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

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול שמחה
מזל טוב

מזל טוב

למרים שפילמן
לגילה וישראל לבנון
לנאוה גוטמן
להולדת הנין  /נכד
בן לנורית ואברהם

כ"ו מרחשון תש"ע 13.11.2009
פרשת "חיי שרה" – שבת "מברכין"
כניסת השבת16:23 :
יציאת השבת 17:19
מניין כ"ותיקין" – 05:35
מפקד 16:00 :

בטחון
אנו חוזרים ומבקשים מכל היוצאים  /נכנסים
משער נחלים צפון ,מיד עם צאת השבת,
לחכות בסבלנות כרבע שעה לאחר
צאת השבת ולא להתחיל ישר עם מתקפת
טלפונים.
במוצ"ש – השער לא נפתח אוטומטית אלא
צריך פתיחה ידנית ,והדבר לוקח קצת זמן!
תודה!
להזכירכם ,נא לשמור על ערנות ולדווח על כל
חשד!

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

מזל טוב
ל סבתא רבה לאה רוטשילד
לדבורה ומאיר רוטשילד
לרגל בת המצוה של הנכדה הדר

סמל למושב נחלים
בחנוכה נכריז על הסמל/הלוגו הנבחר למושב
נחלים.
הסמל יודפס על גבי מדבקות)סטיקרים( ויחולק
לתושבי נחלים .כמו כן הסמל יופיע על גבי
פרסומים שונים כמו האתר ,גליון קול הנחלים
ועוד.
כל מי שיש לו רעיון לסמל מתבקש לשלוח
לכתובת הדוא"ל של האתר או להדס.
ניתן לראות באתר סמלים שהוכנו ומוצעים
לבחירה.
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קול מנחם

פ"שקוויל

למנשה שוב
אתך באבלך

עם פטירת אחיך
בנחמת ציון תנוחם

סבתות בירוק
בוז לבזבוז!
השבוע ,כשחזרתי מחוג במגרש ,עצרתי לשתות
בברזיה שבגן השעשועים )הישן(.
זו יוזמה מצוינת להתקין ברז שנסגר אוטומטית ,אבל
לצערי...
 .1הביוב בברזייה סתום.
 .2הברז השני באותה ברזייה שבור כבר תקופה
ארוכה ,ואי אפשר להשתמש בו.
.3הצינור שמגיע לברזיה דולף כבר הרבה זמן ,וחלק
גדול מהמים מתבזבזים ומציפים את סביבת הברזייה.
מכיון שהצינור נוזל ,מבוגרים שעוברים במקום
סוגרים את הברז הראשי לברזייה ,ואי אפשר
לשתות ממנה.

חוג דור
במוצאי שבת פרשת חיי שרה ה 14.11.09 -אנו
נפגשים לסיור מעניין בשעה  9בערב בעיר לוד.
שם הסיור" :לוד –  3ימים של קרבות בתש"ח"
הסיור יודרך על ידי מר יוסי לונדין ,דוקטורנט
להיסטוריה באוניברסיטת בר אילן ותושב העיר.
עלות ₪ 50 :לזוג ₪ 30 .ליחיד.
בסיום הסיור יוגש כיבוד קל ושתיה חמה.
רישום :נא להודיע עד יום חמישי בלילה לדורית או
לאביבה.
מקווים לראותכם!
חוג רעות
שיעור בפרשת השבוע יתקיים השבת בבית
משפחת אביטל ואבינועם שפילמן בשעה .13:00

ערוב
אחראי ערוב :יוסי הרשקוביץ – 052-2512715
לידיעתכם:
הערוב לפ"ת – תקין!

ילד ירוק

תרומת דם

שבט מעפילים הזמני,
יערה הייתה במילואים
והראל לא הרגיש כ"כ טוב
אבל כל זה עבר ..נפגשים בערב שבת
)רק כיתות ח' ,כל השאר אל תבואו(
בשעה  19:30אצלנו בארמון.
נ.ב.
תביאו שאריות משולחן שבת.
מיכל ,יעל)יוסי וחני( הר-כסף.

ביום שני ,ו' כסלו תש"ע ,23.11.09 ,תתקיים התרמת
דם בבית דני ,בין השעות .21:30 – 19:00
מנת דם חשובה לכולם.
מנת דם מבטחת את:
• התורם וב"ב
• הוריו והורי אשתו.
• סבים וסבתות משני הצדדים.
• חברים במושב שאינם יכולים לתרום ואין מי
שיתרום בעבורם.
בברכת רפו"ש,
אריה
לא לשכוח להביא תעודה מזהה!!!
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מח' חינוך /חבל מודיעין
שמחה להזמין את כל חובבי הזמר העברי
לערב שירה באוירה חמה ונעימה של חורף קר,

שיעורים

והפעם עם ...ישראל גוריון.

שיעור ראש חודש לנשות המושב
ביום חמישי ב' כסלו 19.11.09 ,מתקיים
בע"ה שיעור ראש חודש בשעה 20:30
בביתה של אהובה אינהורן ,רח' שניר 53
בנושא:

הערב יתקיים בתאריך , 14.11.09 :מוצ"ש
בשעה  ,20.30בישוב מזור  -בבית העם
מחיר כניסה לאדם  25ש"ח
המחיר כולל שתיה חמה כל הערב.

נשמח לראותכם!

"יצירת עתיד רצוי"
המרצה :השופט בדימוס שלמה שוהם ,נציב הדורות
הבאים בכנסת )לשעבר(
השיעור מוקדש לעילוי נשמת אברהם אינהורן ז"ל.

כולן מוזמנות!

בשעה טובה סיפורו הביוגרפי של בעלי ואבינו
יעקב תלמי ז"ל יצא לאור .
הספר שופך אור על ילדותו בחרותו תלאותיו הקשות
בשואה והגשמת חלומו לעלות ארצה .
כמו כן הספר מדבר על עשייתו הרבה
בתחום המוסיקה והנחלתה לאלפי תלמידים
בארץ ובחו"ל.
אמנו היקרה החליטה לתרום את כל הסכום
שייאסף כתרומה למשפחות נזקקות,
על כן ,המעוניינים בכך מוזמנים לרכוש את
הספר ולתרום כנדבת ליבם עבור מטרה נעלה זו.
ברצוננו לציין שעיתוי יציאת הספר חל בשנה
השניה לזיכרו.
דוגמאות לספר ניתן יהיה למצוא בבית המדרש
לעיון והתרשמות.
המעונינים יפנו בטל  :מרים תלמי 9335815
אתי לייב 052-7565577
בתודה ובברכה
המשפחה

לכב' חברי חוג היובל וחברי מושב נחלים,
אנו מתכוננים בע"ה לצאת לשבת בצוותא בשבת
פרשת "וישלח" יז-יח' כסלו תש"ע ) (4-5/12/09למלון
"מעלה החמישה" טלפון – .02-5331331
ביום שישי ,י"ז בכסלו יתקיים סיור בהדרכת אמיר
ביישוב מוצא.
התחלת הסיור בשעה  11:30בצומת "בית זית".
לאחר הסיור )בערך בשעה  (14:00קבלת חדרים
במלון.
בליל שבת – עונג שבת עם הרב פרופ' נפתלי
רוטנברג ,רב הישוב המעורב הר-אדר.
מחיר –  ₪ 800ב 3-תשלומים.

ההרשמה עדין פתוחה לכל תושבי נחלים!!
נא להעביר את התשלום לידי חנן נורדן.
סדר יום מפורט יימסר למשתתפי השבת במקום.
בברכה,
המארגנים

בס"ד
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דברים של טעם )(5
בשבועות שעברו הדגשנו את הצורך להבדיל
בין טעמים מפסיקים )אתנחתא וסוף פסוק(
והם נמצאים בכל פסוק ,לבין טעמים מחברים
שהדגשתם תהיה מינורית.
שיא
נו אֲ דֹנִ י נְ ִ ׂ
ומה דעתכם על הפסוקְ ׁ :ש ָמ ֵע ּ
נו )בראשית יט'-ו(
אֱ ל ִֹהים ַא ּ ָתה ְּב ּת ֵ
ֹוכ ּ

תודה לכל התורמים/ות
כלים ,ספרים ,תרופות  ,רהיטים ,
בגדי תינוקות ,וכסף .
מחמם את הלב להגיע הביתה
ולראות את המוסך מלא .
מי ייתן ולא נזדקק לתרומות .
בינתיים לכל הפונים ושואלים  ...כן עדיין ניתן להביא.
לעיתים הדברים פשוט עוברים למשפ' אחרת ,
לזוג אחר שנישא ,לתינוק חדש שנולד .
תודה בשם כל המשפחות שתרומותינו הגיעו אליהם
* למשפחה דרוש כסא אוכל לתינוק .

נו או
שיא ,אֱ ל ִֹהים ַא ּ ָתה ְּב ּ ֹ
נְ ִ ׂ
תו ֵכ ּ
נו
אֲ דֹנִ י ,נְ ִשיא אֱ ל ִֹהים אֲ ּ ָתה ְּב ֹ
תו ֵכ ּ

* לאדם שיודע לנגן ומעוניין לנגן ולשמח חולים
דרוש אורגן נייד .
גילי 054-4676568

ומלים כגון אֲ ֶשר כאשר הן מילות קישור ללא
כל משמעות אחרת ,מה ההגיון להטעימן בפשטא?
לרוב הנן בקדמא ומשרתת את המילים שאחריה.
פעמים רבות ישנו משרת למשרת כגון
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ ָ
יך )טו'-ג( או
ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
אמור לֹא ָצ ַח ְקתי )טו'-טו(
ֹ
ש ָרה לֵ
וַ ְּת ַכ ֵח ׁש ָ ׂ
ההטעמה הנכונה לא זו בלבד שהיא
מוכיחה כי הקורא מבין את הנקרא
אלא שלפעמים יש בכך גם הכרעה הלכתית.
כגון:
יומת).שמות טז'-טו(
מות ּ ָ
מו ֹ
ומ ּ ֵכה ָא ִביו וְ ִא ּ ֹ
ּ ַ
גרסה אפשרית א:
יומת
מות ּ ָ
מו ֹ
ומ ּ ֵכה ָא ִביו ,וְ ִא ֹ
ּ ַ
המכה את אביו או את אמו – יומת
גרסה אפשרית ב:
יומת
מות ּ ָ
ומ ּ ֵכה ָא ִביו וְ ִאמֹוֹ ,
ּ ַ
המכה את אביו ואת אמו )שניהם!( רק אז יומת.
כיצד הכריעו בעלי הטעמים?
בדקו וראו!

אבוקדו אורגני טעים יותר ובריא יותר!
אצל משפחת קליין דובי ואסתר ,רח' ירדן 58
טל' – ,052-7658276 ,03-9328848
052-7657176

השבת אבידה
ביום שני נמצא מפתח במגרש הכדורגל
ניתן לקבלו אצל משפ' רבינוביץ
9324397

תינוקת בת  4חודשים זקוקה להשתלת כבד דחופה
בבלגיה.
תרומות כספיות ניתן להעביר למשפחת שקד
052-6832220/1

לזוג צעיר דרוש ציוד ראשוני לתינוק:
מיטה ,עגלה ,שידה וכד'.
בתודה מראש,
ציפי גולניק – 0544-928537
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