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  16.09.2011א  "תשע אלול  ז"י

  " תבואכי " פרשת
  18:28: כניסת שבת
  19:21: יציאת שבת

  
  05:51 -"ותיקין"מניין כ
  18:15: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

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

  מזל טוב

  
  

 חיים אבנשטייןמרים ול

  ניניםמזל טוב להולדת ה
  נכדים לעירית ויוסי שיינברג

 

 
 
 

  !תושבי נחלים שלום רב
  :ם לעדכן את אתר נחליםאנו רוצי. 1
' הניידים שלכם ומס' נבקשכם לעדכן את מס* 

  ).אם שונו או הוחלפו(הטלפון הביתיים 
בעלי משקים שהשוכרים שלהם עזבו , כמו כן

את נחלים מתבקשים לעדכן גם כן בכדי שנוכל 
  . לסדר את ספר הטלפונים

מי שאינה מעוניינת  –רשימת שמרטפיות * 
בקשת להודיע וכאלו ששמה ימשיך להופיע מת

שמעוניינים ששמם יופיע נא להעביר שמם עם 
  .טלפון מצורף

ל נא להעביר לכתובת מייל "את כל הודעות הנ
: של האתר ישירות

mynehalim@gmail.com  
  
  :מודעות לקול הנחלים. 2

פרסום בקול הנחלים מחויבת / כל מודעה 
/ תרומה/ צדקה/ מלבד שיעורי תורה (בתשלום 
אנו לא נפרסם מודעה שלא שולם  )!למסירה

  !עליה מראש
כל מי שעדיין לא שילם בגין מודעות שפרסמנו 

יש להיכנס למזכירות הועד  - עבורו בעבר 
  !המקומי להסדר חשבון

  
בימים אלו שלחנו  – חובות לועד המקומי. 3

לפני כנס ינא לה, ש מעודכן"אליכם כרטיס הנהח
לאחר ! ט להסדר חובכם"ראש השנה הבעל

ד מטעם הועד המקומי "ש אנו נפנה לעו"ראה
  !להסדרת חובכם

 

 

י  "נ מיכאלבננו   

 נכנס לעול מצוות

" כי תבוא"ה בשבת פרשת "ויעלה לתורה אי  

.במניין השני  

 קידושא רבא יתקיים לאחר התפילה 

.בבית דני  

.הציבור מוזמן לשמוח עמנו בשמחתנו  

,בואו בשמחה  

 מנחם ורינת ורדי

  ועד מקומיועד מקומיועד מקומיועד מקומי
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שמו כמובן לא יפורסם [אחד  מהרמים של הישיבה 

ניגש אלי וסיפר לי כי בשבוע שעבר במהלך    ]כאן
, וע הגדול שהתקיים במושב לסיום חופשת הקיץהאיר

ניגש אליו אחד מאנשי ,בה השתתף יחד עם ילדיו 
ובקול גער בו במילים ] את שמו סירב לגלות לי[נחלים  
התביישתי ונפגעתי  מה לכם פה אוכלי חינם: הבאות

גם אני ובקושי הצלחתי לשכנע את חברי כי קהילת 
יבה ואת אנשי נחלים מוקירה את כל עובדי היש

תרומתם לקהילה וחוצפתו וטיפשותו של האיש שעלב 
בו רק מעידים על האיש ובשום אופן לא על קהילת 

  .נחלים
  ב.נ

מן הראוי היה ובודאי חובתו של שומר תורה ומצוות 
  .לגשת לרם הנפגע ולבקש סליחתו

 פנחס רוטשילד

  
  )'דכיתה  -חובה -גן(ך "חוג תנ
נוסיף שיעור ) 'מלכים ב(מנת להחיש את החזרה -על

וביום השישי , )תבוא- ש כי"ע(ביום שישי הקרוב 
  ).וילך-ש ניצבים"ע(שלאחריו

   13:00השיעור יתקיים בספריה בשעה 
  .ידי מאיר ויקסלבאום-ויועבר על

  
  .נודה על השתתפות הילדים

 

  הזמנה להשתתפות

לאולם התפילה  סבכת המחיצה בין עזרת הנשים
רב . לאחר אישור עמותת בית הכנסת. יוצאת לדרך

הועד המקומי וקבוצת ייצוג מבין אומני , הקהילה
נחלים הוחלט על ביצוע המחיצה שתנציח את זכרו 

משפחת אינהורן . ה"של חברנו אברהם אינהורן ע
אך אנו עדיין , תורמת סכום נכבד לטובת הביצוע

ירי זכרו של ידידנו קחברים ומו. ם דומהוחסרים סכ
מוזמנים לתרום לעמותת בית הכנסת כל , אברהם

  .סכום שיראה להם

,                                                                                                                            בברכה
ס                                                                                                                            "ר עמותת ביהכנ"יו, יקה ארזיצב

  ₪ 70,000-מחיר המחיצה כ. ב.נ

  ?תפוס ...עץ הדומים
  

  .עץ הדומים נעלם ,עץ הדומים כבר לא תפוס
כשהגענו  לראשונה לנחלים  לפני למעלה מחמישים 

רמון קידם את פנינו עץ הדומים אי שם בין מעון ח,שנה
עץ הדומים לא היה גדול במיוחד אבל . לבית הכנסת
את פרותיו , בצילו שחקנו, על ידו נפגשנו. נמשכנו אליו

  . אכלנו ובחרצניו השתעשענו
, עץ הדומים היה חלק מתבנית נוף ילדותנו ובגרותנו

  .חלק מהווי חיינו
למי יש ? למי יש כוח לעצי דומים, ן"אבל בעידן של נדל
  ?יםסבלנות לסנטימנט

איך ניתן , לפני, לחשוב, אולי כדאי בעתיד ,ובכל זאת
י  המתפתח גם את אותם דברים "לשלב בנוף הנדלנ

  ... חוויות וכן, שאוצרים בתוכם זיכרונות
זה לא בלתי אפשרי וזה אפילו תורם . גם סנטימנטים

  .לנשמה
  

  רוזנטל    - ורדה סובלמן
 

  

 
   5:00סליחות נוסח עדות המזרח כל בוקר ב 

  .המדרש  בבית    
  

 לשמוע אל הרנה ואל התפילה
  

" להתחבר"על מנת לאפשר לילדינו להכיר ו
  .לתפילות

נים להכיר וללמוד יצעירים מכל הגילאים המעוני
  מוזמנים למפגש עם, את נעימות הימים הנוראים

בשעה " כי תבוא"יעקב מנדלבאום בשבת זו פרשת 
  .בבית המדרש 17:30

 

  אחד  קולבבבב

  אחד  קולועוד בועוד בועוד בועוד ב
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ב                ב                ב                ב                """"קפה מאפה והרצאה תכנית שנתית תשעקפה מאפה והרצאה תכנית שנתית תשעקפה מאפה והרצאה תכנית שנתית תשעקפה מאפה והרצאה תכנית שנתית תשע

        כל מי שיש לו זמן מוזמןכל מי שיש לו זמן מוזמןכל מי שיש לו זמן מוזמןכל מי שיש לו זמן מוזמן                                    
        רשמו ביומן ובואו בשמחה רשמו ביומן ובואו בשמחה רשמו ביומן ובואו בשמחה רשמו ביומן ובואו בשמחה 

        
                                                                                                                                                            12.1512.1512.1512.15    ––––    10.4510.4510.4510.45ימי ראשון  ימי ראשון  ימי ראשון  ימי ראשון  

        ))))11.0011.0011.0011.00ההרצאה מתחילה בשעה ההרצאה מתחילה בשעה ההרצאה מתחילה בשעה ההרצאה מתחילה בשעה ((((
        ההרצאות מתקיימות בבית דני ההרצאות מתקיימות בבית דני ההרצאות מתקיימות בבית דני ההרצאות מתקיימות בבית דני 

                   ,ות בספרלחי, ענת שפרן, כה תשרי  23.10

  "אחר הצהרים בכפר עם מרגרט "  על פי הסרט

  שעשועי פנטומימה, עמירם אטיאס, טז חשוון 13.11

  על אהבות וצרות אחרות, עדנה קנטי, ח כסלו  4.12

  מתוק האור וטוב לעיניים, מהליה סואץ, כט כסלו, 25.12

, תולדות המוזיקה היהודית, אורי כהן, כ טבת 15.1

  רצאה מוזיקליתה

  שיבוט והנדסה גנטית, ר יהודית פלינט"ד, יב שבט 5.2

הסיפור הפחות ידוע של , רזיה בן גוריון, ג אדר 26.2

  משפחת בן גוריון

  ממסך הברזל, ינקלביץ יהודית, כד אדר 18.3

  סבתות זה לא הכל, מירי נחמן, כג ניסן 15.4

  מנהיגות במקורות ישראל ,שמחה ליבוביץ, יד אייר

  על שוטרים וגנבים, צביקה הגינגי, יג סיוון 3.6

  התשקורת הכלכלית, ר זאב גולניק"ד, ד תמוז 24.6
  

  מסתורי המוח האנושי, איילת קצופ, כה תמוז 15.7

  גמר חתימה טובה , שנה טובה

  ייתכנו שינויים בנושאי ההרצאות והמרצים
        

  הודעההודעההודעההודעה
הערוב יציב ). בתוואי הקודם(נסלל ערוב חדש למזור 

  .י ישרתנו לאורך זמןומהודר ונקווה כ
נזכיר כי נשמח , בפרוס עלינו חגי תשרי, כמידי שנה

להשתתפות אנשי נחלים בתפלות ימים נוראים 
  .ט"והחגים הבעל

                            - למותר לציין כי השתתפות זו מחזקת אותנו 
  .הן בימי החג והן לאורך כל השנה

  ,כתיבה וחתימה טובה
 ".מזור"קהילת 

        י באלולי באלולי באלולי באלול""""התוועדות חהתוועדות חהתוועדות חהתוועדות ח
        מבט פנימי לאור החסידותמבט פנימי לאור החסידותמבט פנימי לאור החסידותמבט פנימי לאור החסידות

  
  הצבור מוזמן להתוועדות רעים ולעונג שבת

  בליווי ניגונים חסידיים
  י באלול"לרגל ח

  יום הולדת שני המאורות הגדולים
  ל שם טוב רבי ישראל בע

  ר הזקן בעל התניא"והאדמו
  

ק פרשת "ה בליל ש"ההתוועדות תתקיים אי
  21:30בשעה   תבוא -כי

  
בחצר בית , "בבוסתן של סבתא" -לגברים 

  )55שניר ' רח(משה ותמר הרשקוביץ  משפחת
  בבית משפחת משה ותמר הרשקוביץ -לנשים 

  ההתוועדות מיועדת לכל הגילאים
  יוגש כיבוד קל

  !!!הבואו בשמח
  

  054-6578770יאיר רוזנטל :לפרטים
 

 בית מדרש לנשים

ודיעין מזמין אותך אגף החינוך והתרבות של מועצת חבל מ
  ח"ש 25בעלות של  "בית דני"ב  לנשים  ללימודי בית מדרש

                                                               19.9.11 ,אלול 'בתאריך כ
  "שמע ישראל ושנה טובה ,מלכויות"הרב שבט ארי  10:00
  "מעגלי תשובה בכלל ובפרט" הרב אהרון כהן 11:00

,                                                                         בלב שמח בואי
  חווה גרמה
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                עדת ספורטעדת ספורטעדת ספורטעדת ספורטוווו

  
  
  
  

 תתרחב פעילות חוג קרב המגע, לאור הביקוש
  .נעריםנוספת עבור  ותיפתח קבוצת גילאים

  :להלן מועדי החוג לקבוצות הגיל השונות, בהתאם
   

 18:00-18:45 כיתה ג - כיתה א 
 18:45-19:30 כיתה ו -כיתה ד 

 19:30-20:30 נערות
 20:30-21:30 נערים

  

  !עמכם' ה, בוגרים והורים יקרים, חניכים
ה מהשבת כל שבועיים תתקים פעולת ערב שבת "בעז
   .ב בסניף"לחב

  !השבת הפעולה בשעה עשר ורבע וכולםםםם מגיעים
, כולם להגיע בזמן, 18:15המפקד השבת הוא בשעה 

  .בכחול לבן
ש כולם נשארים אחרי ההבדלה "לאחר מכן במוצ
  ☺לתמונה סניפית 

אקסטרים "ה יהיה בסניף שבוע "בשבוע הקרוב בעז
  .פרטים אצל המדריכים!! מטורף" מייקאובר
השנה המסע . למסע סוכות נפתחה ההרשמה, בנוסף

ובמהלכו נטייל , ג בתשרי"י-ב"יתקיים בתאריכים י
עלות המסע . במבואות ירושלים ונישן בעין חמד

  .₪ 195לחניך הוא 
הורים יכולים לפנות אליי או , לגביי סיבסודים

סיום ההרשמה . למדריך עד יום שני הקרוב
  .27.9.11, ח אלול"כ, באינטרנט עד יום שלישי

  ☺! יהיה כייף –שלא נרשם  אין אחד
  

  ,שבת שלום
 יעל הקומונרית

  בני עקיבאבני עקיבאבני עקיבאבני עקיבא

  ועדת ספורטועדת ספורטועדת ספורטועדת ספורט
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                                                         –למסירה 
שולחן , מדפים 40- ספריית עמודים עם כ
                                                               .                   תאים 4פינת אוכל וארונית 

  054-4457334 –צלי אדלר 

 
 
 

 

 נחלים , מכוורת שלום נוי
   

ו איכות בפיקוח בעל ת, ניתן לרכוש דבש מתוצרתנו
  19הירדן ' רח, בבית שרה ושלום נוי, אגריאור
רצוי לתאם . (כל השנה, במשך כל היום  בכל יום
  )9328747בטלפון 
,  ח"ש 39 -ג "ק 1, ח"ש 21 -ג "ק 0.5 :מחירים

  . ח"ש 55 -ג "ק 1.5
 
  
  

  !חדש בנחלים

  נוער ומבוגרים, חוגי יצירה לילדים

וסטודיו , מפתח תקוה" קשקוש בלבושקשקוש בלבושקשקוש בלבושקשקוש בלבוש"סטודיו 
  !מקרית הסביונים הגיע לנחלים" פנטסטיפנטסטיפנטסטיפנטסטי"

                              –לפרטים ... הרישום בעיצומו
   054-7241841מאיה אוריאלי 

  
 

דרושה בחורה אחראית ובעלת ניסיון להוצאת 
השעות  שני ילדים מהמעון ושמירה עליהם בין

15:45-16:45 
). אפשרות לימים גמישים(  למספר ימים בשבוע

– לפרטים נוספים  שכר הולם  
054-8009313מירב    

  
 

                                                                   להשכרה
  

) ללא ילדים! (ממוזגת, חדרים 3, דירה תחתונה# 
  050-3437000 –לפרטים שוקי 

 
 

, חדשה, חדרים 2דירת , להשכרה בהרחבה# 
,050-6298034  -אורי ונורית כהן , ממוזגת  

 054-49805770  
  
  

חדרים וכן מטבח   3.5להשכרה דירה # 
. שתי מרפסות. חניה מקורה. אמבטיה-ושירותים

  ,שמואל שעיה. מיידי, חצר גדולה,  כניסה נפרדת
5442667-050 shaya@ardix.co.il  

  

  

 
 ארבעת המינים המובחרים 

  
  . בהכשרים שונים כמידי שנה ניתן להשיג אצלנו את ארבעת המינים

  :ניתן לרכוש פריטים בודדים , כמו כן 
  .דנים ללולבערבות וכן נרתיקים ואוג,הדסים ,לולבים ,אתרוגים 
  ש יינתן "לכל המזמינים עד ערה .נבקשכם להקדים בהזמנות .שירות עד הבית

  .נרתיק מהודר במתנה
  052-5297287 ליאור שטיין: לפרטים

  . multi lockנמצא מפתח "
 "050-7056147 המאבד מתבקש לפנות ליוסי 
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