עמוד  1מתוך 6

בס"ד

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

גליון מס 335
א' סיון תש"ע 14.05.2010
פר' במדבר
כניסת השבת19:11 :
יציאת השבת 20:11
מניין כ"ותיקין" – 05:10
מפקד 18:45 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול

שמחה

בסוף הגליון מצורף לוח זמנים לחג
השבועות ותכנית תיקון ליל שבועות
לציירים הצעירים

מזל טוב
לעינת וזאב רוט

לכל הילדים החמודים ,שציירו לעלון נחלים

כל הכבוד לכם! הציורים מקסימים.

להולדת הבן
מי שרוצה,יכול לקבל את ציורו בחזרה.

למרים שפילמן
ולמרים ויצחק פלש
להולדת הנינה תמה
נכדה ליפה ויואב ברק

הציורים יהיו מונחים ,בתוך קופסה בחדר המדרגות
שבביתי,מיום ראשון ג' סיון ועד יום שישי ח' סיון.

תודה רבה לכולכם!
אהובה אינהורן

לזהבה והרב צבי שינובר
להולדת הנכד
בן למיכל וצחי בלאו

תודה רבה לחברנו אלי בנצקי
על ארגון ערב "יום ירושלים"
במסגרת תרבות תורנית ,על
ההרצאה המאלפת של
אלידע בר שאול
וערב השירה המהנה.

בשבח והודיה להש"ית
אנו שמחים לבשר על הולדת בננו
הברית תערך ב"ה בשבת הקרובה,
פר' במדבר ,לאחר המנין הראשון
בבית הכנסת.
לאחר הברית נערוך קידוש בחצר ביתנו
)ליד "דורון מן הטבע"(
עינת וזאב רוט

מזל טוב
ללאה רוטשילד
למירה ופנחס רוטשילד
לרגל בר המצוה של הנין/נכד גלעד
בן לאירית ורפי זר
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קול מהאתר
בזאת תמה התחרות "מיצאו את נחלים" ,תודה רבה לכל
המשתתפים.
והפעם הגרלנו זוכה אחד בלבד ,והזוכים הם  -אופיר
ויובל אדלר.
ובקרוב ...נפתח בתחרות מאתגרת חדשה.
יש לכם רעיון לתחרות/נושא לדף מיוחד עבורכם ?
שילחו את הצעתכם למייל האתר
mynehalim@gmail.com
צוות האתר

ועדת ביטחון
בין התאריכים  27.5 – 23.5יערך בתחום
המושב תרגיל של יחידה צה"לית ,התרגיל יכלול
הנחת טילי דמי.
לידיעתכם! טלפונים חשובים להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

תוכנית סיוע לניצולי שואה יוצאי הונגריה חוזרת
לשלושה חודשים!

קול מנחם
תנחומים
למוטי אלוני
עם פטירת אביך
בנחמת ציון תנוחם

שיעור ראש חודש לנשות המושב
ביום חמישי כ"ט אייר 13.5.10 ,הנכן מוזמנות לסעודת
אמנים ושיעור קצר על ידי הילה לופוליאנסקי לכבוד יום
השנה לפטירת סבה ר' מאיר משה בן עזיזה ז"ל
בנושא:

"להיעשות כלי לקבלת אור התורה".
השיעור מתקיים בשעה  21:00בביתה של אהובה
אינהורן ,רח' שניר ) 53על יד המקצועי( ומוקדש לעילוי
נשמת אברהם אינהורן ז"ל.

מי זכאי?
מי שהיה בין ספטמבר  1939למאי  1945בכיבוש
הנאצי במלה"ע השנייה ב"הונגריה המוגדלת" ,אשר
כוללת את הגבולות המורחבים שהיו בתוקף ב1944 -
לרבות השטחים שנכבשו מצ'כוסלובקיה ,רומניה,
הקרפטים המזרחים ויוגוסלביה ,ועבר את התקופה
בגטו בודפשט ו/או מחנות עבודה ,ריכוז והשמדה ו/או
במסתור תוך סיכון חיים
והכנסתו האישית מתחת ל 6650-ש"ח ברוטו לחודש
)כולל רנטה ,ביטוח לאומי ,פנסיה ועוד(.
מה בסל הסיוע?
החזר הוצאות עבור טיפולים רפואיים ,יעוץ רפואי ,חוות
דעת רפואית שנייה ,נסיעות לטיפולים רפואיים ו/או
ביקור רופא וכן משקפיים ,מכשיר שמיעה ,טיפולי
שיניים ,תרופות ,ציוד רפואי/שיקומי ,עזרים אורטופדיים
וגם עזרה עבור רכישה או תיקון מכשירי חשמל
ואלקטרוניקה ביתיים .טרם ברור מה יהיה גובה
ההחזר.
ניתן להגיש קבלות מקור בלבד הנושאות תאריך החל
מ.1.1.2008-
לאן מגישים?
יש להגיש את הבקשות לקרן לרווחת נפגעי השואה
או להתאחדות עולי הונגריה על גבי טופס מיוחד לא
יאוחר מה!31.7.10-
טפסים ודפי הסבר ניתן לקבל אצל דורית פורר או
אביבה סילברמן )עמותת אביב לניצולי השואה(.

הערוב לפתח תקוה – תקין!!!

בס"ד

פשקויל
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חוג דור

קפה מאפה והרצאה
אנו שמחים להזמינכם למפגש והרצאה
שתתקיים אי"ה

תודה לכל מי שעזר להצלחת המדורה בל"ג בעומר!
בע"ה המפגש הבא יתקיים אחרי חג שבועות.
פרטים יתקבלו במייל )המייל נשלח רק למי שנרשם
לחוג דור ושילם "דמי חבר" של  50ש"ח – רישום אצל
משפחות וקסלבאום וסילברמן(.

ביום ראשון ,23.5 ,י' סיון
אם חד הורית לילדה בת שנה וחצי ילדה במזל
טוב ,בן .
הברית }הצנועה {תערך ביום ראשון .

בשעה 10.45
בבית דני
 – 11.00 – 10.45מפגש ,קפה ומאפה
 -12.00 - 11.00הרצאה
המרצה :נורית הרשקוביץ
"שיח משפחתי בין דורי"
הרצאה שלישית מתוך שלושה מפגשים
מפנים זמן ומגיעים
)המשך(

האם זקוקה בדחיפות לסיוע לקיום הברית -
סעודת המצווה .
תרומות ניתן להעביר אלי עד מוצאי שבת .
גילי 0544676568

מטפלת פיליפינית בעלת אישור עבודה מחפשת
מעסיקה
לפרטים 9325589 -

השבת אבידה
ביום העצמאות נמצא "ליפ גלוס" ברחבת הדשא
ניתן לקבלו אצל נורית גוטמן

.
אחד מספרי הסידרה "חכמי המשנה
והתלמוד" של הרב בני לאו נלקח מבית
המדרש .הלוקח מתבקש להחזירו לטובת
ציבור הלומדים .תודה ,גבאי בית הכנסת.

ביום שני ד' סיון ) (17.05.10תתקיים שעת
סיפור ,בשעה  17.00בספריה.
הסיפור  :האריה שאהב תות.
המספרת  :מיה
נפגש בספריה...
עלות ₪ 10

בס"ד
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תיקון ליל שבועות התש"ע
שעורי תורה בבית הכנסת:
.1שיעור ראשון -23.45 -23.00 -רב המושב המרא דאתרא ,הרב דוד גרינוולד

הנושא" :קריאת התורה ובירכתה".

.2שיעור שני– 12.15-01.00-הרב משה קבלן
הנושא" :תורה שבכתב ותורה שבע"פ במלכות דוד".
.3שיעור שלישי – 01.30-02.15 -ר' משה הרשקוביץ
הנושא" :קווים מנחים לפסיקת הלכה ממלכתית ציבורית".
.4שיעור רביעי-02.45-03.30 -ר' דוד כהנא
הנושא" :הגומל" – בין ברכה להודאה.
.5שיעור חמישי -04.00-04.45 -ר' מנשה שוב
הנושא" :ספק דאורייתא,ספק דרבנן,ספיק ספיקה".
במידה ושיעור יתארך מעבר למתוכנן,השיעור הבא אחריו יתקיים בשעה
היעודה.
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לילה שכולו תורה לנשים ונערות – בבית דני
שעה

שם המרצה

נושא

00:30 – 00:00

ד"ר רחל רייך

"אשת חייל ורות ומה שבינהם".

00:45 – 00:30

הפסקת קפה ועוגה

01:15 – 00:45

הגב' עדינה פרידגוט

01:30 – 01:15

הפסקת קפה ועוגה

02:00 – 01:30

הגב' מיטל קורן

02:15 – 02:00

הפסקת קפה ועוגה

02:45 – 02:15

הגב' הילה לופליאנסקי

"לתור לאחר הגואל"

"שעשוע ,געגוע או תעתוע? "

"מצוות כיבוד הורים ,כבסיס לקבלת התורה"

"וחג שבועות תעשה לך"...
ערב החג)יום שלישי(
שחרית – 8:00 ,6:45 ,6:00
מנחה גדולה – 13:30
כניסת החג – 19:14
מנחה– 19:24
ערבית ליל החג – 20:00
לימוד ליל שבועות – 23:00
שחרית )מגילת רות ,הזכרת נשמות(
ותיקין – .5:15
מנין א' – .7:00
מנין ב' – .9:00
מנחה – 19:15
שיעור בדף יומי
צאת החג – 20:14
איסרו חג )יום חמישי(
שחרית – 8:00 ,6:45 ,6:00

חג שמח – הגבאים
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ליל שבועות – ילדים ונוער
גנים
א'  -ג'
בנים
א'  -ג'
בנות
ד'  -ה'
בנים
ד'  -ה'
בנות
ו' -ז'
בנים
ו' -ז'
בנות
ח' -ט'
בנים
ח' -ט'
בנות
י' -י"ב
בנות

01:00

23:00

24:00

יהודה דוולצקי
בסניף בנ"ע
דוד ברמן
בסניף בנ"ע
נירה פרקש
בסניף בנ"ע
יפה צור
בבית משפ .צור
שירית הופמן
בית משפ .הופמן
בנצי שפר
בית משפ .שפר
אודי רטנר
בית משפ .רטנר
ח' -יוסי זילברברג
ט' -אריאל שמואל
בית משפחה מאמצת
ח' -חני זילברברג
ט' – שושי שמואל
בית משפחה מאמצת
הילה לופליאנסי
בית משפ .לופליאנסקי

יעקב מנדלבאום
בית משפ .מנדלבאום
יעל ושי כהן
בית משפ .כהן
ריינהרץ חזקי
בית משפ .ריינהרץ
דורית פורר
בית משפ .פורר
יאיר שלום
בית משפ .שלום

חברותא
בית

אסתי לורנץ
בית משפ .לורנץ

שרית
בית

02:00

03:00

חברותא עם זאבי
בית מדרש

לייב
סניף

עם זאבי
מדרש

לייב
סניף

כהנא
משפ.

כהנא

04:00

י' מצטרפות לח'-ט'
יא' – נירית דוולצקי
יב' – אורית אונגר

חג שבועות – ילדים ונוער – יום ד'
 – 18:00 – 17:30גני ילדים  -קבלת התורה עם כב' הרב גרינוולד בבית הכנסת
כתות א'-ג' – קריאת עשרת הדברות
18:45 – 18:00
גני ילדים – נתנאל ברנע – סניף בנ"ע בית הכנסת
א' -ג' – בנצי שפר – דשא
א' – ג' – אילה ברנע – ספריה
ד' – ו' – בנים – דודי כהנא – בית דרש סניף בנ"ע
ד' – ו' – בנות – חיים גרטנר – בית ותיקים
ז' – ט' – בנים – משה הרשקוביץ – בית מדרש בית הכנסת
ז' – ט' – בנות – הילה לופליאנסקי – חדר שבט להבה

