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

vmnhadas@zahav.net.il

כ"ח תשרי תש"ע 16.10.2009
פרשת "בראשית"
כניסת השבת16:49 :
יציאת השבת 17:43
מניין כ"ותיקין" – 05:45
מפקד 16:15 :

ועד מקומי
הועד המקומי מודה:
* לגבאים על ארגון התפילות בימים הנוראים ובחג
הסוכות.
* לועדת תרבות ובמיוחד ליו"ר נורית כהן על הדאגה
והכנת הקידוש בשמחת תורה.
* לחברי חוג דור ,לחצר"מים ולנוער נחלים על בניית
הסוכה ,קישוטה וכמו כן על ארגון ערב הושענא רבה
בסוכת הרב בניהולו של הח' שי ויסבלום.

* ביקור מפקד משטרת פ"ת מר אסור אלון במזכירות
הועד המקומי – הועד המקומי וועדת הביטחון הזמינו
את מפקד משטרת פ"ת לדיון בנושא הביטחון האישי
במושבנו.
חברי הועד המקומי וחברי ועדת ביטחון העלו בעיות
הקשורות למצב הביטחון האישי במושב בעיקר בנושא
הפריצות לדירות ,גניבת מכוניות שהתרבו לאחרונה וכמו
כן ,בנושא השוטר הקהילתי ארז חורי.
מפקד המשטרה ,אסור אלון ,התייחס לנושאים שהועלו
בשיחה .הבטיח שנושא מג"ב יטופל על ידו .לגבי
הפריצות או גניבות ביקש שידווח מיידית למשטרה
לטל'  .100על כל פריצה או גניבה בנוסף לפניה לוועדת
ביטחון המקומית.
יתקיימו סיורים ע"י המשטרה במושב ,חלקם גלויים
וחלקם מוסווים ע"מ למגר את התופעה ,נושא
הטרקטורונים יטופל באופן רציף.
השוטר הקהילתי נמצא בתחנה במזור וניתן לפנות אליו
בכל נושא בלי צורך לגשת לתחנת המשטרה בפ"ת.

בטחון
•

•

•

•

בשבוע חול המועד אירעו בשעות הבוקר
המוקדמות ) 2 (05:00פריצות לבתי תושבים
ונגנב ארנק מאחד הבתים .לאחרונה יש שוב גל
של פריצות למושב ולמושבי הסביבה כשהפעם
הדגש הוא יותר על שעות הבוקר .נא ערנותכם
ותשומת ליבכם!
לאחר ביצוע הערכת מצב ,החלטנו להפסיק את
השמירה בבית הכנסת בשבתות .תבוצע שמירה
רק במקרים של התרעות ו/או הנחיות מערכת
הבטחון .אנו מודים לכל השומרים ש"נתנו כתף".
כמענה מיידי בשעת הצורך ,יופעלו מספר
מתפללים שברשותם אקדח.
חברי כיתת הכוננות ימשיכו להיות מצויידים
ב"מירס" לצורך הפעלה .אנו חוזרים ומדגישים,
שהשערים בשבת סגורים! שער צפון ניתן
לפתיחה בשעת חרום .השערים נפתחים כרבע
שעה לאחר צאת השבת .גם אנחנו רוצים לעשות
הבדלה .קצת סבלנות!
עדכנו בבקשה גם את האורחים שלכם המבקשים
לצאת מהמושב .בעלי עסקים – נא עדכנו את
העובדים /ספקים/נותני ומקבלי שרותים.
השבוע התקיימה פגישה עם מפקד משטרת
פ"ת בהשתתפות נציגי וועד מקומי וועדת ביטחון.
בפגישה הועלתה בעיית הפריצות שגברה
לאחרונה והדרכים לפתרון .לצערנו שוב הובהר
לנו שאין על מי לסמוך אלא רק על עצמנו ,ועם
חזרתו של משה הוז לפעילות אנו נעשה
מאמץ לתגבר את הסיורים של המתמידים.
מי שעדיין לא קיבל מגנט עם מספרי החירום ,נא
להתקשר למזכירות הועד המקומי.

להזכירכם ,נא לשמור על ערנות ולדווח על כל
חשד!

משה הוז – 057-7749017
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
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קול ששון וקול שמחה
מזל טוב
לאיילת ואודי רטנר
להולדת הבת

קול הברכות והאיחולים
הועד המקומי מברך את הח' דודי כהנא עם
הבחרו כנציג המושב למועצה הדתית האזורית
ומאחלים לו הצלחה בתפקידו.

לדרורה רטנר להולדת הנכדה

לירדן ורותם נאור
להולדת הבן

ברכות לחברנו הרב צבי שינובר לרגל קבלת
פרס לספרות תורנית,ופעילות חינוכית לשנת
תש"ע ,על שם יעקב אגרסט הי"ד ,מטעם
האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך.

לגלילה נאור
להולדת הנכד
לאברהם תימור
לידידה וישראל בן-ישי
ליעל ועופר בן-ישי
להולדת החמש/נין/נכד
בן לעמית ושני

לעדינה ויעקב פרידגוט
להולדת הנכדה מאור

לא נותקה עוד השלשלת...
לבת שבע ויחזקאל דגן ברכות:
נכדתם ,הדר דגן ,בת לעמית ואורלי  -סיימה
לאחרונה את קורס הקצינים כחניכה מצטיינת.
סג"מ הדר היא מדריכת צניחה ומהווה חוליה נוספת
בשרשרת משפחת דגן בצנחנים – מהסבא יחזקאל
דרך אבא עמית עד סג"מ הדר.
המשפחה

בת לאלעד ומוריה אורית

ללאה ולרב עדיאל לוי
להולדת הנכד
בן לרועי וחמלי

מזל טוב
למשה כוכבא
לפסיה אונגר
לנישואי הנכדה נטע עם מורן
בת ליהודית אור
ואייל כוכבא

משחקייה ע"ש אברהם איינהורן ז"ל ליד בית הכנסת.
במסגרת הנצחת המידות של אברהם שהיו כולן מידות
טובות ,החלטתי להקים משחקייה.
אברהם אהב לשמח ילדים.
המשחקייה תעסיק את הילדים בזמן התפילה במניין שני
בשבת והאבות יוכלו להתפלל )נגמרו התרוצים(...
אבקש מהאבות ומהאמהות שמגיעות ,לדאוג להחזרת
הכדורים ,הספרים והבובות לסלסלות ולשמור על
שלמותם.
תהנו!
הרבה הרבה תודות לניצה טייכמן על הכנת המדבקות.
יישר כח.
אהובה איינהורן

לדרורה רטנר
לנישואי הנכדה נגה
בת ליונתן ומירה
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שיעורים

קול מנחם
למשה ,אילנה ויונה
וכל בני משפחות הוז אפרת ובנצקי
אתכם באבלך

עם פטירת אביכם יצחק

ז"ל

שיעור לנשים
השיעור לנשים במחשבת ישראל מתחדש.
ניפגש בבית הרב בכל יום ב' בשעה .20:00
הנושא הנלמד :מאמרים של הרב סולובייצ'יק.
להתראות...

בנחמת ציון תנוחמו

חוג תנ"ך )גן-חובה  -כיתה ג'(
החוג מחדש את לימודו בשבת הקרובה  -פרשת
"בראשית"  -ופותח את שעריו לכל ילדי המושב ,בגיל
המתאים ,המעוניינים ואוהבים ללמוד.

אזכרה
במלאת שנה לפטירת בעלי ואבינו היקר
אברהם רטנר ז"ל
נקיים אזכרה ביום שני ,ח' בחשוון : 26/10/09 ,
 - 16:00אזכרה בבית העלמין
 - 17:00לימוד משניות ודברים לזכרו
ב"בית דני"

משפחות רטנר ווייס

מתי ? מידי שבת שלושת-רבעי השעה טרם זמן
כניסת שבת.
היכן ? בית ותיקים.
מה ? ספר "מלכים".
סיפורי תנ"ך .שינון וחזרה באופן חוויתי .פרסים
למתמידים.
נשמח בהצטרפותם של ילדים חדשים !

שיעור ראש חודש לנשות המושב

מרפאת נחלים מזמינה את לקוחותיה לחיסון נגד
שפעת עונתית.
החיסון מומלץ לכולם
ילדים מגיל חצי שנה ועד .120
ובמיוחד לאוכלוסיות ברות סיכון גבוהה לסיבוכים עקב
שפעת כגון :
יתר לחץ דם ,סכרת ,מחלות לבביות ,מחלות
אונקולוגיות  ,אסטמה ובעיות ראתיות.

בברכה צוות המרפאה .

ביום שלישי הקרוב ב' חשון 20.10.09 ,הנכן מוזמנות
לשיעור וסעודת אמנים לכבוד יום הולדתו של
אברהם איינהורן ז"ל.
השיעור מועבר על ידי אהובה איינהורן בנושא:

"תזונה נכונה לפי הרמב"ם"
השיעור וסעודת האמנים יתקיימו בשעה  20:30בביתה
של אהובה אינהורן,
רח' שניר ) 53על יד המקצועי(.
השיעור מוקדש לעילוי נשמת אברהם אינהורן ז"ל.

כולן מוזמנות!
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נפגש לקפה מאפה והרצאה
ביום ראשון  18.10ל' תשרי
בשעה

10.45

בשבח והודיה להשי"ת
בננו אסף יוסף נ"י
הגיע למצוות ויעלה לתורה
בשבת פרשת בראשית במניין שני
קידושא רבא לאחר התפילה
בבית דני
משפחת שטיין

הרצאה מרתקתעל חוני המעגל

מפי ישי מאיר
**ההרצאה תתקיים בבית דני**
בואו בשמחה
רשמו לעצמכם את התאריכים הבאים :
20.12 , 29.11 , 8.11

שמחים להזמינכם לעליה לתורה וקידוש
לרגל נישואי ברוך וצפנת

כוחן של נשים

)לבנות ונשים(

מופע של סאטירה העוסק במציאות
העכשווית בבית היהודי.מגוון נושאים
המועלים במשחק,הומור,ריקוד ושירה
מועבר ע"י צוות שחקניות סטנאד-אפ
מקצועיות זמרות ורוקדות.שעתיים של חוויה
והנאה,מופע שלא תשכחי.
ההצגה תתקיים אי"ה ביום ב' ב' בחשוון
 20/10בשעה  21.00בבית העם במושב
גמזו.
מחיר כרטיס – ₪ 30
אגף החינוך ותרבות
מ.א חבל מודיעין

בננו ברוך נ"י יעלה לתורה
בעז"ה ,בשבת הקרובה,
ש"ק פרשת "בראשית" במניין שני.
קידוש לאחר מנין שני ,בבית דני.
נשמח בבואכם,
משפחת איזק

מועדון הזמר הנודד
שירי ארץ ישראל מכל הזמנים,
שרים יחד עם עוזי רוזנבלט במוצאי שבת
כ"ט תשרי תש"ע
 17.10.2009בשעה 21.00
בבית דני.
מחיר כרטיס . ₪ 20
מועצה אזורית חבל מודיעין

ש
ה
נ
ה
ל
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דברים של טעם )(1
בעידודם של מומחים לטעמי המקרא בנחלים
אני פותח פינה שבה אשתדל להבהיר מספר
דברים שבעלי קריאה )תלמידי בר -מצווה ,גם מוריהם(
שוגים בהם וראוי לתקנם.
אין בכוונתי להעביר קורס בלימוד שיטתי של טעמי
המקרא
אלא להתמקד בשגיאות נפוצות ומשמעותיות.

דוד ר.

ביום חמישי ד' חשוון ) (22.10.09תתקיים שעת
סיפור ,בשעה  17.00בספריה.

הסיפור  :הארנב ממושי והתנין
שחשב רק על עצמו
המספר  :זהבה כספר

ראשית דבר מהו הטעם?
ובכן ,טעמי המקרא הנם ראשית כל סימני פיסוק.
נתינת משמעות למשפט )או פסוק( תלויה בחלוקתו
הנכונה והשימוש לצורך זה הם פסיק ,ו נקודה
סופית.
בעלי המסורה השתמשו במונחים אתנחתא ו סוף
פסוק
)על גבי הקלף אין אנו מוצאים כל סימני פיסוק או
טעמי מקרא ובעל הקורא משנן אותם מתוך תיקון
קוראים(
ללא חלוקה תחבירית והטעמה נכונה בקריאת הפסוקים
עלול הקורא להשמיענו:
"עיניים להם ולא יראו אוזניים"...
"ידיהם ולא ימישון רגליהם"...

תחרות סמל לנחלים תופסת תאוצה!!
בקרו באתר של נחלים ותתרשמו בסמלים
שכבר נשלחו אלינו.

המשך בגליון הבא

הכינו גם אתם סמל ושלחו לכתובת האתר
mynehalim@gmail.com
ניתן לשלוח סמלים עד חנוכה.
במשך חג החנוכה נאפשר את הצבעתכם בסמל
הנבחר על ידכם.
הסמל הזוכה "יככב" באתר נחלים ויודפס על גבי
"סטיקרים" אשר יחולקו לתושבי נחלים.
כתובת האתרwww.mynehalim.co.il :
האתר מתעדכן כמעט מידי יום ולכן מומלץ
להפוך אותו לדף הבית!

"נחל -נחלים"  -עזרה הדדית
עם סיום "הימים הנוראים" ברכת יישר-כח
לתורמים הנדיבים ולמתנדבים שעברו בבתים.
לצערנו ,השנה לא הספקנו לעבור בכל הבתים
לאיסוף התרומות.
תושבים המעונינים להעביר את תרומתם
מתבקשים להעבירה למיכאל אשר,
מאיר היימן או אודי רטנר.

בס"ד
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דרוש :עובד מסור ,וחרוץ,
עם רשיון נהיגה .לעבודות נקיון והדברה.
לחצי משרה.
לפרטים נא ליצור קשר בטלפון0528285920 -
איציק פומרנץ.
בזמן האחרון ישנה התקפת יתושים במושב -
היתוש נקרא -הנמר האסייתי אשר הנוסף
לעקיצותיו הכואבות הוא גם נמצא מעביר מחלות
בעולם.היתושים מתפתחים במים.
לכן כדי להקל על כולנו  ,טוב יהיה אם כל אחד
יבדוק סביב ביתו אם ישנם מקורות מים עומדים
) אפילו תחתית של עציץ( ויסלקם.
לשרותכם תמיד טיפטופ שרותי הדברה -
איציק פומרנץ.
052-8285920

דרושה
בחורה צעירה )עדיף סטודנטית( לשמור על שתי
בנות מתוקות באופן קבוע בימי שני בין השעות
 22:00 – 15:00ובחמישי  20:30 – 16:30החל
מנובמבר.
לפנות ליפעת – 052-8561988

השבת אבידה

למרכז התורני טכנולוגי בנחלים
דרושים לעבודה מיידית בשעות הערב
סטודנטים לשעורי תגבור במתמטיקה ,אנגלית,
ולשון עברית .הכנה לבחינות בגרות
)עד  3יחידות(.
לפרטים :נא להתקשר למנהל ביה"ס מר דני שקיר
– .9329338

נמצא תלת אופן בצבעים כחול וכתום ליד בית
הכנסת יום לאחר יום כיפור.
ניתן לקבלו אצלנו.
0774460250
נמצא מפתח לתיבת הדואר ברחוב הירדן
ניתן לקבלו אצלנו.
נורית גוטמן 0547-502730
בראש השנה נותר בבית הכנסת מחזור ששם
בעליו "ברנד".
המאבד מוזמן לפנות לאודי רטנר.

לזוג צעיר דרושה עגלת תאומים .
נא לפנות לגילי זלצר – 0544-676568

