרפיסות לגבורה
 ועיזוזיות חומרניות רגילה לאומץ

 " " לשם ארצה להגיע
( ל"דגן ורטמן ז ) 
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, גבות, מניקור,  פדיקור רפואי-קוסמטיקאית  
  וה בכל הגוף ושע, שפם

  .מגיעה לבית הלקוחה
  050-8875246 –לה 'אנג

 

 השבת אבדה 
אבד שולחן צהוב עגול שנמצא בבית הותיקים כל מי 

חזירו למרפסת של בית שהבחין בו מתבקש לה
  הותיקים

  
  מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים

  תספורות ופנים
  

  אפשרות בבית הלקוח
054-7293770 

  לסטודיו של רונית במושב מזור
  סטודיו להתעמלות

  פקידת קבלה/ ירה דרושה מזכ
  ערב/ לשעות הבוקר 

  03-9323582, 052-4371780: לפרטים
  

  קווילשששש""""פפפפ

 חוג היובל

, אדר' מפגש מוצאי שבת פרשת תרומה ו
 אצל 20.30הרצאה בשעה , 20.2.2010

  .ח לאדם" ש25עלות , משפחת טייכמן 

  

  ע"פורים תש
                                  , א באדר"י,   יום חמישיתענית אסתר

                                       18:00 עד 4:40-זמן הצום מ

  6:30, ]כותיקין [5:58, 5:45:  שחרית 

                                                       17:00:  מנחה   

  17:50:  ערבית  

    זכור- שבת תצוה

                                                                :קריאה בפרשת זכור
                                          8:00 -  7:00 –' מניין א
                                        10:00 - 9:00 –' מניין ב

   )11:00( דקות לאחר סיום התפילה 5וכן 

  

  )ק זכור"מוצש (ליל פורים
   18:15: צאת השבת 

ברוך המבדיל "מיד עם צאת השבת יש לאמר 
  "דש לחולבין קו

  
  19:00: ערבית וקריאת המגילה ברוב עם

  הבדלה בבית הכנסת לאחר קריאת המגילה

  
  .20:30: כ" קריאה נוספת של המגילה בביה�
  

  )יום ראשון (פורים
  זמן קריאת המגילה  :מנייני שחרית

  6:20 -  5:50 -) לפי כותיקין(מנין ראשון 
  7:30 - 7:00     -מנין שני 

  8:50 - 8:15  -מנין שלישי 
  
     קריאה נוספת של המגילה בבית �

  10:30 – איילת ואודי רטנר         
  

  17:25 , 13:00:  מנחה   
  19:30 , 18:00)  : מוצאי פורים(ערבית 

  
  )יום שני (שושן פורים

  8:00, 6:45, 6:00, ]כותיקין [5:50: שחרית
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   הגבאים-פורים שמח
 

 


