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

גליון מס 314
י"ז כסלו תש"ע 04.12.2009
פרשת "וישלח"
כניסת השבת16:17 :
יציאת השבת 17:16
מניין כ"ותיקין" – 05:54
מפקד 15:45 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול שמחה

ועד מקומי
•

מזל טוב
לעדיה ואסף אלרום
להולדת הבת
לשושנה ומרדכי מרקוביץ
לעליזה מרקוביץ
לשמואל מרקוביץ
לרותי ואבי אלרום
להולדת הנינה/הנכדה

•

מזל טוב
לישראל וינמן
לחן ורונן וינמן
לרגל בר המצוה

•

תהלים י"ט ,ו'

לרגל נישואי אסף ומיכל
בננו אסף יעלה לתורה אי"ה
בשבת פרשת "וישב" ,במניין השני.
אילנה ויהושע וייס

•

שבת ארגון – ראש המועצה מר שמעון סוסן ונציגי
הועד המקומי סיירו וביקרו בסניף בני עקיבא ע"ש
מוטי פוירשטיין ז"ל ,בתערוכה שעסקה בנושא
"למען שמו באהבה".
הקומונרית מיכל ,קיבלה את פני ראש המועצה
והסבירה את הנושא שבו עסקו החניכים בחודש
הארגון.
ראש המועצה סייר בכל חדרי השבטים וקיבל
הסבר מפי נציגי כל שבט על התצוגה.
יש לציין שהחניכים הפגינו בקיאות בנושא וידעו
לענות לשאלות שהוצגו בפניהם ע"י ראש המועצה.
הועד המקומי מודה לקומונרית ולצוות המדריכים
על הפעילות המבורכת והעבודה הרבה שהושקעה
במשך חודש הארגון.
כלבים משוטטים – הועד המקומי חוזר ומבקש
מבעלי הכלבים לדאוג שכלביהם ישארו קשורים
בחצרותיהם .לאחרונה שוב חזרה התופעה של
הטרדה ע"י כלבים משוטטים ,בתחנות ההסעה
לילדים ,ובכניסה לגנים ולמעון.
הועד פנה שוב למועצה וביקש לשלוח את לוכד
הכלבים למושב .הלוכד יפעל במשך השבועות
הקרובים.
חובות עבור מיסי הועד המקומי – בשבועות
האחרונים הועד שלח מכתבי התרעה בצרוף פרוט
החובות לחייבים ,למגורים ועסקים .הועד מבקש
מבעלי העסקים להעביר את החשבונות לשוכרים
החייבים במיסים .במידה ולא יהיה שיתוף פעולה
מבעלי העסקים ישקול הועד המקומי לחייב את
בעלי המבנים.
להזכירכם ,כל בעלי המשקים )המשכירים לבעלי
עסקים מבנים  /מחסנים( מתבקשים להעביר מיד
ביום השכרת המבנה את שמות השוכרים
וכתובתם הפרטית ע"מ למנוע אי נעימות בעתיד.
תחנות הסעה – השבוע התקנו  2תחנות הסעה
חדשות!.
תחנה אחת עבור הילדים ברחוב חרמון )ע"י רח'
דן( ותחנה שניה – ברח' ירדן ע"י משק נורדון
במקום התחנה הישנה .הדבר נעשה לרווחת
התושבים והילדים .התחנות נקנו בשתוף הועד
המקומי והמועצה האזורית.
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טעמים וסיפורים
הציבור מוזמן לערב
טעים חמים ומרתק!
הרצאה של הצלם גיל כהן מגן אשר תיעד את הקהילות החרדיות
בארץ בשמונה השנים האחרונות וחושף בצילומיו רגעים מרגשים
ומפתיעים.

ההרצאה תלווה
בכיבוד חם וטעים
האירוע יתקיים במוצ"ש הזה פרשת "וישלח"
ה 5.12-ב 20:30-בבית דני
מחיר₪ 10 :

מצפים לראותכם
ועדת תרבות
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בית מדרש לנוער,סניף בנ"ע נחלים:
*השיעור המתקיים בימי שישי בנושא פרשת שבוע-

השיעור מיועד לבני שבטים:ניצנים,מעלות
מעפילים )בני כיתות ה',ו',ז'(.
השיעור בשבועות אלו מתקיים בשעה ,14:30ברגע
ששבתות יכנסו מאוחר יותר,השיעור יחול קצת יותר מאוחר.
הודעה בנוגע לשעה תימסר בהמשך.
בסוף השיעור מחולק ממתק,ואחת לתקופה נערכת הגרלת
פרסים.
השבוע )פרשת "וישלח"( ספציפית השיעור יהיה ביום חמישי
בערב ניתן להתקשר אלי )המספר למטה( לבירור השעה.
*שבט נבטים! לא שכחנו אתכם ,ב-ק-ר-ו-ב גם לכם
יהיה זמן שלכם בבית המדרש.
הודעה תימסר בהמשך...
*כתות ח' ומעלה פעם בכמה שבועות ,בערב שבת
)השבוע לאחר פעולת חב"ב( יתקיים שיעור ענייני
בפרשת השבוע,כולם באים.השיעור מיועד גם לבנות.

*הודעה על שיעורים לבנות ניצנים,מעלות
מעפילים )בנות ה',ו',ז'( ,תימסר בקרוב.
*צוות אחראי בית המדרש מבקש להודות,
בראש ובראשונה לכל הנפשות הפועלות באופן שוטף
לטובת בית המדרש.
וכן לכל המשפחות שתרמו עד עתה סך  150שקלים
ששימש לטובת הפעילות .בזכות תרומות אלו אנו יכולים
לקנות צ'ופרים ללומדים ולהנעים את זמן השיעור .תרומות
נוספות תתקבלנה בברכה.

מופע קסמים מרהיב
וארוחת בוקר חגיגית
בחג שכולו ניסים ונפלאות
בואו לראות ולחזות בקסם.
מופע בידורי לילדי הגנים ובית
הספר המשלב בצורה מופלאה גם
קסמים הקשורים לחג :נרות ,אש
וסופגניות.
ביום ראשון ב' בחנוכה ,ה13.12-
בשעה  9:15בבית דני
תביאו סביבונים ומצב רוח של חג
עלות 20 :ש"ח
ועדת תרבות

על מנת שנוכל לרכוש ספרים נוספים לספריה ,להנעים את
שעות השיעורים וכן לרכוש חומרי וכלי ניקוי ,נשמח לקבל
מכלל הצבור "איש כמתנת ידו".
ויזכו כל הצבור להגדיל תורה ולהאדירה.
לתרומות ופרטים נוספים ניתן לפנות לזאבי
052-2566508

עקב עבודות בצומת
עד להודעה חדשה
אין ערוב לפתח תקוה

אחראי ערוב :יוסי הרשקוביץ – 052-2512715

פ"שקוויל
חוג היובל
לחברי חוג היובל היוצאים לשבת במלון "מעלה
החמישה"
יום שישי נפגשים בשעה  11:15בצומת בית זית ע"י
פונדק מוצא )לא כשר( נא להצטייד בארוחת צהריים.

עמוד  4מתוך 5

בס"ד

שיעור ליל שבת
בליל שבת ,בשעה  20:15יתקיים ,בע"ה ,בבית מש' פנינה
ואלי גלבוע ,שיעור בנושא:

"פרד"ס התורה והאמונה ע"פ הרמח"ל"

הציבור בנחלים
מוזמן להתוועדות חסידית
מרתקת
לרגל י"ט כסלו-חג הגאולה

ע"י מרא דאתרא הרב דוד גרינוולד שליט"א.
הציבור מוזמן )נשים וגברים(

נוער נחלים-כתות ז'-יב' ,חבל לפספס!!!
נותרו עדיין כרטיסים להצגה "לא על הלחם לבדו",
שתתקיים בתאריך  29.12בשעה  17:30בתיאטרון
"נא לגעת " ביפו.
שימו לב -ההרשמה תסתיים ביום שישי א' טבת,
 . 18.12יש לשלם  ₪ 45עד לתאריך זה.
כרטיסים יוזמנו רק למי ששילם במועד!!!
הרשמה ותשלום אצל עידית פומרנץ9080115 -
או אצל נעמה גרטנר9333442 -

בתכנית
• ברכת המרא דאתרא-הרב דוד
גרינוולד שליט"א
• ספורו של מטפס הרים-הרב ניר
עזאי,שליח חב"ד למטיילים
בברלוצ'ה ארגנטינה
• סרט מרגש על פעילות חב"ד
בעולם
• ההתוועדות תתקיים אי"ה ביום
ראשון,י"ט כסלו ) (6.12בשעה
 19:30במתחם "ארץ זבת חלב"
משק מרקוביץ
כיבוד כיד המלך
שי לכל משתתף
במקום תתקיים מכירת ספרי חסידות
ודיסקים
כניסה חופשית
לפרטים יאיר0546578770-

סבתא אהובה מספרת,
שרה ורוקדת עם הילדים החמודים לכבוד חג
החנוכה ,וכל זאת לכבודו של סבא אברהם שאהב
לשמח ילדים.
הילדים החמודים מוזמנים ביום רביעי ,9.12.09
כב' כסלו ,בשעה  16:30לביתי ,ברח' שניר 53
)ע"י ביה"ס המקצועי( .הפעילות ללא תשלום.
מצפה לראותכם,

אהובה איינהורן,
סבתא של עיינה דרור ואביחי-אברהם

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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מה בין דגים וחנוכה?
רוצים לדעת?
מוזמנים לפעילות בחי-דר בנחלים
לפרטים ניצה 0543455920

בבקשה ,אל תזרקו!!
העבירו אלי כפיות ,מזלגות סכינים,
כפות ,סירים ביינוניים וגדולים ,כוסות
וספלים וכל מוצר חשמלי המתאים
למטבח ,כמו מיקרו וכו' שאתם רוצים
להפטר מהם.

הדברים יועברו בשמחה למכינה
הקדם-צבאית "מיתרים-לכיש"
בבית גוברין ,חסר להם המון דברים
לתפקוד יומיומי.
אפשר להביא אל ביתי ,או לשים מתחת
לבית.
אסתר ויקסלבאום ירדן  ,23כמעט מול
.0548חישתיל .פל0548-098438 .
תודה מקרב לב

החזר הוצאות רפואיות לניצולי שואה
עמותת "אביב לניצולי השואה" )הפועלת מנחלים(
קוראת לניצולי שואה אשר הכנסתם האישית פחות
מ ₪ 7006-בחודש )בלי הכנסת בן/בת זוג( ואשר
לא קיבלו בשנתיים האחרונות החזר על הוצאות
רפואיות מהקרן לרווחת נפגעי השואה )או שקיבלו
החזר על פחות מ ,(₪ 4000-להגיש בקשה
לקבלת החזר על הוצאותיהם הרפואיות מתחילת
ינואר  2008עד היום.
מדובר בהוצאות רפואיות כמו משקפיים ,מכשיר
שמיעה ,טיפולי שיניים ,עזרים אורטופדיים ,ציוד
רפואי/שיקומי ותרופות .יש לצרף קבלות מקוריות
או דו"ח תרופות מרוכז ומאושר מקופ"ח מהשנה
הנוכחית והקודמת.
מומלץ מאד להגיש את הבקשה עד ליום
 31.12.09על מנת לא לאבד את הזכות להחזר
עבור הוצאות משנת  !2008יוצאי הונגריה שקיבלו
החזר במהלך השנתיים האחרונות במסגרת
פרויקט "רכבת הזהב" יכולים להגיש את הבקשה
בנוסף להחזר שכבר קיבלו.
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר
www.avivshoa.co.il
וכן אצל דורית בטלפון .9093486

השבת אבידה
נמצא קלמר של בן
גדוש כלי כתיבה
ביום שני ברחוב הירדן 42
אפשר לקבלו אצל משפ רבינוביץ
9324397
נמצאה טבעת מכסף על יד ביה"כ ניתן לקבלה אצל
אביטל054-4980135 :
אבד מפתח בודד מחובר לחוט סליל אדום
כל המוצא מתבקש להחזירו
לפסיה אונגר 9323202

להשכרה במושב נחלים
דירת שלושה וחצי חדרים
משופצת ומרוהטת
מיידי!
לפרטים:
יפה 050-9328857

מגוון חנוכיות במחירים נוחים
ניתן להשיג אצל מרים פלש ,רח' שניר 10
טל03-9325552 .
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