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

גליון מס 350
כ"ד אלול תש"ע 3.09.2010
פר' נצבים וילך
כניסת השבת18:44 :
יציאת השבת 19:38
מניין כ"ותיקין" – 05:44
מפקד 18:30

vmnhadas@zahav.net.il
ועד מקומי
.1שבת חזנים ומקהלה
הוועד המקומי מודה לח' יוסי שיינפלד על יוזמתו הברוכה בהבאת
מקהלת "קולות מהשמים" שהנעימה לתושבי נחלים את השבת
בחזנות ובזמירות.
השתתפו במימון האירוע:הח' יוסי שיינפלד,המועצה האזורית חבל
מודיעין-תרבות תורנית ,הוועד המקומי ועמותת בית הכנסת.
.2אשכול גנים.
למרות התיכנון המוקדם ע"י המועצה והבטחות הקבלן שהגנים
יהיו מוכנים עד ה  1.9.2010הקבלן לא סיים בניית הגנים ונוצרה
בעיה באיוש גן אחד.
נבדקות מספר אפשרויות להפעלת הגן:
ב .בית ספר אמי"ת.
א .סניף בני עקיבא
כמו כן המועצה מפעילה לחץ על הקבלן שיסיים את בניית הגנים
תוך זמן קצר.
.3סלילת מדרכות וכבישים
לפני מספר שבועות זכה קבלן במכרז ואושר ע"י מועצה.
הקבלן יחל את העבודות בשבועות הקרובים.
העבודה תחל בהקמת מגרש חניה לבית הספר היסודי ותמשיך
לכיוון צפון.
 .4סיום עבודות הגינון בכיכר ע"י ספיר
עבודות הגינון בכיכר ע"י ספיר הסתיימו .התיכנון בוצע ע"י
הח' מוטי אפרת והביצוע ע"י ליאור שטיין.
 .5הרחבת סניף בני עקיבא ע"ש מוטי פוירשטיין ז"ל
הועד המקומי אישר את הרחבת סניף בני עקיבא ב 100-מ"ר
באישור המועצה האזורית חבל מודיעין.
הוועדה המקומית שכרה את שירותיו של הארכיטקט אריק
רבינוביץ מנחלים ע"מ שיתכנן ויציע אלטרנטיבות שונות
להרחבה.
.6הקמת מרכז פיס
הועד המקומי ממשיך בתכנון מרכז פיס ובוחן מספר
פרוגראמות הקיימות למושבים בסדר גודל כמו שלנו.
עם קבלת ההחלטה על אחת הפרוגראמות תוגש למועצה
תכנית מפורטת לגבי גודל המרכז .אנו מקוים שראש המועצה
יתן לתכנית זו עדיפות במסגרת תקציב מפעל הפיס המגיע
למועצה.
 .7וועדת ביטחון
הוועד המקומי מודה לח' וולמן אבי ולכיתת הכוננות על
העירנות ביום שישי האחרון בתפיסת  11שבח"ים שלנו
באזור הבניה של אשכול הגנים דבר המנוגד לחוק .השבח"ים
הועברו לטיפול המשטרה ומשמר הגבול.

אתר נחלים כתובתנוhttp://www.mynehalim.co.il :

קול תודה
לרב שליט"א
ליוסי ,מירי ,לכל המארגנים
ולכל קהילת נחלים הנכבדה!
ברצוננו להודות לכם על השבת הנפלאה שזיכיתם אותנו
רוב תודות
ושנה טובה וכתיבה וחתימה טובה
הרמים ועובדי הישיבה "הפנסיונרים"

לחברי המושב היקרים,
שמחים לחזור ולהיות שוב
חלק מקהילת נחלים.
תודה לשכנינו ולחברינו
שקיבלו את פנינו בשמחה ובחמימות.
בתיה ושמאי זלצברגר

לחבירנו היקרים
שבישלו אפו ועזרו
לרגל הולדת בנינו יאיר יצחק
ובמיוחד לשלומית דרורי שאירגנה
תודה רבה .
שנזכה להחזיר לכם כגמולכם בשמחתכם
בברכת שנה טובה
שושי ,טל ,ספיר ,לירן ,רותם ,ויאיר יצחק
גלסנר

כתובת הדוא"ל לפרסום או הערותmynehalim@gmail.com :
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קול ששון וקול

שמחה
מזל טוב
לאביבה ודוד סילברמן
להולדת הבת רחל אדית
למירה ואסף קסלר

ועדת בטחון
לקראת החגים הבאים עלינו לטובה ,אנו מבקשים
להקפיד על ערנות ולשים לב לכל דבר חשוד.
להזכירכם השערים ישארו נעולים עד למוצ"ש והיציאה
תתאפשר רק בחרום.
בעלי האקדחים מתבקשים לשאת את נשקם בתפילות
על מנת לתת מענה בשעת הצורך.
בברכת שנה טובה ושקטה,
ועדת בטחון
להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

להולדת הבת

***

לריקי ואלחנן יעקובוביץ
להולדת הנכדה

מזל טוב
ליובל הדר לאירוסיך עם רוני
לשרה וברוך הדר
לאירוסי יובל

לאוריאלה הקומונרית!
ברכות ואיחולי הצלחה
עם היכנסך לסניף בני עקיבא נחלים

אחראי עירוב
יוסי הרשקוביץ 052-2512715

להורים של הילדים הנהנים לשחק במשחקיה
ע"ש אברהם אינהורן
א .תזכורת לקראת החגים הבאים עלינו לטובה:בבקשה,
עזרו לי ביחד עם ילדיכם לאסוף את המשחקים והספרים
בגמר התפילה ,תודה מראש.
ב .לכבוד ראש השנה ,קניתי למשחקיה  2עגלות לבובות,
להנאת ילדיכם.
שנה טובה ,הרבה בריאות ונחת מילדיכם.
אהובה אינהורן

יברכך ה' בכל פועלך
משפחת נחלים

חוג תנ"ך לילדים מברך את שלושת הזוכים
במקומות הראשונים בחידון על ספר מלכים:
מקום ראשון  -נעמה ברמן.
מקום שני  -נעם כהנא.
מקום שני  -רוני ויקסלבאום.

שעור לנשים בפרוס השנה החדשה
הנושא :היום!  -אם בקולו תשמעו.
לחיות את היום!  -דרך עבודת ד'.

השעור יועבר ע"י רונית פורר

בבית אהובה אינהורן.

בשבת ]הצמודה לראש השנה[ ג' תישרי פרשת האזינו.

כה-לחי!
החוג יוצא לחופשה ,ויחדש את לימודו ,אי"ה,
בשבת פרשת נח תשע"א.
מאיר ויקסלבאום  -דודי כהנא.

אמירת תהילים בשעה 17:00
השעור בשעה 17:30
השעור מוקדש לזכרו של אברהם אינהורן ז"ל
שנה טובה ,שנת בריאות ,נחת וכל טוב.
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לוח זמנים לתפילות ימים נוראים בנוסח עדות המזרח
ביום שלישי ,כ"ח אלול ,7.9.10 ,נקיים אי"ה
אזכרה ליקירנו

איתי אהרן

התפילות יתקיימו אי"ה בבית דני.
ערב ראש השנה }יום רביעי {
04:55
סליחות
06:00
שחרית בנץ
התרת נדרים תתקיים לאחר התפילה.

 – 18:00תפילת מנחה בביהכנ"ס
 – 18:30עלייה לקבר בבית העלמין בנחלים
 – 19:00בחצר הבית:
שיעור מפי כב' הרב יצחק לוי
לימוד משניות ע"י המרא דאתרא כב' הרב
דוד גרינוולד
תפילת ערבית
משפחת יוגב

החל משבוע זה חוזרים לשחק כדורגל במגרש
הספורט מידי מוצ"ש.
לאור הביקוש הרב לחידוש משחקי הכדורגל
במוצ"ש ,תחודש הפעילות ,כבעבר ,באופן קבוע מידי
שבוע.
פעילות הכדורסל בשאר הימים תמשיך להתקיים
כרגיל.

ערוב תבשילין.
מנחה
ערבית

18:30
19:30

א' ראש השנה }יום חמישי {
07:00
שחרית -קורבנות
07:15
שחרית הודו -
09:45
תקיעת שופר-
17:00
מנחה ותשליך -
19:30
ערבית-
ב' ראש השנה }יום שישי {
שחרי ת קורבנות-
שחרי ת הודו -
תקיעת שופר-
מנחה-

07:00
07:15
09:45
17:30

הדלקת נרות שבת ב18:35-
התפילות ביום כיפור לפי נוסח עדות המזרח יתקיימו
אי"ה בישיבת נחלים.
שנה טובה וגמר חתימה טובה .
מארגני המניין.

ועדת דת
מקרר בית הכנסת
בבקשה לא לקחת במהלך השבוע דברים מהמקרר
במטבח של בית הכנסת .המצרכים מיועדים לסעודה
שלישית.
מקווה כלים
לתשומת לב המשתמשים במקווה הכלים ,יש פח
אשפה ליד מקווה הכלים לצורך זריקת אריזות
ומדבקות .יש להשאיר את איזור מקווה הכלים נקי
בתום השימוש.

מניין שחרית בשעה  – 08:00ממשיך לפעול
בימי הסליחות המניין יתחיל בשעה 07:45
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בימים אלו החלה פעילות חוגי הספורט לשנת תשע"א.
להלן ריכוז רשימת החוגים לשנה זו ,לרבות אנשי הקשר בכל חוג
)במידת הצורך ,ניתן לפנות ישירות ליאיר שלום(.

החוג

יום פעילות

כדורגל

ראשון,
שלישי

קיקבוקס /
איגרוף
תאילנדי

ראשון/שלישי
ראשון/שלישי

התעמלות
קרקע

רביעי

התעמלות
ותנועה

שלישי

חיזוק וחיטוב
הגוף לנשים

שני ,שלישי,
חמישי ,שישי

אימון כושר
אישי

בתאום אישי

מחול מודרני

שני

בלט קלאסי

טניס

אוכלוסיה
גן חובה  -כיתה
ג
כיתה ד  -ו
כיתה ה  -ו
כיתה ז  -ט
כיתה י ומעלה
גני ילדים

שעות
פעילות
17:00-18:00
18:00-19:00
17:30-18:30
18:30-19:30

מיקום

מחיר לחודש

מועד
פתיחה

חד שבועי 100 -
 ,₪דו שבועי 155 -
₪

5.9

קובי,
052-5455061

ישיבת
נחלים

חד שבועי 140 -
 ,₪דו שבועי 200 -
₪

10.10

יעקב,
054-5457587

בית דני

₪ 150

8.9

פרנסואז -
057-3507153
052-2750374

מגרש
הספורט

18:00-18:45

בתי הספר

18:45-19:30

גילאי 3 - 6

17:00-17:45

נשים

8:15-9:00

בביתה
של מיכל
יזי

₪ 100

5.10

חד שבועי 110 -
 ,₪דו שבועי -
₪ 150

2.9

מיכל,
052-4461961

6.9
כיתה ג  -ה
כיתה ו ומעלה

17:00-17:45
17:45-18:30

בית דני

130

6.9

פרטים בהמשך

רביעי

איש קשר

מותנה ברישום מוקדם  -עד סוף השבוע

שושי,
054-5885352
מירה,
054-3974465
יאיר
057-8151281
טלי,
050-4567178

התעמלות קרקע  -כולל שני שיעורי נסיון ללא תשלום ,בערבי חג יתקיים בשעות הבוקר.
כדורגל ,מחול מודרני  -כולל שיעור נסיון ללא תשלום.

גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
בכל שנה מאובחנים בישראל כ  3200חולים בסרטן
המעי הגס עם שיעורי תמותה גבוהים של כ.40%-
בארצות הברית הצליחו להוריד את שעור התמותה
ל.33%
ישראל נמצאת במקום הראשון בקרב המדינות
המפותחות בשיעור התחלואה בסרטן המעי הגס בקרב
הנשים .ובמקום השלישי אצל הגברים.
שיפור המניעה ואבחנה מוקדמת יכולים להשתנות
בקלות אם כל אחד מגיל  50 70-יבצע בדיקה פשוטה .
)פרפ' נדיר ארבר -גסטרואנטרולוגיה (6
הנכם מוזמנים לקבל ערכה לדם סמוי במרפאות הקופה.
בברכת שנה טובה
מאחלים :
ד"ר רם נצר-רופא משפחה מרפאת נחלים
שטרן זמירה -אחות מרפאת נחלים
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דרושה
עוזרת בית ל 4-שעות בשבוע
054-4349924

לרגל השנה החדשה חידושים בפלפלת !!!
משטח ייבוש לכלים דיש – ויש
מחמם פיתות ) מוצר להיט(
מגבות מגנט ) תם עידן חיפוש המגבת במטבח(
קופסאות איחסון מפח צבוע

ישראל ערבים זה לזה
* בימים אלו קמה ופועלת ישיבה תיכונית
בנצרת עלית  -במסגרת יהוד הגליל .
לישיבה זו נחוצים סטים של שס' וספרי יסוד
בלימוד הגמרא  ,וכן ספרי הלכה כגון משנה
ברורה  ,קצש"ע וכדומה .
המוכן לסייע לישיבה זו }אפשר גם ע"י הנצחה {
מתבקש להתקשר אלי .
תודה וברכה
כתיבה וחתימה טובה
אריה גוטליב

לקראת החגים – מגוון מתנות במחירים
ללא התחרות.

כלי נוי מחרס ומזכוכית אומנותיים
מעוטרים בכסף .שופרות מעוטרות בכסף.
המוצרים שנמכרים בחנויות מובילות
ברחבי הארץ ,נמכרים אצלנו במחירים
סיטונאיים.
בחנות המפעל אצל מרים פלש –
רח' שניר  ,10טל' 03-9325552

השבת אבידה
אבדו אופניים באזור המכולת
 BMXאדומות מס' .18
תודה למוצא הישר ,אליענה 077-4460250

גמ"ח "חסדי עמליה" – שע"י "לב עמליה" )ע"ר(

******** ************ ***********

ברשות הגמ"ח :עריסות לתינוקות ,לולים,
)נכון לעכשיו יש עריסות(

* למשפחה נזקקת דרושה עגלת ילדים כפולה
ל –  2ילדים )לא תינוקות(

לפרטים 03-9333292 :מוטי ושרה אלוני

* לדירת שירות לאומי דרושים:
מכשיר טלויזיה
מכשיר DVD
תודה
ציפי 0544-928537

בס"ד

בס"ד ,אלול תש"ע
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בית הכנסת נחלים

לכל התושבים שלום רב !
לקראת חודש אלול ותקופת החגים אנו פונים אל ציבור המתפללים במספר נושאים הנהוגים בבית-הכנסת.
.
א .כבוד מקום התפילה )וכבוד המתפללים(
"בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהן קלות ראש .כגון :שחוק והיתול ושיחה בטלה .ואין אוכלין בהן ואין שותין בהן ...ואין
מטיילין בהן" )רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפיים פרק י"א הלכה ו(
 .1יש לשמור על שקט בזמן התפילה ובקריאת התורה.
המגיעים באיחור לתפילה מתבקשים לתפוס את מקומם ולא לעצור בדרכם ולנהל שיחות.
גם במבואה יש לשמור על שקט.
 .2עיתונים
עיתוני החול המובאים לבית-הכנסת מוכנסים לתוך התאים .אנו מבקשים לא לעסוק בהם בזמן התפילה.
כמו כן ברצוננו להזכיר שגם קריאה של עלוני פרשת השבוע ,בזמן התפילה ,אינו ראויה.
 .3ילדים קטנים ותינוקות בבית-הכנסת
ראוי להביא ילד קטן לבית-הכנסת רק אם הוא נקי :ואם הוא מבין שבית-הכנסת הוא מקום קדוש .
על ההורה להיות ליד הילד .גם המבואה אינה מגרש משחקים וגם בה יש לשמור על שקט.
אין להכניס עגלות ילדים לאולם התפילה ולעזרות הנשים.
כאשר ילד בוכה או מפריע באופן אחר על ההורה להוציאו מיידית מבית-הכנסת ,ועפ"י ההלכה,
גם אם הוא מצוי באותה שעה באמצע תפילת עמידה או קדושה או בכל חלק אחר של התפילה.
נא לא לחלק סוכריות בזמן תפילה או בזמן דרשה.
בכל שבת ,בשעה  10:10מתקימת "תפילת ילדים" בבית המדרש.
 .4תפילה "לפני העמוד"
רק גבאים ממנים חזן ,בעל תפילה .הרוצה או בעל "חיוב" מתבקש לפנות לגבאי
.
 .5עליה לתורה
יש לפנות מראש לגבאים אם מבקשים עליה ,גם בגין "חיוב" וגם בגין שמחה.
 .6מי שברך לחולים
יש להכין פתק עם שם החולה ושם אמו ,וכן )באותיות קטנות( שם המבקש והתאריך.
אם המצב לא משתפר,יש לחדש את הבקשה ,לפחות פעם אחת בחודש.

בברכת כתיבה וחתימה טובה
לכל תושבי נחלים,
גבאי בית-הכנסת.

