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  377גליון מס 
  08.04.2011א  "ניסן תשע'  ד

  " מצורע"  פרשת
  18:46: כניסת שבת
  19:42: יציאת שבת

  05:43 -"ותיקין"מניין כ
  18:30: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אריאל אדלר, אביטל שפילמן

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
  רוני וניר ברקל

  תבלהולדת ה
  

  נירה ואשר לסטרל
  הנכדלהולדת ה
  
  

  לאה רוטשילדל
  מירה ופנחס רוטשילדל

  שקד חניהנינה  /המשיהחלהולדת 
  נכדה לאירית ורפי

  
  

  יהודית ויהודה ארזיל
  ד"ראב גאולה ואיתמרל

  טליה נינה /להולדת החימשה
  נכדה לעפרה ודוד לחיאני

  

  

  

  מזל טוב

  ר נצר ולמשפחתו"דל
  הבת לשלרגל בת המצווה 

  שקד
  

  

  מזל טוב

  שחר גרטנרל
  גרטנר  חייםנעמה ול

 המצוה בת לרגל
 
  

  

  'לכב

  ,חברי עמותת בית הכנסת ובית מדרש נחלים

  

  אסיפה כלליתאסיפה כלליתאסיפה כלליתאסיפה כללית: הנדון

' ו, ה ביום ראשון"הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים אי

  .בבית המדרש 20:30בשעה , א"ניסן תשע

  :על סדר היום

  2010שור מאזן אי •

 2010ח הוצאות והכנסות "דו •

 2011היערכות תקציבית  •

הרחבת בית  2011בחירת מוסדות העמותה לשנת  •

 .דיון בהשתתפות חברי הועד המקומי –הכנסת 

 שונות •

        ....ה על השתתפות ועל הגעה בזמן לאסיפהה על השתתפות ועל הגעה בזמן לאסיפהה על השתתפות ועל הגעה בזמן לאסיפהה על השתתפות ועל הגעה בזמן לאסיפהדדדדאואואואו

  

  ,בברכה

  ר"יו, צבי ארזי

  עמותת בית הכנסת ובית מדרש נחלים
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  אחד  קולבבבב  

  ,לציבור המתפללים שלום וברכה
בדיקה והתלבטות הגעתי למסקנה כי אין צורך , אחרי מחשבה

ואין מקום להרחיב את בית הכנסת ורציתי לשתף אתכם 
  .בנתונים שהביאוני למסקנה זו

  .ישיבהמקומות  460באולם התפילה של הגברים יש . 1
גברים ובמניין  100-במניין הראשון ביום חול מתפללים כ. 2

' במניין השלישי מס. גברים 30- השני ביום חול מתפללים כ
  במניין קבלת שבת מגיעים . המתפללים מגיע לכמה עשרות

במניין ליל שבת המועד שבו מגיעים מכסימום . גברים  400- כ
  .450-מתפללים בערב אחד לא עברנו מעולם את ה

היכן מתפללים התושבים שאינם מנויים במספרים אותם 
בישיבת , ס הטכנולוגי"בבי , בשטיבל בחצר כהנא ?הזכרתי

ישנם . לא חסרים מקומות ישיבה בבית הכנסת. ב"נחלים וכיוצ
לרכוש מקומות לילדיהם ואין /  שכורמתפללים המבקשים ל

  .לנו אפשרות להיענות לבקשתם
לים להגיע ולשבת אך אין לנו המצב הוא שילדים אלו יכו

  .אפשרות לקבוע שלט הנושא את שמם
הקצאת המקומות , שנה 14ס מזה "אנו מתפללים בביהכנ. 3

שנים פרק זמן  6נותרו לנו עוד . שנה 20- היתה בעיקרון ל
שלאחריו יחזרו כל מקומות הישיבה לעמותה וניתן יהיה 
ט לחלקם מחדש על בסיס שונה שיספק את רצון הרב המוחל

  .של המתפללים
עם תכנון המבנה הוא לא הוכן להרחבה והוא בנוי כיחידה . 4

  .מושלמת כל שינוי יפחית מיופיו ומאופיו
ז הצלחנו באמצעות תקנות פיקוד העורף "נעם כניסתנו בתש. 5

. שחלו באותה תקופה להמנע מבניית מרחב מוגן יקר ומיותר
לדרישה  "נזכה"ברגע שנפנה לרשויות לצורך הרחבת המבנה 

לצורך זה . י התקנות הקיימות היום"ד עפ"מקדמית להקים ממ
  .לפחות₪ עלינו להכין סכום של מליון 

 .עם הפתיחה היו תקנות כיבוי אש קשות אך ניתנות למימוש. 6
ביום שנגיש בקשה להיתר בנייה ניאלץ להשקיע במערכת 

גלאים , כיבוי אש הנדרש כיום הכוללת מרכזת אחרת
כ השקעה של "ב סה"כיוצ(ום יונים מהקיימים כוספרינקלים ש

  ).₪מליון  1.2
האם למשך שנתיים נחזיר את בית דני להיות בית הכנסת . 7

ומה נעשה והוא ? מה יהיה על הפעילות המתבצעת בו ?הארעי
' כל זאת מול הרצון שמס? קטן בהרבה מבית הכנסת הנוכחי

ל מוגבל של אנשים יוכלו לראות שלט עם שמם מתנוסס ע
  . הם יושבים והספסל עלי
אני מציג את . הקרוב אנו מוזמנים להביע דעתנו בנדון' ביום א

  .עמדתי כחומר למחשבה לקראת דיון זה
  

  ,בברכה
  ס  ובית מדרש נחלים"ר עמותת ביהכנ"יו, צבי ארזי
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  כמות המשקעים בנחלים
  .יבות שלום נויבאד -א  "חורף תשע

  
  מ"מ   21.4מפרסום אחרון ירדו 
  מ"מ  399.6מתחילת העונה ירדו 

  

שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני ..."
  "וברכנו בגשמי ברכה.. האדמה
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 מנות לפסח
נות ככבכל שנה גם השנה אנו נערכים לתת מנות מו

] 'גלמודים וכד, ערירים['' כל דצריך''לפסח לנצרכים 
  .לעזר מציון
 : הבקשה היא

  מנות טריות המבושלות בבתי אנשי נחלים  .א
 .'ש 25 - רכישת מנות עלות מנה  .ב

  
בגלל האיחור בהתארגנות אנו מבקשים 

   ,ק''אם אפשר עד מוצש, בתשובותיכם  להזדרז
 .16/4/11 ,ניסן ב ב"י ," הגדול שבת"

 ,ח וכשרחג שמ                   
  

  050-8684141/51 - אריה גוטליב               
  054-4676568 -גילי זלצר              

  

 

 

 
 

  ס נחלים בית המדרש נווה יעקב"ביהכנ       

     

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

 
        א מברכת  הנהלת הכוללא מברכת  הנהלת הכוללא מברכת  הנהלת הכוללא מברכת  הנהלת הכולל""""יום עונת החורף תשעיום עונת החורף תשעיום עונת החורף תשעיום עונת החורף תשעעם סעם סעם סעם ס

        
        ,,,,את נותני השיעוריםאת נותני השיעוריםאת נותני השיעוריםאת נותני השיעורים                        

        
        ,,,,את המסייעיםאת המסייעיםאת המסייעיםאת המסייעים                                                                    

        
        ,,,,את הלומדיםאת הלומדיםאת הלומדיםאת הלומדים                                                                                    

        
        ואת כל בית ישראלואת כל בית ישראלואת כל בית ישראלואת כל בית ישראל                                                                                                    

        
        בברכת חג כשר ושמח בברכת חג כשר ושמח בברכת חג כשר ושמח בברכת חג כשר ושמח                                                                                                                                                                     

        
משיכים ומתמידים מדי משיכים ומתמידים מדי משיכים ומתמידים מדי משיכים ומתמידים מדי עם פתיחת עונת הקיץ מעם פתיחת עונת הקיץ מעם פתיחת עונת הקיץ מעם פתיחת עונת הקיץ מ

        יום ששייום ששייום ששייום ששי
        

        ))))משלימשלימשלימשלי((((ך ך ך ך """"תנתנתנתנ    ––––הרב עדיאל לוי הרב עדיאל לוי הרב עדיאל לוי הרב עדיאל לוי         7.307.307.307.30
        

        עיונים בפרשת השבועעיונים בפרשת השבועעיונים בפרשת השבועעיונים בפרשת השבוע        - - - - הרב זאב הס  הרב זאב הס  הרב זאב הס  הרב זאב הס          8.308.308.308.30
        

        הלכה ואגדההלכה ואגדההלכה ואגדההלכה ואגדה, , , , שעורים מתחלפים במדרש שעורים מתחלפים במדרש שעורים מתחלפים במדרש שעורים מתחלפים במדרש         9.309.309.309.30
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  "להיגאל עתידין ובניסן ישראל נגאלו בניסן"
 כל את לברך ברצוני חדש חודש של פתחו עם

 ממש בהדרכה זה אם בין הקודש במלאכת העוסקים
 אם בין הקלעים מאחורי או טכנית בעזרה זה אם בין
  !דרך ובכל רובד בכל אחר או כזה דבר בכל זה
 בלא האחרון החודש את להרים מצליחים היינו לא

  !תודה פשוט אז-רבים אנשים של עזרתם
 על, הרקדה להרים היוזמה על,התקציבים על תודה
 כל ועל,מולהרי שעזר מי כל ועל מטורף פורים שוק
 על תודה. יהיו שעוד ה"ובעז שהיו הפעילויות שאר
 ויודע שלא מי ולכל שנמנה מי לכל ולכולם הכל

-ובפשטות באמת אז-והערכה התודה את לו שמגיע
  !!תודה
 זמן מלאאאא יש. 18:30 ל שונה המפקד שעת
 בזמן מתחילים המפקד שאת מזכירה אני!!! לישון
 בבקשה. פעילותל שותף להיות יוכל לא שיאחר ומי
  .הזה למקום להגיע לנו תגרמו אל
 בשעות נצא!!!!! פסח למסע יוצאים שלישי יום

 נטייל אנו. הערב בשעות רביעי ביום ונחזור הבוקר
 בבוקר מספק עקיבא-בני. בעכו ונישן הגליל באיזור
 ארוחת מארגן והסניף ☺ ולחמניה שוקו רביעי יום
  . יחד שנאכל ערב
 ליטר 3, סגורות נעלים, יםליומי אוכל-להביא יש
     !! חיוכים מלא וכמובן סידור, כובע, ש"שק, מים
 לפרטים. ללילה חמים בגדים להביא מומלץ☺ 

 אצל לקבל ניתן ועוד אוכל שעות על מדויקים
  .הקומונרית או המדריכים
  ☺. +בפסח סגור יהיה הסניף
  !ישראל עם ולכל לנו טוב חודש

  .ואוריאלה המדריכים
  .052-3662859-אוריאלה

 

  ני עקיבאבבבב

 

 

 

 


