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

vmnhadas@zahav.net.il

ועד מקומי
גביית חובות מארנונה
הועד שם לעצמו כיעד בתקופה הקרובה לגבות כספים
מחובות הארנונה של התושבים ועסקים.
הועד יפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו לגביית
החובות שפוגעים בתפקוד הועד ובפיתוח המושב.
לאחרונה מונה מטעם המועצה פקיד גבייה שבאפשרותו
לעקל את חשבונות החייבים .בימים אלו נשלחים
חשבונות לחייבים ,אנו מבקשים מכם לשלם את החובות
בהקדם ע"מ למנוע אי נעימות בהמשך.
כלבים משוטטים
לאור פניות תושבים בנושא הטרדת כלבים משוטטים
בתחומי המושב ,פנה הועד ללוכד כלבים של המועצה
שיפעל במושב .השבוע נלכדו  2כלבים.
המבצע ללכידת הכלבים ימשך עד שהתופעה תפסק
לחלוטין.
ביוב הישיבה
לאור התפרצות הביוב ממתחם הישיבה לרח' דן ולאזור
הסמוך ,תהליך שחוזר על עצמו מדי כמה ימים בתקופה
האחרונה ,פנה הועד המקומי למועצה שתמצא פתרון
קבוע לבעיה.
המועצה תשלח מתכנן לפתירת הבעיה.
עד למציאת פתרון ,תדאג הישיבה למניעת התקלה.

י"ב מרחשון תש"ע 30.10.2009
פרשת "לך לך"
כניסת השבת16:34 :
יציאת השבת 17:29
מניין כ"ותיקין" – 05:23
מפקד 16:15 :

קול ששון וקול שמחה
מזל טוב
לברוך איז'ק לנישואיך עם צפנת
לסבתא אילנה איז'ק
למלכה ומשה איז'ק
לנישואי ברוך וצפנת
לאבי צויבל לנישואיך עם תמר
לשרי ומשה צויבל
לנישואי אבי ותמר

מזל טוב
לאסף שטיין
ולמשפחתך
בהגיעך לגיל מצוות

בטחון
להזכירכם ,נא לשמור על ערנות ולדווח על כל
חשד!

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

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
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ועדת חינוך

קפה ומאפה
אנו שמחים להזמינכם למפגש והרצאה שתתקיים,
אי"ה

להורי ילדי שכבת ט'

ביום ראשון כ"א חשוון8.11 ,
בשעה 10.45
בבית דני
בתכנית:
 - 11.00 – 10.45מפגש רעים על קפה ומאפה
-12.00 - 11.00הרצאה חנן פוזננסקי

"הפלמ"ח -סיפורם של יפי הבלורית והתואר  ,בראי
בולים ושירים".
ההרצאה בליווי שקופיות – יש וילונות!!
מובטחת הרצאה מעניינת ומעשירה  ,מפי מרצה
שכבר הרצה אצלנו מספר פעמים ,ההרצאות
מרגשות ומרתקות

"תפיסת המתבגר את תכונותיו האישיות ,תפיסת
מקומו באינטראקציות חברתיות ישפעו על בניית
ערכו העצמי של הנער בהווה וכבוגר בעתיד.
בסדנא נלמד כיצד נבנה הדימוי העצמי באמצעות
העיסוק בשלושת המעגלים:
מעגל האני :התחלות חדשות ,מעברים ,רושם
ראשוני ,זהות עצמית וקשת רגשות.
מעגל האני מול הסביבה :תקשורת בין אישית,
מתן אמון ,תקשורת אסרטיבית ,כלים להרגעת
מתחים ,קבלת השונה.
מעגל אני מול אתגרי החברה :התמודדות עם
לחץ חברתי ,לקיחת אחריות ,מנהיגות,
סיוע והסתייעות ,ניהול זמן ,ניהול תקציב".
)מתוך חזון "קשת אנושית"(
***

לכן

לאחר מחשבה מעמיקה ומתוך הצורך של בני הנוער

כולם מגיעים ברון שמחה וגיל

עצמם ,הוחלט להקים סדנת העצמה ומנהיגות
לשכבת כיתה ט' .במשך כחצי שנה ,נעשו בדיקות

ערב נשים לכבוד יום פטירת רחל אמנו
ביום חמישי הקרוב י"א חשון29.10.09 ,
מתקיים ערב נשים עם דברי תורה ושירה
לזכרה של רחל אמנו בשעה 21:00
בביתה של אהובה איינהורן.

נשים מכל גיל מוזמנות!
)הערב מוקדש לזכרו של אברהם
איינהורן ז"ל(

רבות מול חברות שונות על מנת לאתר את החברה,
שתתן לנו את המענה הטוב ביותר לשביעות רצוננו.
בסופו של דבר הוחלט ליצור קשר עם חברת "קשת
אנושית" שמתמחה גם בעבודה עם בני נוער דתיים.
מדריך מטעם קשת אנושית יגיע אחת לשבוע
לסדנא עם הנוער.

להכרות עם מדריכי קשת אנושית ועם
התוכנית יתקיים מפגש ביום רביעי
כד' חשון  ,11.11.09בבית דני.
בשעה  19:30מפגש עם הנוער
בשעה  20:30מפגש עם ההורים
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סבתות בירוק

קול מנחם
לגדי ,צילה ודורית

שלום סבתות ,מזה זמן רב שאני רוצה לפנות אליכן,
האמת היא שקצת התביישתי ,רציתי שתפנו להורים שלי

וכל בני משפחותיכם
אתכם באבלכם

עם פטירת אמכם הדי היימן

ז"ל

ותזכירו להם  ...גם אני יכול  ,אבל אתן יודעות ...אני רק
ילד...
כל פעם שאני יוצא מפתח הבית שלי ומגיע עד הכביש

בנחמת ציון תנוחמו

למוטי הלמן
וכל בני משפחתו
אתך באבלך

)...בדרך כלל אני בכלל לא מגיע לשם ,כי אבא ואמא
מסיעים אותי כמעט לכל מקום ,לכן אני מכיר את הדרך
מפתח הבית עד החנייה(...
ואז אני רואה ערימות של גזם שמפריעות ומסתירות לי
את הדרך וזה ממש מסוכן.
תציעו לי מה אני יכול לעשות?
נכד ירוק

עם פטירת אביך
בנחמת ציון תנוחם

למשפחות היקרות אשר בישובנו גרות,
ברצוני אליכן לפנות בעניין ל"עזר מציון" מנות.
משפחה המוכנה לתרום מידי שבוע מנה מבושלת אחת
לטובת "עזר מציון" תתקשר אלי בבקשה ,ואני אדאג
שהתרומה תתבצע ותתקבל.
תודה מראש ,אריה גוטליב 050-8684141

גמ"ח מוצרי תינוקות
ע"ש אברהם אינהורן
ברצוני להודיעכם שהתווספו לגמ"ח:
 .1משחת רפאל לאישה המניקה
 .2מכשיר אנהלציה
חורף בריא וכל טוב!
אהובה אינהורן

בני עקיבא
הורים יקרים ה' עמכם,
השבוע פתחנו את חודש ארגון וכפי שאתם
יודעים בחודש זה הפעילות בסניף רבה.
בכדי שהפעילות תהיה מוצלחת והחניכים ייהנו,
אנו נוקטים צעד למניעת ההשחתה והוונדליזם
שארעו בסניף לאחרונה ואיננו רוצים שיחזרו
שנית.
לכן ,חניך אשר ייתפס משחית או פוגע ברכוש
הסניף יחויב ב 50-ש"ח .במקרה שהעלות עולה על
סכום זה הוא יחויב בכל עלות הנזק.

בתודה ובתקווה לשיתוף פעולה
מיכל הקומונרית וצוות ההדרכה
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שיעורים

פ"שקוויל
חוג רעות

שיעור בפרשת השבוע יתקיים השבת בבית
משפחת דסי ועקיבא כרמל בשעה 13:00
חודש מר חשון תש"ע
בית המדרש "נוה יעקב" – נחלים
---------------------------------------------------------------------------להלן סדרי השיעורים:
סדר קבוע:
– 7:30תנ"ך" :נביאים "ע"י הרב עדיאל לוי.
" – 8:30אורות מפרשת השבוע" ע"י הרב זאב הס.
 – 9:30שיעורים בסוגיות הלכתיות שונות /בעניני דיומא'

ה' במר חשון עש"ק פרשת נח
הרב שמואל סמט

חוג היובל

אל חברי חוג היובל ואל כל המעוניינים
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 תימסר בהמשך...
נא להעביר את התשלום לידי הח' חנן נורדן –
052-4225909

יב' במר חשון עש"ק פרשת לך לך
הרב קלמן בר

יט' במר חשון עש"ק פרשת וירא
הרב דוד אנגל
כו' במר חשון עש"ק פרשת חיי-שרה.
הרב מיכאל שוהם

ניתן להקדיש שיעורים
" בכולל יום השישי "
לעילוי נשמת בני משפחות
נא להעביר שמות הנפטרים והתרומות
לדוד רוטשילד 441175 0507

שיעור תנ"ך
שיעור תנ"ך לחניכי בנ"ע חוזר מהחופשה
השיעור מועבר ע"י יעקב מנדלבאום בסניף
חצי שעה לפני המפקד
כולם מוזמנים

קול מודיעים
בהמשך לתוכנית שהחלה בשנה שעברה ,גם השנה
החל לאחר החגים
לפעול בבית הספר מודיעים נחלים "תלמוד תורה"
לבנים תלמידי בית הספר:
כיתות א'-ב' בימים ראשון ,שני ושלישי בין השעות
13:30-15:00
כיתות ג'-ד' בימים ראשון ,שני ושלישי בין השעות
13:30-15:00
וגם ביום ה' בין השעות .14:20-15:00
אפשר עוד להירשם ולהצטרף!

ש
ה
נ
ה
ל
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דברים של טעם )(2
האתנחתא ו סוף פסוק הם המפסיקים
העיקריים.
)נהוג גם לכנותם קיסרים (
אבל חלק גדול מהפסוקים הם ארוכים ומורכבים
ויש לסדר את ההטעמה בתוך חלקי הפסוקים.
הטעמים מרכא וטפחא) .ולפעמים להיפך( שיבואו
לפני האתנחתא או סוף הפסוק והם שכיחים ביותר,
ממלאים תפקיד זה.
ההדגשה בקריאה תהיה על הטפחא )מן השרים(

שהינה טעם מפסיק ,ואילו המרכא )מן המשרתים(
הינה טעם מחבר ומודגש הרבה פחות.
ולענין ההוראה:
להורים המלמדים את בניהם לבר המצווה )וכן למורים(
אני ממליץ שלא ללמד טעמים ,טעם אחר טעם,
אלא ללמד תבניות שלמות של הטעמים החל
מהשכיחים
ביותר והלאה .תלמיד שיקלוט את הנעימות הראשונות

דברים של טעם )(3
הפעם נעסוק בתחילתו של פסוק.
התבנית השכיחה כאן היא:
מהפך פשטא מונח זקף )גם כאן ניתן,
ולטעמי רצוי ,ללמד את התבנית כולה ולא לפרקה
לטעמים בודדים .שני משרתים  -מהפך פשטא

ושני נסיכים  -מונח ו זקף

נדגים:

עה
ש ֵרי ַפ ְר ֹ
או אֹ ָתּה ָ ֹ
וַ יִ ּ ְר ּ

ובהמשך :וַ ֵּילֵ ְך לְ ַמ ּ ָס ָעיו )יג'-ג(

)י'-טו(

שים לב –הטעם הנכון במלה וַ ֵּילֵ ְך הוא פשטא.
הרישום הכפול של הטעם בא לציין את ההברה
המלעילית שבמלה.

בי ֶנָך?
יבה ּ ֵבינִ י ּו ֵ
ומה על ַאל נָ א ְת ִהי ְמ ִר ָ
ה"מוקש" העיקרי נעוץ במלה ַאל נָ א.

רבים מטעימים אותה כפשטא
אבל היא אינה אלא קדמא )ומחוברת למלה הבאה(
שים לב :פשטא שהיא טעם מפסיק תהיה
כטעם מפסיק

מרכא טפחא אתנחתא
ומרכא טפחא סוף פסוק:

רשומה תמיד בסוף המילה או כפולה להדגשה מלעילית.

יכול כבר אחרי השיעור הראשון לחפש בעצמו
את חלקי הפסוקים שבהם מצויות תבניות אלה
ולשנן כבר חלק נכבד מהפרשה.

והקדמא רשומה תמיד מעל ההברה המוטעמת והיא
משרתת את המלה שאחריה וכך צריך לקרוא :

המאמץ יהיה קטן בדרך כלל והתועלת מרובה.

יבה ּ ֵבינִ י ּו ֵבי ֶנָך
ַאל נָ א ְת ִהי ְמ ִר ָ

)יג'-ח( וכן גם

ה ׁ ִשיב )יד'-טז(
לוט ָא ִחיו ּו ְר ֻכׁש ֹו ֵ
ֶאת ֹ

שימו לב  :לפעמים מקדימה הטפחא
את המרכא אבל ההדגשה תשאר בטפחא!

לקראת ההמשך בשבוע הבא אני מפנה את הקוראים
לספרי התורה תמימה .בסוף כל כרך נמצאת הערה קצרה
בענין השוני בין הקדמא והפשטא.

ֶשם ִמן השמים )ח'-ב(
לדוגמא":וַ יִ ּ ָּכלֵ א ַה ּג ׁ ֶ

המשך בשבוע הבא

או

מה")ח'-ח(
" ֵמ ַעל ְפּנֵי ָהאֲ ָד ָ
ולא מעל פני ,האדמה.
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חדש בנחלים!
רכיבה טיפולית בשיטת אלבאום,
חוג רכיבה מערבית.
פרטים אצל גדי-בוגר מכללת רופין.
מדריך בפינת החי בביה"ס "מודיעים".

המרכז לאיסוף בקבוקים,
לצדקה ותרומה לעמותה "ניצב רפאל".
איסוף ללא הפסקה.
בסככה של פנחס רוטשילד
ירדן 72

גדי 0526847590 :שירה0522585439 :

גם בנחלים עוברים לדיגיטלי
המרת קלטות וידאו ל DVD -

מחפשת טרמפ לירושלים לימי ראשון וחמישי
בבוקר ,ובנוסף לאסף הרופא[ או לוד [..בימים
ב',ג' וד' בבוקר
בתודה מראש :רביבית 052-6070136
או 077-3002112

סריקת תמונות ,המרת קלטות שמע ל MP3
הפקת סרטוני יום הולדת ואלבומי תמונות
shay@s-media.co.il
 052-8853858שי אייזנברג

השבת אבידה
במהלך חג סוכות אבד חתול ג'ינג'י גדול מסורס.
לצערנו הוא לא ענד את הקולר שלו .גידלנו אותו
שלוש שנים ואנחנו מתגעגעים אליו מאוד! בתמונה
הוא נמצא עם אחיו התאום ,שמתגעגע אליו קשות.
כל היודע על מקום הימצאו ,מתבקש להודיע לנו
בהקדם .תודה רבה על עזרכם ,חגית שבתאי
)שוורץ( ,052-4789324 -או .08-6100637
למוצא מובטח פרס כספי נאה.

דרושה עוזרת לניקוי דירה קטנה.
היקף :שלוש שעות ,פעם בשבועיים בשעות
גמישות .מתאים גם לנערת תיכון שיודעת לנקות.
תעריף גבוה לשעה .שמואל שעיה .050-5442667

דרוש עוזר צלם
בגילאי  17ומעלה
)לא נשואים( עבודה בשעות הערב
עמיקם 050-9790455

מחפש לשכור בית.
אני מחפש לשכור בית עבור ההורים שלי .
דוד סילברמן 054-4322492

נמצא ליד בית הכנסת ,אחרי יום כיפור ,תלת אופן
בצבעים כחול וכתום.
ניתן לקבלו אצלינו.
077-4460250
בשמחת-תורה נמצאה שרשרת חרוזים
בבית הכנסת .אריאל 050-9093367

לכל חברי וידידי,
לידיעתכם – אני פה! כבר מזה שנתיים וחצי.
מס' הנייד שלי למעוניינים 052-3451047
ובבית – .03-9328750
בברכה,
נאוה גוטמן )בא-גד(

