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

vmnhadas@zahav.net.il

ה' מרחשון תש"ע 23.10.2009
פרשת "נח"
כניסת השבת16:41 :
יציאת השבת 17:35
מניין כ"ותיקין" – 05:17
מפקד 16:15 :

ועד מקומי
 .1תוכנית חומש
הציבור מתבקש למלא את השאלון שצורף לקול הנחלים
בשבוע שעבר ולהעבירו למזכירות בהקדם.
זו היא ההזדמנות של כולנו להשפיע!!!
אז בואו לא נגיד" :לא ראינו! לא שמענו! לא
ידענו! לא תקצבנו!"
מצפים לתגובותיכם,
אבי אילוז וקותי דרורי
ועדת ההיגוי לתוכנית החומש,
 .2ועדת דת
הועד המקומי מברך את ישראל היימן לרגל התמנותו
כיו"ר ועדת דת ומאחלים לו הצלחה בתפקידו.
תושבים המעוניינים להצטרף לועדה יש לפנות לישראל
אול למזכירות הועד המקומי.
 .3כלבים משוטטים
בתקופה האחרונה כלבים רבים מסתובבים חושי השכם
והערב ברחבי המושב ,הכלבים פוגעים בעוברי אורח.
אנו מבקשים מבעלי הכלבים לדאוג לקשור את כלביהם.
במידה ותופעה זו תמשיך ,ינקטו צעדים נגד בעלי
הכלבים באמצעות המועצה האזורית.
בימים הקרובים יגיע לוכד כלבים למושבנו.

ועד אגודה
הנדון :עדכון פרטי צרכן מים
חברים ותושבים שעדיין לא העבירו למזכירות האגודה:
הצהרה חתומה  +ספחי ת.ז .שהכתובת בהם נחלים +
אישורים בנוגע לנכות של  100%ומעלה  +אישורים
בנוגע לשהייה של עובדים זרים ,מתבקשים לעשות
זאת עד ליום א' הקרוב  ,25.10.09מאחר וחובה עלינו
להעביר דווח לרשויות עד ליום .1.11.09
משפחות שלא יעבירו את הספחים והאישורים
המתאימים יהיו זכאיות להקצבה של מים מוזלים לנפש
אחת בלבד ,שאר הכמות הנצרכת תחויב בקנס של 20
 ₪לקוב מים  +מע"מ.
הנכם מתבקשים להיענות במהירות ע"מ שנוכל לעזור
לכולם לקבל את כמות המים המרבית במחיר מוזל.
שינויים שייעשו בשל חוסר דיווח בזמן ,יחויבו בתשלום.
שינויים בעקבות שמחות ייעשו ללא תשלום.
בברכה,

חינוך
כחלק מתוכנית החומש היישובית ,אנו נציגי ועדת
חינוך עוסקים בימים אלו בבניית תוכנית חומש
חינוכית המיועדת לבני הנוער )ז-יב'( אנו רואים
חשיבות רבה במתן מענה לצרכים השונים בקבוצה
מגוונת זו .לצורך כך אנו מזמינים הצעות/
בקשות/רעיונות /הגיגים ומחשבות בנושא.
כל המעוניין להשמיע דעתו ולהצטרף לצוות ההיגוי
מוזמן למפגש שיערך אי"ה ביום ה' יא' חשוון
 29.10.09בשעה  20:30במזכירות נחלים.
כמו כן רעיונות יתקבלו בברכה גם באמצעות
הטלפון:
איילת שלום :טל' 052-8119377
אביטל שפילמן054-4980135 -
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קול תודה

קול ששון וקול שמחה
מזל טוב
לגיטה ודב איזנברג
להולדת הנכדה הלל שרה
בת לאפרת ועמיחי

למרים וחיים אבנשטיין
להולדת הנכדה
בת לרחלי ורוני

ברצוננו להודות
לעולים לרגל לביתנו
למביאי התבשילים ודברי המאפה,
מביאי השי ,המברכים
לאילו שמאחורי הקלעים הדואגים
שבכל יום ויום
יבואו השליחים עם המשלוחים
שמחנו והתרגשנו
"על כל אלה שמור נא לי אלי הטוב"
"ברך עלינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה
לטובה ותן ברכה על פני האדמה"...
תודה ושנה טובה

בשבח והודיה לה' יתברך
בננו אביה הגיע לגיל מצוות
העלייה לתורה תיערך בשבת קודש
פרשת "לך לך" במניין הראשון
קידוש יתקיים לאחר התפילה
הציבור מוזמן!
יעל ושי כהן

אורן ושירית
אביה-רות יעל-הודיה וחנה-אמונה

תודות לכל מי שטרח ,בישל ,אפה וסייע לכבוד שבת
בר-המצווה
של בננו אסף יוסף נ"י.
תודה למשפחות שדאגו להכנסת אורחים.
הקב"ה ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.
משפחת שטיין

רוב תודות
לכל העוזרים והעוזרות
ולכל המשתתפים בשמחתנו
בשבת פרשת בראשית.
נשמח מאוד להשיב לכם בשמחותיכם
מלכה ומשה איזק
צפנת וברוך איזק

תודה למנחמים למבשלים והאופים.
אי"ה נשיב לכם כגמולכם בימים שמחים.
אילנה אפרת ויונה בנצקי
ובני המשפחה
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שיעורים

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

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

"כל מלין דאורייתא,מלין עילאין ורזין עילאין"...
גמ"ח פרקי תהילים ע"ש אברהם איינהורן בבית
הקברות
לכל המעוניינים!
לרשותכם  3פרקי תהילים מצולמים ומנויילנים בקופסא
ליד הכסאות בבית העלמין.
בשורות טובות ,ישועות ונחמות.
אהובה איינהורן

)כל דברי התורה דברים עליונים וסודות עליונים-..ר' שמעון בר
יוחאי,זוהר הקדוש(.

שיעור ליל שבת
בליל שבת,בשעה  20:30יתקיים,בע"ה,בבית מש' פנינה
ואלי גלבוע,שיעור בנושא:

"פרד"ס התורה והאמונה ע"פ הרמח"ל"
ע"י מרא דאתרא הרב דוד גרינוולד שליט"א.
השיעור יתקיים במתכונת קבועה,כפעם בשבועיים במשך
החורף הבעל"ט,
ע"פ הודעה שתתפרסם בעלון זה.
הציבור מוזמן )נשים וגברים(

פ"שקוויל
חוג היובל

אל חברי חוג היובל
הנדון :שבת בצוותא פרשת "וישלח"
י"ז בכסלו תש"ע ,4.12.09 ,נצא כולנו לשבת
בצוותא בשבת פרשת "וישלח" לבית הארחה
"מעלה החמישה"
המחיר  ₪ 800לזוג ב 3-תשלומים.
התוכנית המפורטת תמסר בהמשך...
נא להעביר את התשלום לידי הח' חנן נורדן –
052-4549245
בברכה

ש
ה
נ
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ל
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בני עקיבא
השבת אנו חוגגים את שבת פתיחת חודש הארגון.
חשוב לנו מאוד שאתם ,ההורים ,תהיו שותפים
פעילים בכל מה שקשור לחודש .אם זה בעידוד
הילדים להגיע ,ליהנות ולהקפיד על הנהלים; אם זה
בדיבור עם ילדיכם על נושאי החודש; ואם זה בשיח
איתנו לגבי הצעות לייעול ושיפור .נשמח לשמוע
מכם כל הארה שתסייע לנו להעביר את חודש
השיא הזה בצורה הנכונה ביותר.

נושא החודש הוא "."‰·‰‡· ÂÓ˘ ÔÚÓÏ
התנועה בחרה לעסוק בעניין אחד שבעצם מכיל
שני כיוונים – "למען שמו" ,המבטא את שאלת
המניע למעשה "-לשם שמים" ,ובנוסף את עניין
"באהבה" ,המהווה יסוד בעיסוק באהבת ה' ,אהבת
ישראל וכו'.
אנו מקווים כי עובדה זו ,שנושא החודש מכיל
בתוכו גוונים שונים של ערכים ,יאפשר לנו להרחיב
אופקים וליצור מאגר גדול של אפשרויות
להתמקדות בשבטים .אך בעומק ,שני הדברים
אחוזים זה בזה – העשייה לשם שמים דורשת
מכולנו מידה מסוימת של אהבה ,חיבור לבבות
ואחווה.
שבט הכנה יעסוק בנושא "בני עקיבא" -היכרות עם
התנועה ומייסדיה.
שבט נבטים יעסוק בנושא "אהבת הארץ" – הכרתה
ואהבתה של הארץ הנפלאה שלנו ,הכרת המקומות
והחיבור לקרקע.
שבט ניצנים יעסוק בנושא "אהבת העם" – חיבור
לאומה הישראלית ,לייחודיותה ,ליכולותיה
ולאתגריה.
שבט מעלות יעסוק בנושא "אהבת תורה ומצוות" –
פיתוח אהבה לתורתנו ולמצוותינו ,עיסוק בהבנת
מטרת לימוד התורה וקיום מצוותיה.

שבט מעפילים יעסוק בנושא "התמסרות למען
שמו" – מסירות הנפש של עמ"י למען קידושו ה'
ואהבתו.
שבט הרא"ה יעסוק בנושא "ואהבת לרעך כמוך" –
האהבה הפשוטה שבין אדם לחבירו.
כמידי כל חודש ארגון כל שבט יעסוק בנושאים
הנ"ל בפעולות אמצע שבוע ובשבת .ויביא לידי
ביטוי את מה שלמד ע"י הצגות ,ריקודים ,ציור
ועוד.
שבת ארגון תתקיים בעז"ה בשבת פרשת "תולדות".
שבת שלום!
בברכת חברים לתורה ולעבודה,
צוות ההדרכה ומיכל הקומונרית

להורים שלום
אי"ה השבוע נכניס להדרכה את שבט הגבורה.
ההחלטה היתה קשה מאוד ולוותה בהמון
התיעצויות עם גורמים שונים .בבחירה עמדו
לעינינו טובת הסניף וטובת החניכים בלבד.
דבר זה לא אומר חס וחלילה שמי שלא נבחר פחות
טוב או יותר טוב מאדם אחר .כולי תקוה שגם אלו
שלא נכנסו להדרכה ימשיכו לקחת חלק פעיל בסניף
כחבריה ב'.
שבעזרת ה' השנה שבאה עלינו תהיה שנה פוריה
ושל עבודה משותפת.

מיכל מקלר-קומונרית סניף נחלים
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ושוב סבתא מספרת
סבתא אהובה מספרת ,שרה ורוקדת עם הילדים
החמודים וכל זאת לכבודו של סבא אברהם שאהב
לשמח ילדים.
הילדים החמודים והמתוקים מוזמנים לביתי ביום
ראשון ,25.10.09 ,ז' במרחשוון ,בשעה .16:00
הפעילות ללא תשלום.
מצפה לראותכם,
אהובה

בטחון
השוטר הקהילתי ארז חורי עזב את תפקידו
השבוע.עד למציאת מחליף יש לפנות
למשטרת פ"ת.
בשבוע שעבר שוב אירעו  4נסיונות פריצה
בשעות הלילה המאוחרות .נא עירנותכם .אנו
חוזרים ומבקשים בכל אירוע להתקשר לכיתת
הכוננות וגם למשטרה למס'  100ולדווח גם
על נסיונות פריצה שלא נגנב כלום.
להזכירכם ,נא לשמור על ערנות ולדווח על כל
חשד!

משה הוז – 057-7749017
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

לזוג צעיר חסר כל דרוש כל דבר שבית צריך ,
ממילחיה ועד מגבת הכל כולל הכל .
כל כלי שקיבלתם ואינכם צריכים או  ,דבר שמיש
שמאסתם  ..אפשר להניח במוסך,
ברח' הירדן 17א/
גילי 0544676568
ליולדת דרוש ציוד ראשוני לתינוק .
לזוג דרוש סל קל ולול.

ארגון שבתות ושמחות בנחלים
השכרת מפות ומפיות בד
השכרת כלים לאירועים
יוסי הרשקוביץ – 0522512715

לידיעת ציבור ההורים,
במעון חרמון התפנה מקום אחד בכיתת התינוקות
לגילאי שנה – שנה וחצי.
וכן נותרו עוד שתי מקומות אחרונים בכיתת
התינוקות לגילאי  4חודשים עד שנה.
לפרטים – לימור 050-2652177

מחפשת טרמפ לימי ה' בבוקר לירושלים
אורית סלע
03-9092612
052-4604615

השבת אבידה
שבוע שעבר באחד הימים  ,התחלפנו בטעות
בסנדלים . ,סנדלי שורש בצבעים סגול וטורקיז .
הן מאוד חסרות לי  ,וגם חם לי בנעליים.
אז בא נחליף בחזרה כי שלי קטנות עליך ממילא .
גיל פומרנץ .טל 9080115
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.

מחפשים בחורה צעירה/סטודנטית להקלדות קלות
במחשב ) (EXCELוידע באנגלית.
העבודה לפי שעות בעמותה חברתית במושב נחלים.
לפנות לדוד 054-4322492

דרוש מחסן סגור/פתוח/סככה בשטח של 200-250
מ"ר לאיכסון מיכלי פלסטיק.
ארי הופמן )איינהורן(– 052-7470101

