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

vmnhadas@zahav.net.il

ועד מקומי

גליון מס 330
כה' ניסן תש"ע 9.04.2010
פר' "שמיני"
כניסת השבת18:47 :
יציאת השבת 19:43
מניין כ"ותיקין" – 05:46
מפקד 18:15 :

קול ששון וקול

שמחה

*חנוכת בית המדרש ע"ש מוטי פוירשטיין ז"ל
בסניף בנ"ע נחלים
ביום רביעי כו אדר תש"ע  24/3/10התקיימה חנוכת בית
המדרש בסניף בני עקיבא בנחלים.ע"ש מוטי פוירשטיין ז"ל
הרב דוד לאו ,רבה של העיר מודיעין ,השתתף בחנוכת בית
המדרש ועמד בדברי ברכתו על הפיסקה באגדה "ברוך
שומר הבטחתו לישראל".
לאחריו ברך המרא דאתרא ,הרב דוד גרינוולד,בדבריו עמד
על משמעות בית המדרש לנוער ולכל המושב
והביע תקווה שיהיה זה מקום תורה לנוער ולתושבי המושב.
ראש המועצה ,מר שמעון סוסן ,ברך על יוזמת הנוער
להקמה והפעלת בית המדרש וכן הוסיף ,שתאריך הפתיחה
של בית המדרש קרוב לפסח ומזכיר לנו את היווצרותו של
עם ישראל לעם אחד.
הרב באגד ברך ואמר בדברי ברכתו על הגאוה שיש לו על
מוטי ז"ל בוגר הישיבה שהשפעתו על ממשיכיו בסניף גרמה
להם שראו צורך להנציח אותו בהקמת בית מדרש.
גב' פוירשטיין אמו של מוטי ז"ל ספרה על אהבתו של מוטי
ז"ל לתורה ובמיוחד על עשיה בסניף,ודחיפת חברים
לפעילות בסניף.כמו כן על קדוש השם שמוטי ירש מסבו.
הח' זאב לייב שארגן את הטקס והנחה יחד עם החניך אבי
רבינוביץ עמד בדבריו על החשיבות של הקמת בית המדרש
המלכד את החניכים ,אשר באים ללמוד בחברותא בימי
שישי עם בוגרי הסניף .כן יצא בקריאה למעורבות כלל
מושבית בבית המדרש בסניף.
בדברי תודה הודה זאב לראש המועצה ,לועד המקומי
ולנציגיו שנכחו בטקס,למועצה הדתית האזורית ולעומד
בראשה,לתורמים הפרטיים ולחניך אבי רבינוביץ על
ההנחיה.

מזל טוב
לליזי ומאיר באור
להולדת הבן

לסבתא ברוריה בורנפרוינד
לאסתר ואיציק באור
להולדת הנין /הנכד

לגיטה ודב איזנברג
להולדת הנכדה
בת לאסף ומירב

לחנה ודוד נורדן
להולדת הנכד צור ישעי
בן לבתאל וחנניה
ולהולדת הנכדה טל שולמית
בת לאוסנת ואלעד

ללאה ויעקב דויטש
להולדת הנכד
בן לדפנה ומיקי

ללאה ויהודה זילברשטיין
אשכול גנים
בערב פסח התקיים מכרז קבלנים להקמת שלושה גנים
במתחם שע"י בית הכנסת ,עלות ההקמה שהתקבלה
במכרז היא בסדר גודל של  2.3מליון . ₪בהתאם להבטחות
מהנדס המועצה ,התכנון שהגנים יהיו מוכנים
לתחילת שנת הלימודים תשע"א.

להולדת הנכדה
בת לעמית ו
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קול תודה
מתנדבי מג"ב היקרים

קפה מאפה והרצאה

אנו שמחים להזמינכם למפגש הרצאה שתתקיים
אי"ה
ביום ראשון  ,11.4כז ניסן ,בשעה
 ,10.45בבית דני
 – 11.00 – 10.45מפגש ,קפה ומאפה
 -12.00 - 11.00הרצאה

הנני להודיעכם כי בתחילת חודש זה יצאתי
לגמלאות ממשטרת ישראל.
במקביל ,סיימתי את תפקידי כמפקד בסיס
הפעלה מזור.
אבקש להודות לכל אחד ואחת מכם
המתמידים ,על נכונותכם לפעול יחד עימי
במהלך  12השנים בהן כיהנתי בתפקיד.

המרצה :נורית הרשקוביץ
"שיח משפחתי בין דורי"
הרצאה ראשונה מתוך שלושה מפגשים

** עם סיום תפקידי ,אינני שוטר מן המניין
ולכן לא אוכל לעזור בפניות בנושאי שיטור.
את מקומי בבסיס ההפעלה ממלא שלומי פרל
ואני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו.

מפנים זמן ומגיעים

אילן דרוקמן ואבי וולמן ממשיכים לפעול
בהתנדבות בתפקידם כרכזי הביטחון השוטף
במושב ומשה תימור ימשיך בתפקידו
כ"שליש" בבסיס ההפעלה ,גם להם אבקש
להודות על העזרה שקיבלתי מהם בימים
ובלילות בשנים האחרונות.
מי ייתן ונוכל לחיות בשקט ובשלווה.
גם השנה ייערך ביום העצמאות טורניר הכדורגל
ע"ש איתי יוגב ז"ל
בהשתתפות  13קבוצות מתוכם שמונה בטורניר
המרכזי.
הטורניר יתחיל בשעה .10:00
הציבור מוזמן לקחת חלק בהשתתפות ובצפייה.
בתום הטורניר יחולקו גביעים ומדליות.
לפרטים ניתן להתקשר לכרמי יוגב –
054-4349926
בברכת ימי לאום ערכיים לכל בית ישראל,
משפחת יוגב

שלכם,
משה הוז
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ועדת בטחון
• בתאריך ה ,13.4.10-כ"ט בניסן ,ייערך ניסוי
צופרים באזורנו .הצפירה תשמע בשעה 11:00
בבוקר למשך  90שניות.
• אנו חוזרים ומבקשים שכל מי שיש לו טענה או
הערה על תיפקוד השומר בשער,יפנה לועדת
הביטחון בלבד שתבדוק את הנושא.אין לאף אחד את
הסמכות לצעוק עליו ובודאי שאף אחד לא רשאי
לחסום את היציאה והכניסה לאות מחאה.
להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
לידיעתכם,
החל מתחילת החודש חברנו משה הוז פרש משרותו במג"ב
וחדל לשמש מפקד בסיס ההפעלה מזור.
עד לבואה של מחליפתו ,בכל בעיה שקשורה למתמידים
שיבוץ לסיורים וכו' ,יש לפנות לשלומי פרל .050-6277975
בכל בעיה של ארוע או חשד לארוע יש לפנות לאילן דרוקמן
ולאבי וולמן שמספריהם מופיעים להלן או על גבי המגנטים
שקיבלתם .להזכירכם :בכל ארוע או חשד יש לפנות למוקד
 100גם אם לא נגנב דבר וגם אם נדמה שלא יעשו עם זאת
כלום .לצערינו ,העדר שוטר במדים תקשה עלינו ולכן הפנייה
למוקד  100חשובה.
אנו מודים למשה הוז על השנים הרבות שבה שימש לנו דוגמא
והקדיש שעות רבות ימים כלילות וגם בשבתות וחגים
ומאחלים לו בהצלחה בהמשך דרכו.
אנו מקווים שנוכל להעזר בנסיונו הרב בעתיד.
ועדת בטחון

קול מנחם
תנחומים
לרוברט
עם פטירת האב

בנחמת ציון תנוחם

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"
מכובדנו
מתכבדים להזמינכם לטכס הכנסת ספר התורה לעילוי
נשמת ר' חיים אליעזר ובלומה הופמן )ז"ל(
הטכס יתקיים ברצות ה' ביום חמישי א' אייר התש"ע,
ר' חודש ( 15.4.10) ,בין יום השואה ליום התקומה.
בתוכנית:
 – 18:00מעמד סיום אותיות ותפילת מנחה בבית
משפחת הדר בנחלים
 – 19:00תהלוכת ספר התורה לבית המדרש במרכז
התורני טכנולוגי בנחלים ,ברוב שירה ובריקודים
לכבודה של תורה.
 – 19:45ובנחה יאמר – הכנסת ספר התורה להיכל
ותפילת ערבית
 – 20:00דברי תורה וסעודת מצווה בחדר האוכל
משפחות
הדר-מולק

עמותת "חיים משותפים" מחברת בין משפחות
ותיקות למשפחות עולות ,יוצאות אתיופיה.
העמותה יזמה תוכנית לחיבור משפחות במושבי
האזור ,בעיקר בשל הקרבה לפ"ת ,המאכלסת רבים
מבני העדה,
ומחפשת משפחות ותיקות וגם בודדים אשר יתנדבו
ללוות משפחות עולות ,או ילדים עולים.
תחומי הליווי תלויים לגמרי במתנדבים :
סיוע בלימודים ,סיוע מול מוסדות בארץ ,עזרה ואירוח
בחגים ,טיפוח הפנאי של ילדי העולים וכו'.
כל מתנדב כפי יכולתו.
מדובר בתרומה גדולה לקליטתה של העדה בארץ
ולטיפוח הרגשת שותפות.
מצ"ב כתבה המתארת דוגמה אחת לחיבור אפשרי.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L3855397,00.html
מתנדבים מוזמנים להתקשר עם רכזת האזור :
) 052-3407279אפרת ,אזור פ"ת והסביבה(
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השבת אבדה
נמצאו משקפי ראייה ברח' חרמון ע"י הספרייה ניתן לקבלם
אצל משפחת לוץ.
נמצאים בידנו מספר צרורות אבודים של מפתחות.
דבורה ומאיר רוטשילד 050-6478231/2

דרושה פקידה במושב רינתיה
למשרה מלאה ,ידע במחשב ובאנגלית
דינה – 054-4203014

ערוב
עקב עבודות בצומת עד להודעה חדשה
אין ערוב לפתח תקוה

אחראי ערוב :יוסי הרשקוביץ – 052-2512715

שבתות בר מצוה בבית הכנסת
כאשר משפחה מתכננת בר מצוה בבית הכנסת ,היא מתבקשת
להודיע על כך לפחות חצי שנה מראש.
זאת ,לשם תיאום עם בקשות נוספות ,אם תהיינה.
יש לעשות זאת ביום חול בכדי שיהיה רישום מסודר.
בברכה,
הגבאים

דרוש בחור רציני ואמין לעבודות גננות
לפרטים – 050-6557716

גנן מבצע כל עבודות הגינון ,ניקיון חצרות ,גיזום
ומערכות השקיה ממוחשבות והקמת גינות עם
עבודה צמודה של אדריכל נוף.
ליאור שטיין נייד – 0525-297287
אני מחפשת נערה שתתלווה אלי באופן קבוע
להדלקת נרות ב"בית רבקה" כל יום שישי.
ציפי 9328537 054-4928537

מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים
תספורות ו ֵפאן
אפשרות בבית הלקוח
054-7293770

בס"ד
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יום הזכרון לשואה ולגבורה תש"ע
ערב לציון יום הזכרון לשואה ולגבורה יתקיים אי"ה ביום
ראשון כז' בניסן ) (11/4בשעה 20:00
ב"בית-דני"
• הקרנת הסרט "דפים ברוח" ,סרטה של ריקי יעקובוביץ'
ולאחריו שיח עם היוצרת.
דרמה רגישה המשרטטת בדילוגים בין העבר וההווה את סיפור ילדותה הכואב
של רחלי ,תינוקת שהושארה על פסי המסילה בפולין של  . 1941זוסיה פולניה צעירה
אלמנת מלחמת העולם השנייה אוספת אותה אל ביתה ומחליטה לגדל אותה למרות
סכנת המוות .סיפור אחד ,של ילדה אחת ,שנולד מתוך קרעי סיפורים וזיכרונות של
ניצולים ומכיל סיפורים אמיתיים שהתרחשו בפולין.
זהו סיפור על ההרואי שבאדם ,על בחירות מוסריות בלתי אפשריות
המתנגשות זו בזו ,על גבורה יהודית על גבורה אנושית ,על יכולתו של האדם להפנות
גב למקובל וללכת עם מצפונו.
צולם בפולין בישראל ו ...בנחלים.
• הסרט אינו מומלץ לילדים מתחת לגיל .14
• נא לדייק ,משך הסרט כשעתיים.

