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  425גליון מס 
  30.03.2012ב  "תשע ניסן 'ז

  "שבת הגדול"" צו" פרשת
  18:40: כניסת שבת

  19:36: ת שבתיציא
  

  04:54 -"ותיקין"מניין כ
  18:00: מפקד

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן
  

  אחד קולב

 :קול הפוסל
ואומר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתיים אנוכי ובתוך "

ויעף אלי אחד מן השרפים ...עם טמא שפתיים אנוכי יושב
ויגע על פי ויאמר : ים לקח מעל המזבחיובידו רצפה במלקח

                      :" ונך וחטאתך תכפרושפתיך וסר ע  הנה נגע זה על
    )'ישעיהו פרק ו(

  ד"ה ראבגאול
  

 "קול הפוסל"הערות והארות ל
, לא ברורה, "קול הפוסל"הכתבה בשבוע שעבר תחת הכותרת 

  .פוגעתמבלבלת ובעיקר 
, השתלחות בוטה בציבור אנשי קהילת מושב נחלים, עיקרה

  .כעבריינים מועדים
שאינו עובר על אף אחד , אני מצהיר שאני אדם שומר חוק

וכך אני מעריך את  ,"ביםועוד ר"כולל ה, מהדברים המוזכרים
  .רובו של הציבור במושבנו
גדולה , על ידי פגיעה אחרת בציבור, לא מתקנים פגיעה בזולת

  .יותר
נראה כל אחד את : "ממליץ הכותב, בשוליים, בסוף דבריו

  ".מעלת חברנו ולא את חסרונו
והיכן הדוגמא האישית של ?  האם המלצה זו היא רק לזולתו

  !?הממליץ עצמו
אוי שהכותב יפרסם התנצלות ובקשת סליחה מאנשי מן הר

  .קהילת מושב נחלים
  

בשחרית בימי , לעניין קצב התפילה , זו" חגיגית"ובהזדמנות 
  .חול

.  בשבוע שעבר התפללתי תפילת שחרית ביישוב אבן שמואל
  לוח זמני התפילה בבית הכנסת

כשמרחק הזמן , "ישתבח"ושעת " הודו"מציין את שעת 
כשזמני  ,קצב זה נראה לי סביר.  דקות 12ביניהם הוא 

" קריאת שמע"י הרב ב"ממילא מוכתבים ע, התפילה בהמשך
ואני מקווה שאין עוררין על  ,פ המנהג"ע" שמונה עשרה"וב

  !!!מנהג זה 
וראוי שקצב התפילה יהיה כזה שרוב , בית הכנסת הוא ציבורי

  ,הציבור עומד בו
  .   כהלכה  -ו ולא רק בעיני  בפיווקורא את התפילה  

  .לתשומת לב הגבאים
  

  למכבדים את הזולת,  בכבוד רב
  ליבוביץ  אברהם

  
  טוב מזל

  
  לדליה שוורץ

  !)במילרע(להולדת הנכדה אורה 
  בורהבת לאלעזר וד

  
  

 

 
 
 

  " מתורה עם דרך ארץ עד למחנה הריכוז"
  

 ולגבורה לשואה הזיכרון יום לציון ערב
 ,18/4 , בניסן ז"אור לכ' ד ביום ה"אי יתקיים

  .דני בבית 20:00 עהבש 

 
הרצאתו של הרב שמחה אריאל ממכון : בתכנית

תורה עם דרך ארץ עד " –בנושא  "שם עולם"
,                        דמותו של מנהיג רוחני בגרמניה – "למחנה הריכוז

התמודדותו , פעולותיו, קרליבך הרב יוסף צבי
הקשה  והקרבתו של המנהיג הבודד בתוך המציאות

 ). בליווי סרט ייחודי(
 ומבוגרים נוער - מוזמן הציבור

  !!)מתחילים בזמן –נא לדייק (
  

  ,לאילנה אפרת
  

טיפולך המסור בדואר חברי ותושבי נחלים מודים לך על 
  !במשך שנים רבות ומאחלים לך הצלחה רבה בהמשך דרכך
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  ל"ז איתי יוגבש "ע טורניר כדורגל

  
ש "גם השנה ייערך ביום העצמאות טורניר הכדורגל ע

  .איתי יוגבאיתי יוגבאיתי יוגבאיתי יוגב

  להרשמה כקבוצה יש להתקשר 
  . 054-4349926לכרמי יוגב 

  !!המקומות מוגבל' מס
 יוגב. בברכה משפ

  
 

  

למושב  60606060-מסגרת חגיגות הב

  נחלים
רפי בניצוחו של  "קולות מן השמיים"נארח את מקהלת 

באייר ' ו, "אחרי מות קדושים"בשבת פרשת , ביטון
  .28.4.12, ב"תשע

 ניתן להרשם לארוחה אצל הדס במזכירות הועד המקומי
משפחות המעוניינות לארח ! כל הקודם זוכה – )בתשלום מראש(

  לפנותמתבקשים !) בלבד(את חברי המקהלה ללינה 
 . 050-3870506 –לעמוס אופיר 

 
 לנחלים 60ליום העצמאות וחגיגות ה 

   והכנת מיצג של מושב נחלים כיום
   .אנחנו מבקשות צילום עדכני של חזית הבית שלכם

  תמונה אחת הטובה ביותר שתצלמו
  עד ערב פסח  nitza111@gmail.comתשלחו למייל 

כתובת מדויקת ומתי , הוסיפו שם משפחה שמות פרטיים
   הגעתם לכתובת זו
   תודה ציפי וניצה

 

  
 

  *היכונו * היכונו* היכונו 
  

        נחליםנחליםנחליםנחלים    ותושביותושביותושביותושבי    חבריחבריחבריחברי    לכללכללכללכל
  חגיגות ובמסגרת לטובה עלינו הבא העצמאות יום לקראת

  ,לנחלים" שישים- השבעים"
  .לדורותיהם עקיבא בני שבטי מפגש מתכננים אנו

 נחלים חברי,הקרוב העצמאות ביום ה"אי יערך המפגש
  םוהנכדי הילדים את לידע מתבקשים

 החג את לבלות יתכננו שהשנה למושב מחוץ שגרים
  .במושב

בנוסף נשמח לנציג מכל שבט שיצור קשר בהקדם עם 
  054-9498275נורית כהן 

   054-2300048או איילת שלום /ו
  

  .בהמשך ימסרו היום של התכנית על פרטים

        ,,,,בברכהבברכהבברכהבברכה
        המארגנתהמארגנתהמארגנתהמארגנת    הועדההועדההועדההועדה

 
 
 

  קווילשששש""""פפפפ

  נחלים חוגגת
לכל  לרגל החגיגות לנחלים אנו פותחים במשחק חידון חדש

 mynehalim.co.il מידי שבוע נפרסם באתר המושב  .התושבים 
התמונות יהיו מכל . תמונה שצולמה כאן בנחלים מאז הקמתה 

  .התקופות
או את האירוע ) גם חלקם(כל מי שמזהה את האנשים בתמונה 

: לשלוח את התשובה למייל האתר מוזמן
mynehalim@gmail.com  

יין ומגוון הנכם מוזמנים לשלוח על מנת שהמשחק יהיה מענ, בנוסף
  .או להביא לנו תמונות ואנו נפרסם באתר

  בברכה
  נורית גוטמן גילה גוטמן ו

 
כל המעוניין להקים דוכן במסגרת הפנינג יום 

, פעילות מעניינת, בית קפה, יצירה, מזון(העצמאות 
   )או  כל העולה על יד הדמיון הטובה, פינת ליטוף

  
או איילת שלום /נא ליצור קשר עם נורית כהן ו

 )מהמודעה הקודמת(

  חוג הרעות
ה השבת "שעור בפרשת השבוע יתקיים אי

 שוורץבבית משפחת , שבת הגדול, "  צו "פרשת 

  . 13:30בשעה 
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        !!!!דואר נחליםדואר נחליםדואר נחליםדואר נחלים
  !הודעה חשובה

  

  !הדואר סגור, 25.3.12', החל מיום א
  וחבילות יתבצעוחלוקת דואר רשום 

  י דבורה ומאיר רוטשילד"ע 
  :בימים

  09:00 – 08:00בין השעות ' ה+ ' א
  18:00 – 17:00בין השעות '   יום ג
  13:00 – 12:00בין השעות '   יום ו

 **הדואר השוטף יחולק יום יום כרגיל**

  מרפאת מושב נחלים –ח כללית "קופ
 

   
  

 סגורה מרפאת נחלים 
  התאריכים  בין

01/04/12 - 05/04/12  
 

  :המרפאה פתוחה בתאריכים  בחול המועד פסח
  

08/04/12   
  בדיקות דחופות 07:00-08:00:אחות 

08:00-10:00 
 11:00-13:00:רופא

  
10/04/12 

 בדיקות 07:00-08:00:אחות 
08:00-11:00 

 08:00-11:00:רופא
  

 חג שמח
 נחלים צוות מרפאת

  
  

  

  

 

  !עמכם' ה, יקרים ובוגרים הורים חניכים
  מסע פסח

 שהיה המסע ולכן ברכה בגשמי המלאה לשנה זכינו השנה ה"ב
, שני -ראשון לימים, הבא ועלשב נדחה בועהש להתקיים אמור

 באזור נטייל! למסע ומדריכים חניכים 90 -כ נצא. ניסן' י- 'ט
 הילדים עם לשלוח מזכירה אני. חוגה בגני ונישן התחתון הגליל
  . ערב ארוחת עבור ₪ 12 וכן לנזקקים לתרומה ףשייאס חטיף
 בכפר ההדרכה צוות לכל שבת התקיימה האחרונה בשבת

 הקשבה על סדנא עברנו כן כמו, יחד תסעודו אכלנו, ה"הרא
  .ה נצליח ליישם זאת בסניף"ובע הרבה למדנו שממנה והדרכה

שימו לב השבת עברנו לשעון קיץ ולכן כל הפעילויות בסניף 
  .מתאחרות בשעה

 פעולת .לבן-  ובכחול בזמן באים כולם, 18:00 בשעה מפקדה
  !!!כולם באים, 22:00 בשעה שבת בערב ב"חב

 נקווה, ספיר -הבאה לשנה קומונרית אצלנו דוקלב באה השבת
               ☺ שתהנה

    ,שלום תשב                                
  הקומונרית יעל                                

  
 
 

  בני עקיבא
  נחלים –" נווה יעקב"בית המדרש 

***********************************  
  !הודעה חשובה ללומדים ולשאר המעוניינים

  .ר ושבת גיבושכפי המסורת שבידינו נקיים גם השנה  יום סיו
  

' וג' ב                                 ל בתאריכים"השנה בחרנו לקיים את הנ
  ,ליוני 22-23  קורח' ק ומחרתו פר"עש, בתמוז

  .ירושלים –רמת רחל  - המקום
  )תשלומים 3ניתן לשלם ב (₪  1200 – המחיר לזוג

  .פרטים נוספים יעודכנו בהמשך
  9328659. טל   -  חנן נורדן :   אצל ניתן להרשם

  9080152. טל –דוד רוטשילד 
  

  בברכת חג פסח כשר ושמח
  

  
  
 

  ,תושבים יקרים
  מכרז בנושא מפעיל סוכנות במושב נחלים –" דואר ישראל"חברת 

בעקבות סיום עבודתה של מפעילת סוכנות הדואר המקומי אמורה 
לצאת בימים הקרובים במכרז לאיתור מפעיל " דואר ישראל"חברת 

  . לסוכנות זוחדש 
כי הסוכנות במתכונתה החדשה תופעל , כפי שנראה, מירב הסיכויים הם

כולל , בתוך מבנה חדש שיהיה תואם את תקני הדואר לכל דבר ועניין
  . נושא הבטיחות

ועד האגודה מוצא לנכון להביא מידע זה לידיעת כל תושבי מושב נחלים 
תתף במכרז מעצם האפשרות הקיימת שאחד התושבים מעוניין להש

  . הנדון
  .פרטים ראשונים ניתן לקבל במזכירות ועד האגודה אצל מיה ברהום

  
, פנייה זו הינה בגדר העברת מידע בלבד ואין לראות בה כל התחיבות

כלשהי לנושא הנדון מבחינתה של אגודת מושב  מעורבות או זיקה
  .נחלים

  ועד אגודה   ,ברכהב
 מושב נחלים           
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  ך לילדים"חוג תנ

, ויחדש את פעילותו, החוג יוצא לחופשה החל משבת זו
 ".מצורע- תזריע"ה בשבת פרשת "אי

 

 להשכרה
: לפרטים בנוי גדול חדר שרות +חדרים  3.5. בית במשק

  052-3974069יהושע 
  
 

מגיעים  מנדרינהו התכשיטים והיודאיקה של סטודי
 !לנחלים 

  20:00-22:30מהשעה  1.4' המכירה ביום א
  054-2335720בבית משפחת שירלי יעיש 

  )לוץ' בגינה של משפ( 15רחוב חרמון 
  !בוק סחפשו אותנו בפיי–תמונות של מוצרים חדשים 

   

  תודה רבה                                          
 

 !ניקיון לפסח 
  

  !!קרוב מפסיקים לעבוד בפסח ה
  בחורים צעירים ונמרצים ינקו בעבורכם

  .את הבית לפסח במיומנות ובאמינות 
  

  בני ישיבה ,בחורים דתיים*
  אמינות גבוהה*

  ניסיון*
  מחירים נוחים*

    054-3292680- מתן  :לפרטים 

 

  

  

  

  

  
  ועדת דת

בין השעות , 3.4.12, א בניסן"י, ביום שלישי הקרוב
תתקיים הגעלת כלים ליד  12:00 – 10:00

  .הספרייה
  

  

  

הארוך לשטיפת הארוך לשטיפת הארוך לשטיפת הארוך לשטיפת     אם אינכם רוצים לעמוד בתוראם אינכם רוצים לעמוד בתוראם אינכם רוצים לעמוד בתוראם אינכם רוצים לעמוד בתור
ואתם רוצים שטיפה יסודית ואתם רוצים שטיפה יסודית ואתם רוצים שטיפה יסודית ואתם רוצים שטיפה יסודית     , , , , לפסחלפסחלפסחלפסח    המכוניתהמכוניתהמכוניתהמכונית

חיצונית ופנימית חיצונית ופנימית חיצונית ופנימית חיצונית ופנימית עבורכם עבורכם עבורכם עבורכם     אנו נשטוף וננקהאנו נשטוף וננקהאנו נשטוף וננקהאנו נשטוף וננקה
                                                                                                                            את מכוניתכםאת מכוניתכםאת מכוניתכםאת מכוניתכם)  )  )  )      שואב אבק מקצועישואב אבק מקצועישואב אבק מקצועישואב אבק מקצועי((((

        ....ניסן ניסן ניסן ניסן ' ' ' ' עד יגעד יגעד יגעד יג' ' ' ' יאיאיאיאבין התאריכים בין התאריכים בין התאריכים בין התאריכים 
        ::::מחירמחירמחירמחיר

        מכונית גדולהמכונית גדולהמכונית גדולהמכונית גדולה₪ ₪ ₪ ₪     50505050למכונית פרטית למכונית פרטית למכונית פרטית למכונית פרטית ₪ ₪ ₪ ₪     40404040    
        אוריאל ואורי גוטמןאוריאל ואורי גוטמןאוריאל ואורי גוטמןאוריאל ואורי גוטמן    ,,,,יוסףיוסףיוסףיוסף

        5142684514268451426845142684----052052052052        ––––יוסף יוסף יוסף יוסף : : : : טלטלטלטל
        6280277628027762802776280277----050050050050    ––––אורי אורי אורי אורי 

  

 מנות לפסח
נות ככבכל שנה גם השנה אנו נערכים לתת מנות מו

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

 : הבקשה היא
  מנות טריות המבושלות בבתי אנשי נחלים  .א

 .'ש 25 -ת עלות מנהרכישת מנו  .ב

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

  
, ימים לפני החג 3ממשיכים לאסוף מנות חמץ עד 

 ....מצטרפים חדשים יתקבלו בברכהמצטרפים חדשים יתקבלו בברכהמצטרפים חדשים יתקבלו בברכהמצטרפים חדשים יתקבלו בברכה
  

  
  

  

  

  
  ועדת ספורט

 .ומעלה 16לגילאי ... הכדורגל חוזר למגרש

 .נפגשים לשחק כדורגל, ש"מידי מוצ
  .20:30 - תחילת המשחקים 

  

  

  
  

  

  
גם  ,עביר מצרכי מזון שוניםכמידי שנה ניתן לה

אפשר להשאיר  .שאינם כשרים לפסח ,פתוחים
  )במידה ואינם צריכים קרור(, במרפסת ביתי

  תודה
  זלצר גילי

  1גמלא ' ברח 
 

 

 

 

 

לשמירה , אפשרי פנסיונרית, דרושה מטפלת בעלת ניסיון
 1-החל מה, ועבודות בית קלות   חודשים 3על תינוק בן 

  . במאי
   054-3226062   לפרטים
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  שעון קיץ
   20:30-ערבית שניה בימי חול                                                           

  13:30_מנחה גדולה גם ב: בכל ערב שבת וחג                                             

  )ז כשבת רגילה"לו() -18:40 -נ"הד – ניסןב' ח –פרשת צו (שבת הגדול  

  .17:30בשעה  לשבת הגדול  דרשת הרב                      
  

    , תתקיים בשבוע שלפני הפסח באמצעות הרבמכירת חמץ :  מכירת חמץ
    )ניסןב ג"י(יום חמישיעד ו, )ניסןב' ט(ביום ראשוןהחל              
  ).ושיעור המשנה לאחר תפילת ערבית(   20:00עד  19:30 בשעותבבית הכנסת        

  .הספריליד ה 14:00 - 10:00בשעות ) ניסןב א"י( שלישיביום  : הגעלת כלים
  

  ,תענית בכורות :ששייום  - ערב פסח 
  .                    ))ס"הכנהיומי בבי דףנלמדה ב( דוד גרינולדהרב  - תמורה סיום מסכת  - 6:00 'א ין מנ  שחרית  

  ניר ברק' החב -מגילה סיום מסכת  -7:00  'ן במני               
    אופיר רוזנבאום -נזיר    סיום מסכת  -8:15   'מנין ג              

  10:00 – ילת חמץסוף זמן  אכ                     

  11:20 - סוף זמן  ביעור  חמץ                     
     

                                    שבת-פסח' א      
  18:45-) של שבת ושל יום טוב(הדלקת הנרות 

   19:15)  הלל שלם( ערביתקבלת שבת ו,  18:55 –מנחה     
  

  )24( 0:40  יקומןסוף זמן אכילת אפ - ליל הסדר                
  

  9:15,  7:00   )תפילת טל, שיר השירים(  שחרית 
  

  17:30 –י כבוד הרב "שעור בעניני דיומא ע
  19:35 –) ספירת העומר(מוצאי שבת וחג   .18:45  - ) סעודה שלישית( מנחה   
  

  .8:15,     7:00,    5:45:    שחרית-חול המועד    
  

  ערב שביעי של פסח –יום חמישי  

  ירוב תבשיליןע

    19:00 -מנחה, 18:49 - כניסת החג  

                   ששייום  - פסח' ז  

  19:30 – ליל החגערבית  

   .9:00,  6:45 )הזכרת נשמות(  שחרית               
             

  , 18:55 -  מנחה  18:46 - הדלקת נרות שבת 
   

  )ז כשבת רגילה"לו( שמיני' שבת פרש   
  19:30 –קבלת שבת 

  ,דקות לפני תפילת מנחה 45 ,י כבוד הרב"עשעור ינתן זו החל בשבת : צ"שעור שבת אחה
  בברכת פסח כשר ושמח

  הגבאים

  


