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

גליון מס 336
ט"ו סיון תש"ע 28.05.2010
פר' בהעלותך
כניסת השבת19:21 :
יציאת השבת 20:21
מניין כ"ותיקין" – 05:03
מפקד 18:45 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול

מזל טוב
מזל טוב
ליעל ואבי ארבל
להולדת הבת עדי
למלכה ירמוס
לרותי ואבי אלרום
להולדת הנינה/נכדה

ללאה רוטשילד
למירה ופנחס רוטשילד
להולדת החמשה/נינה רחל
נכדה לאירית ורפי
ללאה רוטשילד
למינה ודוד רוטשילד
להולדת החמש/נין
נכד למיכל וג'קיס

לאסף ושלי פסל
להולדת הבת
לטובי ומיכה פסל
להולדת הנכדה

מזל טוב
לברק שפילמן לאירוסיך עם רעות

ליפה ומוטי הלמן
להולדת הנכד
אליה שלום משה
בן ליעל ועמיחי הלמן

למרים שפילמן
לאביטל ואבינועם שפילמן
לארוסי ברק

מזל טוב
למרים ויצחק פלש
למרים שפילמן
לנישואי הנכד יינון עם שימרית
בן ליפה ויואב ברק
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מזל טוב

מזל טוב

לרות תהילה פורר
לרונית ואבנר פורר
לבלהה ומשה פורר
לרגל בת המצוה

ליהושע ושרה גרינפלד
בהגיע הנכד יונתן למצוות
בן לקובי ויפעת

מזל טוב
בשבח והודיה לה' יתברך
בננו

להדר בראל
לרחל ואוריאל בראל
לרגל בת המצוה

משה
הגיע לגיל מצוות
העלייה לתורה תיערך בשבת קודש
פרשת "שלח לך" במניין הראשון
קידוש יתקיים לאחר התפילה
הציבור מוזמן!

מזל טוב

חגי וגילה גוטמן

למוריה ניסן
ללמור וישראל ניסן
לרגל בת המצוה

קול תודה
לכל החברים ולכל המברכים,
לכל העוזרים ולכל המארחים,
למי ששמרו וטיפלו בבנות,
למי שסחבו וסידרו שולחנות,
למי שבישלו ,אפו וטרחו,
למי שאיתנו צחקו ובכו,
ולכל מי שהקל עלינו את העבודה
נאמר רק מילה אחת:

תודה!
נתי ,זאבי ,נופר ,מעין ,נטע ויובל רוט

תודה לכל מעבירי השיעורים בליל ובחג שבועות
לגברים ,נשים ,נוער וילדים.
יישר כח על הקדשת הזמן למען הכלל.

בס"ד
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"אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו"
תודה ל"משפחת נחלים" היקרה והנפלאה
אין לנו מילים ולא ניתן לבטא במילים את החום ,האהבה,
החיבוק ,התנחומים והצער שהרגשנו שכאילו כל "משפחת
נחלים" הגדולה והמורחבת ח"ו חווה אישית את אבלינו
הפרטי על פטירת
מור אבי וסבינו משה אלוני בן ר' ישראל זצ"ל ובכל זאת
פטור בלא כלום הרי אי אפשר.
תודה בראשית הדברים למרא דאתרא הרב דוד גרינוולד
שליט"א שליווה את מור אבינו במחלתו תקופה ארוכה ,ועם
קבלת הידיעה המרה במוצ"ש בהר – בחוקותי הפעיל את
"המכונה המשומנת" במושב למקרים ל"ע ול"ע ודאג לכל
נושא "השבעה" סיוע בלווייה וכל נושא שהיינו זקוקים לו
מבלי לפנות לגורמים נוספים.
תודה לחברא קדישא גחש"א בכללותה ,ובפרט לר' אריה
גוטליב ,למאיר רוטשילד ליוסי הרשקוביץ על הציוד הנדרש
הקודש והחול ועל דאגתם לנושא התפילות ,שעורי התורה
וכל סיוע כזה או אחר שהיינו זקוקים לו במהלך כל השבעה.
ותודה מיוחדת לכל המתפללים והמשתתפים בתפילות
ובשעורי התורה והמסייעים בארגון המניינים בבית האבלים
מדי יום .
תודה לכל "משפחת נחלים" היקרה כל אחד ואחת על פי
מעלתה וכבודה על דאגתם לכל מחסורינו הגשמי במזון,
עידוד וחיזוק וכו' במהלך כל ימי השבעה כולל שבת
"במדבר"
תודה לכל המנחמים הרבים והמשתתפים בצערינו כולל
טלפונית מהמושב ומחוצה לו .וגם תודה לכאלה שהודיעו
לנו כי נבצר מהם מלהגיע מכל מיני סיבות.
ותודה אחרונה חביבה למי שחלילה שכחנו שלא במתכוון
הן מהמושב והן לכאלה שאולי הופעלו מחוץ למושב ע"י מי
מחברי המושב .
לכולכם ! ישלם ד' שכרכם ותהא משכורתכם שלמה מעם
ה' אלוקי ישראל וכפי שאנו מתפללים כל שבת "וכל
העוסקים בצרכי ציבור הקב"ה ישלם שכרם" ק"ו בצרכי
הפרט גחש"א שלא על מנת לקבל פרס.
ויה"ר שיתקיים בכולנו מקרא שכתוב " :בלע המוות
לנצח ומחה ד' אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו
יסיר מעל כל הארץ כי ד' דבר" ונזכה במהרה לביאת
משיח צדקנו ולבנין בית המקדש במהרה עכשו ומייד
ולביטול מלכות המינות אמן ואמן .ונזכה להחזיר לכולכם
בעהי"ת רק בשמחות אמן.
מוטי ושרה אלוני יבדל"א

כל הכבוד
כל הכבוד לאהובה אינהורן שהצליחה אחרי תקופה
ממושכת של "יובש" להחיות את עלון נחלים.
אהובה זרזה ודרבנה את כולנו להירתם למאמץ
שהובילה ,תוך דבקות במטרה והשקעות מאמצים
רבים .התוצאה אכן היתה עלון עב כרס ,מגוון
ומעניין .חידוש מרענן במיוחד היו ציורי הילדים ,בני
כל הגילים ,שליוו את המאמרים .נהניתי משיתוף
הדור הצעיר ביותר במלאכת הפקת העלון ,שהיה
במשך עשרות שנים החוט המקשר בין כל השכבות
במושב.
אני מקווה שאהובה ,בשיתוף פעולה של כולנו,
תמשיך במלאכה ותוביל את העלון גם הלאה ,כדי
שנוכל להנות ממנו עוד שנים ארוכות.
יישר כח,
גאולה ראבד

פ"שקוויל
חוג רעות
שיעור בפרשת השבוע יתקיים השבת בבית משפחת
אביטל ואבינועם שפילמן בשעה 13:00
חוג היובל
במוצ"שק של פרשת "שלח לך" ,כ"ג בסיוון,5.6.10 ,
תתקיים אי"ה הרצאה בבית משפחת איזנברג.
הצעה לסדר) :בעילום שם(
בעבר היתה תקופה בה הוחלט שכל מקבץ נדבות העובר
בבתי המושב  -מחוייב לעבור ק"כ בבית הרב ולקבל את
אישורו וחתימתו לכך ,באתי להציע לחדש נוהג זה וע"י
זה למנוע ספקות ואי ודאות לגבי אמינות המבקשים.

ילדה בת  8חודשים חולת לוקמיה מוסעת }ע"י מתנדבים{
לטיפולים
כדי להסיעה דרוש פיתרון לכסא לאוטו .
יש עגלה שהמושב הופך לכסא בטיחות .
מי שברשותו עגלה כזו או יודע למי יש ,
או כל מי שיש לו רעיון כיצד לעזור לילדה ולאם
המטופלת בעוד שלושה ילדים ,
מתבקש ליצור קשר עם גילי 0544676568
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אל ציבור המתפללים בביהכנ"ס
שלום וברכה!

בתכנית העבודה של עמותת בית הכנסת לשנת
תשס"ט נקבעה כמטרה בניית סבכה )יחידה
דקורטיבית( בין עזרת הנשים לבין האולם .תוכנית זו
טרם יצאה לפועל .בחודש האחרון נוצרה הזדמנות
לבצע מחיצה כנ"ל בצורה נאה ובמחיר סביר.
סוג המחיצה בה בחרנו משמשת במושב סוסיא
להפרדה בין גברים לנשים.
היא בנויה מפליז ונראית כנגזרת מתכת .המוטיב
בקישוט הוא שבעת המינים והצבע זהוב.
יהושע גרינפלד ,מאיר רוטשילד והח"מ בקרו בסוסיא
כדי לראות את הדוגמא וגמרו עליה את ההלל.
המחיצה נראית קלילה ועם זאת היא צפופה במידה
מספקת משום צניעות.
אנו נעסוק בקיץ הנוכחי בהזמנה ובבצוע ונקווה כי
לקראת הימים הנוראים תשע"א נוכל להתברך
בתוספת נוי והדר לבית הכנסת.
חברים המעוניינים להקדיש את המחיצה ע"י תרומה
מתבקשים לפנות לח"מ.
בברכה,
צביקה ארזי ,יו"ר
עמותת בית הכנסת ובית מדרש

והעיקר שנגיע למחוז חפצנו בשלום:
בעקבות הכתבה שפורסמה בעלון נחלים האחרון ,פנו
אלי בשאלות הבאות:
 .1שאלה :היכן ניתן להשיג אביזר פלסטיק
שמקרב חגורה עליונה לתחתונה ,עבור ילדים
היושבים על כסא מגביה וחוגרים חגורת
בטיחות של הרכב?
תשובה :ניתן להשיג בחנויות לאביזרי רכב ,אני
רכשתי באוטו-דיפו שבחנות אייס ביהוד .
 .2שאלה :לא מעט אנשים ,נוהגים בחוסר זהירות
בכבישי המושב ,אולי תארגן מבצעי אכיפה
בתוך המושב?
תשובה :אני לא ה "כתובת" לפניה זאת ,מאחר
שאני מתנדב כשוטר סיור במשטרת תנועה
ארצית האחראית על הכבישים הבין-עירוניים.
הכבישים בתוך המושב הינם באחריות
משטרת התנועה בפתח-תקוה .אם רצונכם
ליזום פעילות כזאת ,לדעתי יש לפנות
למשטרת פ"ת באמצעות הועד המקומי.
נסיעה זהירה ובטוחה.
מנחם לייב

בית המדרש לנוער ע"ש מוטי פוירשטיין
הי"ד.
ברצוננו להודות לעמותת בית הכנסת על תרומתה
הנדיבה לבית המדרש-
 30כרכים של גמרות שוטנשטיין .שעזרו לנו מאוד!
כמו כן,נתונה בזאת תודתנו לחבר צביקה ארזי ,שדאג
לרכישה.
נציין כי בליל חג שבועות,הייתה פעילות עניפה ושוקקת
חיים בבית המדרש .יישר כוח ללומדים;וכמו כן תודה
לכל מעברי השיעורים.
אנו תקווה שפעילות בית המדרש תמשיך להיות ערה,
ובע"ה יצא עוד יותר קול תורה מהסניף.
שבת שלום
צוות בית המדרש הקומונרית וצוות ההדרכה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
בבית המדרש בסניף אתם תורמים ובוחרים!...
לע"נ לרפואת או לזכות
תושבי נחלים היקרים שלום רב!
למרות תרומתה רחבת היד של עמותת בית
הכנסת,עדיין חסרים לנו  16כרכים על מנת שנוכל
להשלים את סט השוטנשטיין בבית המדרש.
וודאי ברורה חשיבותו הרבה של סט זה אשר מקל את
הלימוד,ובכך מושך יותר ללמוד...
נוסף על כך",מצבור הממתקים" שלנו,שאנו מחלקים
ללומדים,נגמר כמעט כולו!!
לכן,אנו פונים אליכם בבקשה לתרומות .על מנת שנוכל
להמשיך ולהאדיר את פעילות בית המדרש.
כאמור לעיל,ניתן לתרום ספרים לע"נ לרפואת ולזכות
מי שרוצים...
מי שמעוניין לתרום ממתקים לשיעורים,יוכל לקבל
תמורה זו למשך חודש.
מי שמעוניין להחזיק שיעור על בסיס קבוע ,מקבל את
אותו שיעור.
לפרטים נוספים ותרומות ניתן לפנות אלי.
זאבי0522566508 -

במסגרת שליחותי באוקרינה הכרתי זוג צעיר חוזר
בתשובה שעלה לישראל חסר כל  .בכדי שיוכלו
להינשא  ,נדרשת עזרה בכל תחום אפשרי  :תרומה
כספית  ,מוצרי חשמל  ,אביזרים לבית  ,כל תרומה
תתקבל בשמחה !
לפרטים :
רעות לורנץ 0544338228 -
תודה רבה !
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מעוניינת ואשמח לטפל בילדיכם הקטנים אצלכם
בבית ,כל יום )חוץ משישי(.
לפרטים נוספים סיוון – 054-3251931

נערות עם גישה יפה לילדים  ,מעוניינות לשמור
על ילדיכם  ,ואף במתכונת קבועה במהלך הקיץ .
לפרטים:
רוני לורנץ – 0776260671
אביה דרוקמן 0774060213 -

שני סטודנטים }לא מנחלים{ מחפשים פרטי
ריהוט }ומוצרי חשמל {
טל 0505767111:

מחפשת מישהי לשעה וחצי ביום ]בשעות גמישות[
לעזרה בסידור הבית וכביסות.
אורית 052-3091825 -

דרוש
בחור צעיר לעזרה בעבודות גינון
לפרטים – 0506-557716

דרוש :מסך מחשב
במצב טוב בגודל לפחות  17אינטש .
להתקשר054-7374789 :
תודה מראש!

חינוך בגיל הרך
חינוך בגיל הרך כולל הגנה על הילד ,הכנתו לחיים
בוגרים וגיבוש תפיסה בריאה.
כל זה דורש מההורים להשגיח ,לשמור ,למנוע חשיפה,
ולהשאיר גם דלת פתוחה לשאלות.
ביום ראשון  30.5תתן יעל כהן ,מנחת הורים ,הרצאה
בנושא "חינוך מיני בגיל הרך :למה ואיך".
ההרצאה תתקיים בבית דני בשעה 20:30

לפני הקיץ הקרב ובא
רשתות בחלונות  /בדלתות
זו כמעט חובה!
ביצוע תיקונים והתקנות של רשתות עבודות
אלומיניום במחירים נוחים.
המלצות אצל משפ .יזי
רועי מנחם – 050-7444231

השבת אבידה
אבדו סנדלי רכב בצבע ירוק
ליד גן הילדים ברח' חרמון.
אשמח מאוד לקבלם גם במצב מעוות.
אבי גלון – 050-8800338
על הדשא ליד בית הכנסת נשכחו :בובה מבד -
דבורה ,וספר" :אלחנן וחיים עולים לירושלים".
כמו כן נשכחו ב"סבתא מספרת" :מטוס אדום
קטן ופליז אדום קטן.
אהובה אינהורן
נמצא בשבת זוג מפתחות לצד הכביש ברחוב
חרמון .טל' 052-6052103

החופש הגדול מתקרב וההרשמה לקייטנה של
עדי ונעם חוזרת עם פעיליות חדשות ומהנות!!
מתי? בין ה 1-עד ה 9-לאוגוסט
)לא כולל יום שישי(
למי? לילדי גן תמי עד ניצה.
כמה עולה? ! ₪ 170
)עוד פרטים בהמשך(
מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל!
מחכות לכם
עדי0544555726 :
נעם050407133 :

עמוד  6מתוך 6

בס"ד
הודעה ללומדות בבית מדרש לנשים!

זמני תפילות מנחה וערבית בימות החול במושב
שעון קיץ

בשבוע הבא בשעה  11:15תתקיים אי"ה הרצאתו
של הרב מיכאל טוביאנה ,תושב הרובע המוסלמי
בירושלים) .במקום הרצאתו של הרב עדיאל(
בנושא" :חטא המרגלים מאז ועד היום"

מקום
בית הכנסת
בי"ס מקצועי
ישיבה
נהרדעא
בי"ס מקצועי

לו"ז חודש יוני  -סיוון תמוז תש"ע
כה' בסיוון 07.06.10

בית הכנסת

הגב' מיטל קורן ,בנושא :סיפורי ר' נחמן מברסלב.
הר' עדיאל לוי ,בנושא" :בנפול אויבך אל תשמח  -על
שמחה לאיד"
ב' בתמוז 14.06.10
מר משה הרשקוביץ ,בנושא" :קול דודי דופק"
הרב עדיאל לוי ,בנושא" :בנפול אויבך אל תשמח  -על
שמחה לאיד"
ט' בתמוז 21.06.10
הגב' מיטל קורן ,בנושא :סיפורי ר' נחמן מברסלב
הרב עדיאל לוי ,בנושא":חורבן ובניין"
טז' בתמוז 28.06.10
מר משה הרשקוביץ ,בנושא :קול דודי דופק"
הרב עדיאל לוי ,בנושא :המשך נושא "חורבן ובניין"

בית הכנסת
בי"ס מקצועי
ישיבה
נהרדעא
בי"ס מקצועי
בית משפחת
עמיר גוטמן
בית משפחת
ישראל טיכמן
בית משפחת חגי
גוטמן

זמן
תפילת מנחה
 10דקות לאחר זמן
כניסת שבת שעברה
13:10
13:45
14:45
15:15
תפילת ערבית

יום
בכל יום
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
בכל יום

 40דקות לאחר זמן
כניסת שבת שעברה
20:30
20:00
20:45
21:15
21:15
22:00

בכל יום בשעון קיץ
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
בזמן הלימודים
ימי ב'

22:00

ימי ג'

22:00

ימי ד'

לתשומת לבך :זמנים אלו ניתנו כדי להיעזר בהם,כאשר אין
באפשרותך להגיע לתפילה בבית הכנסת,בזמן מנחה וערבית.
תפילה בציבור – המעולה שבתפילות.
אריה גוטליב.

לימודי מחזור השני של בית המדרש לנשים שנת
תש"ע מסתיימים ביום שני טז בתמוז אחרי
הלימודים.
הלימודים יתחדשו אי"ה ]מחזור שלישי[ בחודש
אלול הבא עלינו לטובה .

בקשה
עמותת "אביב לניצולי השואה" אשר פועלת מזה כשלוש
שנים מנחלים ,ועזרה בין היתר לרבים מניצולי השואה
בנחלים לקבל זכויות והטבות בשווי של מאות אלפי שקלים
עד היום ,פונה אליכם בבקשה לתרומות.

צוות המדרשה

כל  ₪ 100שנתרמים לעמותה גורמים לפעילות שמביאה
כ ₪ 2000-לניצולים במיצוי זכויות!
לעמותה אישור לפי סעיף  46וניתן לתרום ממעשר כספים.

פרטים יבואו בהמשך.
חופשה נעימה!

ועדת ביטחון
טלפונים חשובים להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

תרומות ניתן להעביר למשפחת סילברמן או לת.ד, 201 .
לחשבון הבנק של העמותה מזרחי טפחות סניף 481
חשבון 183577
או דרך אתר העמותה המרכז גם את כל המידע בנושא
הזכויות האקטואליות של ניצולי השואה
.www.avivshoa.co.il
תודה ותזכו למצוות

