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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:
אביטל שפילמן ,אריאל אדלר ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן

גליון מס 359
י"ט כסלו תשע"א 26.11.2010
פרשת "וישב"
כניסת שבת16:18 :
יציאת שבת17:15 :
מניין כ"ותיקין" – 05:38
מפקד16:00 :

קול ששון וקול
מזל טוב

לאברהם תימור
לשולית ורענן תימור
לרחל ומוטי כהן
להולדת הנינה  /נכדה
בת לסלעית ואבישי כהן

בשבח והודיה לה' יתברך
בננו ונכדנו מתן הגיע לגיל מצוות
העלייה לתורה תיערך בשבת קודש
פרשת וישב
במניין הראשון
קידוש יתקיים לאחר התפילה
הציבור מוזמן !
משפחות כהן ופסל

השבת פרשת וישב מניין ראשון יתחיל בשעה 6:45

ברכת יישוב טוב
לשירלי ושי בן יאיש
ולילדיהם -שראל והראל
גרים בבית גורסקי

מזל טוב
לשובל גולן
לרגל בת המצוה
ליעל ואילן גולן
לבת המצוה של שובל

בית כנסת
 .1מי ששכח בגדים בבית הכנסת מתבקש לבא
לקחת אותם .הבגדים יונחו בחדר הלימוד במהלך
השבוע הקרוב ,ולאחר מכן יוצאו מבית הכנסת.
 .2אנו חוזרים ומבקשים להחזיר ספרים שנלקחו
מבית הכנסת למקומם .כמו-כן אנו מזכירים לא
להוציא ספרים מבית הכנסת.
בברכה,
הגבאים
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מפגש חוג דור

ועד מקומי
מושב נחלים

אגף החינוך
מ.א חבל מודיעין

פ"שקוויל

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

מועצה הדתית האזורית
"חבל מודיעין"

תנו כבוד לתורה
אנו שמחים להודיע על סיום סדר נזיקין במסגרת
לימודי הדף היומי בראשות מגיד השיעור הרב דוד
חיים גרינוולד המרא דאתרא.
סעודת הסיום תתקיים בע"ה בשבת קודש פרשת
"ויגש" ד' טבת תשע"א )(11.12.10
בבית דני .
על סדר היום:
 – 16:00תפילת מנחה מוקדמת )תתקיים גם תפילה
בזמנה(
 – 16:20סעודה שלישית וסעודת סיום מסכתות
"שבועות – עבודה זרה והוריות".
הדרן ע"י הרב דוד חיים גרינוולד שליט"א
דברי ברכה הנחיה – החבר אליעזר גוטמן נ"י
 – 17:19צאת השבת ותפילת ערבית.

במוצאי שבת פרשת וישב 27.11.2010 ,ניפגש
בע"ה בשעה  20.30אצל משפחת תמי ושחר בקר
)ולא אצל משפחת צור(.
התוכנית :כיבוד והרצאה בנושא "עבודה בעיניים" –
מפגש מרתק עם עולם האשליות האופטיות באמנות.
המרצה :בועז פלדמן.
דמי השתתפות 20 :ש"ח לאדם.
על מנת לאשר השתתפות ולתאם את הכיבוד,
אנא צרו קשר עם דורית פורר או אביבה סילברמן.
)למי שנוסע לשבת או משתתף במלווה מלכה בגן
תמי :המרצה יתחיל בשעה  ,21.45כך שניתן להגיע
גם רק לחלק זה(.
חוג היובל

במוצאי שבת פרשת "וישב" ,27.11.2010 ,תתקיים
אי"ה הרצאה מפי פרופ' חיים ברייטברט
בבית משפחת ניצה וחנן נורדן
נפגש בשעה  20.00עלות ₪ 25 :ליחיד.
ועדת בטחון

בואו להשתתף בשמחה של מצווה.

נא לשמור על ערנות.
להזכירכם:
057אילן דרוקמן – 057-7252517
050אבי וולמן – 050-8779760

***
יחידת אופניים במתמיד מזור
מתנדבי מתמיד שהם גם רוכבי אופניים מוזמנים להצטרף
ליחידת האופניים של המתמיד.
פרטים בטל' 052-3918623 :או במיילudrt@walla.co.il :

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

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

תושבי נחלים שלום רב!
מזה שנתיים ,שימשתי כאחראי בית המדרש לנוער ע"ש מוטי פוירשטיין הי"ד.
כעת עם סיום תפקידי ברצוני להודות לכמה אנשים.
בראש ובראשונה לנועם ורד ,שפעל רבות להקמת בית המדרש והשתתף איתי בניהולו.
ליעקב איזק והוועד המקומי ,על היענותם הרבה והושטת ידם להצלחת פעילויות בבית המדרש וסיועם בפניות למועצה האזורית לקבלת
תקציבים גדולים )כמובן תודה גם למועצה האזורית(.
כמו כן אודה לצביקה ארזי ועמותת בית הכנסת ,אליעזר גוטמן וחברא קדישא ,על סיועם ברכישת ספרים לבית המדרש.
לנחמה ומשפחת פוירשטיין וכן כל שאר המשפחות שעזרו בתרומות הן לספרים ,הן לממתקים ושתייה לשיעורים והן לרכישת ציוד
היקפי.
תודתי נתונה גם לאוריאלה הקומונרית )וכן שתי הקומונריות הקודמות לה( ,צוות ההדרכה וכמובן למעבירי השיעורים שטורחים רבות
על מנת לקיים שעורים מעשירים ומעניינים ועוזרים כללית לתפעול בית המדרש.
כמו כן תודה לנוער ולחניכי הסניף שבאים להשתתף בפעילויות בית המדרש.
תודה גם לאבא ואמא שלי ,מנחם ואריאלה לייב ,שעזרו לי בחשיבה על ארגון פרויקטים כפתיחת בית המדרש וכד' ושימשו אוזן קשבת
ומייעצת ללבטים רבים.
אנצל במה זאת כדי לקדם בברכה את האחראים החדשים של בית המדרש:
שי ורד וידידיה פורר.
בע"ה תרבו עוד יותר קול תורה בנוער נחלים.
ובטוחני ,שתזכו לקבל עזרה ותמיכה רבה מהקומונרית וכל אנשי המושב ,כפי שאני קיבלתי.
שבת שלום
זאבי לייב.

כולכם מוזמנים
להרצאה
מתאימה לכל הגילים
הרצאה מצוינת מפי מרצה מוכר ונהדר
בואו בהמוניכם!!!
יום ראשון בבוקר
 5.12,כ''ח כסלו בשעה 10.45

ועדת דת:

קרב הגבורה בבינת ג'בל
ביום ראשון כא' כסלו ),(28.11.10
תתקיים הרצאתו של מר משה מרחביה
אביו של סגן עמיחי מרחביה הי"ד שנהרג
בקרב הגבורה
בעיירה בינת-ג'בל במלחמת לבנון השנייה.

"אנו נושאים לפידים"
סיפורי חג וציונות בלווי שירים ובולים
מרצה :חזי פוזננסקי

ההרצאה סוקרת את
סיפור הגבורה של הקרב
שהצמיח את המספר הרב ביותר של
עיטורים וצל"שים במלחמת לבנון

ההרצאה תתקיים
בשעה  20:00בבית-דני
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בחנוכה לא נשארים בבית
מושב נחלים יארח ביום שני,
)כ"ט בכסלו(6.12.10 ,
את ההצגה:

בובו ולוסינדה
בובו ולוסינדה הם שני פועלי במה
בתאטרון.
ערב אחד הם מגלים שהקהל כבר
יושב באולם ,אך השחקנים אינם.
הם מחליטים להציל את ההצגה ויחד
הם יוצרים מופע ומשעשע.
הצגה מקסימה לכל המשפחה.
גילאי ...4-100
ההצגה תתקיים בבית דני בשעה 9:30

לאנשים הנעזרים בגמ"ח מוצרי תינוקות /
בגמ"ח תרופות ע"ש אברהם אינהורן
לנוחיותכם  2אפשרויות החזר:
 .1ניתן להחזיר מוצר זהה לזה שקבלתם.
 .2ניתן לשלם מחיר עלות.
את המוצר  /הכסף אפשר לשים בארון חשמל אשר
בחדר מדרגות שלי ולמלא בדף הנמצא שם את הפרטים.
אשמח לעזור בכל עת.
אהובה אינהורן

השבת אבדה
נמצא בביתנו סווצ'ר לנער/ה בגוונים אפור –
תכלת – טורקיז.
ניתן לקבלו בבית משפחת שולמית ואליעזר
גוטמן טל9322373 :

עלות 25 :ש"ח לכרטיס

חג שמח
ועדת תרבות

מחפשת לעבוד בעבודות משק בית
לפנות לעדנה – 050-7391941

הכן ילדך\ גופך לחורף
החורף מגיע )הלוואי( ואיתו בעיות הנשימה והעור
המוכרות.
טיפול הכנה לחורף בקליניקה לרפואה סינית  -מושב
נחלים.
טיפול במגוון בעיות -עיקול ,נשימה ,אורתופדי ורגשי.
גלעד מורה בכיר ומטפל בדיקור ,שיאצו ותנועה.
052-4203832

משפחה חסרת כל שעלתה מפרס ,בדרך לא דרך ,זקוקה
לעזרה.
האם ילדה תינוק )עדין בפגיה( ויש צורך בכל הציוד
הנדרש עבור התינוק :עגלה ,מיטה ,סל קל ,בגדים וכדו'
גילי .טל054-4676568 :

שמן-זית להדלקה  -חינם!
תרומת שמן הזית ממשק לווין –
להדלקת כהנים בלבד!
דודי כהנא 050-9329352

חג אורים שמח
כמידי שנה ,יעברו בימים הקרובים חניכי בנ"ע בבתים ,כדי
לאסוף ממתקים למסיבת חנוכה עבור נערים  /נערות
השוהים במחלקה הסגורה בבי"ח גהה.
נשמח לתרומתכם היפה.
בברכה,
דבורה בנצקי

