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vmnhadas@smile.net.il

גליון מס 450
ג' חשוון תשע"ג 19.10.12
***
שבת פרשת "נח"
כניסת שבת16:45 :
יציאת שבת17:39 :
ותיקין05:12 :

מפקד 16:00 :

מערכת:
אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי,
נורית גוטמן ,ניצה טייכמן

בשבח והודיה ל-ה' יתברך

בננו היקר אוראל
מזל טוב
לשרית ומוטי אפרת
להולדת הבן
לאילנה וקובי אפרת
להולדת הנכד
***
לאסתי ואבי גלון
להולדת הנכדה
בת לגור ואורית
****

הגיע למצוות

עליה לתורה אי"ה במניין השני
שבת פרשת "נח",
ד' חשוון )(20.10.12
לאחר התפילה קידושא רבא
הציבור מוזמן
טובה ושמעון פורר

לדבי ואפרים לייזרוביץ
להולדת הנכד ארי יהודה
בן לשירה ודורון
****
לאתי ואריק חן
לצ'רנה שרה וייס
להולדת הנכד  /הנין
בן לליאור ועינב
****
לחנה ודוד נורדן
להולדת הנכדה
בת לבת-חן וחנניה ויאלן
***
למוריה ואמיר רזובסקי
)דיירים בבית דרורה רטנר(
להולדת הבת

נ"י

מזל טוב
לאדווה לנישואיך עם גיל
לניצה וחנן נורדן לנישואי אדווה

מזל טוב
לאיתן אטינגר לארוסיך עם שירה
לרבקה ושוקי אטינגר
לארוסי איתן

מזל טוב

להני מלצר

)אמא של תלמה אדלר(

בהגיעך לגיל 90

"...אורך ימים ,ושנות חיים ושלום ,יוסיפו לך"
משלי ג'

איחולים ,ברכות והרבה בריאות
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קול הועד

.1

.2
.3
.4
.5

ימים נוראים –
א .הועד המקומי בשם הציבור מודה לגבאים על ארגון וסדר תפילת הימים הנוראים והחג וכן לשליחי
הציבור.
ב .בבית דני התקיים ברה"ש ויום כיפור מניין ספרדי ,הועד המקומי באמצעות המועצה הדתית
האזורית מימן שליח ציבור למנין.
סוכת הרב – הועד המקומי מודה לח' פרדי פליישר ,חבר ועדת דת ,על כך שארגן בניית סוכת הרב וכן
לחברים שעזרו לו מנשה שוב ,פלש אבנר ,חגי גוטמן ,יוסי הרשקוביץ ,רכז הנוער אבישי כהן והנוער
שהשתתף בפרוק.
ועדת דת – הועד המקומי מודה לח' ישראל היימן ,שכיהן בשנים האחרונות כיו"ר ועדת דת ,על דאגתו
הרבה לנושאי הדת במושב והחזקתם )כגון ערוב ומקוה כלים( ופעילות בנושא תורה לילדים ונוער בקיץ.
אנו מאחלים לו ולמשפחתו הצלחה במקום מגוריהם החדש באלקנה.
קידוש בשמחת תורה -הועד המקומי מודה לח' ציפי גולניק ,נורית כהן ,יוכי רייפן על ארגון הקידוש
בשמחת תורה .הקידוש מומן ע"י הועד המקומי ועמותת בית הכנסת.
קומונרית – הועד המקומי מקבל בברכה את הקומונרית החדשה טל פיש ומאחל לה הצלחה בתפקיד.
הקומונרית תתגורר במבנה המושב שהוסב לכך בשנה שעברה בסיוע המועצה באזורית.

בקול אחד
ברצוני להביע את הערכתי ותודתי לאביבה סילברמן
שעומדת בראש עמותת
"אביב ניצולי השואה" ,על מסירותה ועזרתה המקצועית
במיצוי זכויות ניצולי השואה.
היא עזרה לאחותי לממש את זכויותיה כניצולת
שואה,והדריכה גם אותי במגעיי עם הגופים בגרמניה לגבי
זכויותיי כניצולת שואה.
אביבה לא חוסכת במאמצים ובזמן ובזכותה ניצולי שואה
רבים בארץ משפרים את איכות חייהם.
את כל זה עושה אביבה יחד עם דורית פורר בהתנדבות
וללא כל תמורה.
העמותה שהקימה אביבה זקוקה לתרומות ,ויבורכו כל
המסייעים לעשייה חשובה זאת.
נחמה פוירשטיין

בני עקיבא

סניף נחלים כבוד!
בסניף נחלים מכבדים ומחבקים את
המדריכים הנכנסים להדרכה .גם החניכים
מכבדים את עצמם ולכן אנו מצפים שתבחרו
לקבל את המדריכים החדשים בדרך נעימה
ונקיה ולא בהשחתת מזון ,לבוש או כל דבר
אחר.
הורים – נא שתפו פעולה וסייעו למנוע פעילות
לא מכובדת זו!
ועדת חינוך

ועוד בקול אחד...
בני עקיבא  -אירועי מוצ"ש האחרון ואירועי מוצ"ש
הבא.
במוצאי שבת האחרונה ,סיימו את תקופת ההדרכה
חלק מהמדריכים בסניף ועניין זה נוצל ל"אמבוש"
פרוע והשלכת ביצים ,צבעים ועוד ועוד על
מדריכים ,חניכים וכל מה שמזדמן .מדובר באירוע
שיצא מכל פרופורציה וטעם טוב !! הושחתו מצרכי
מזון וציוד של הסניף ,חולצות נהרסו וחניכים
נפגעו.
כיוון שבשבת הקרובה נכנסת לתפקידה הקומונרית
החדשה וכן מדריכים חדשים ,יש לצפות לכך
שהאירוע יחזור על עצמו וטקס פתיחת חודש
"ארגון" יהפוך ל"מהומה בלתי מאורגנת" .בישיבת
הצוות הקרובה ידונו הקומונרית והמדריכים בדרכי
הענישה של מי שינקוט בוונדליזם והשחתה.
ההורים מצידם מתבקשים לדאוג לכך שילדיהם
לא יהיו שותפים למעשים כאלו )ולא יביאו עמם
מהבית ביצים  ,קמח וכד'( .
כיוון שבין מבצעי המעשים היו גם חבר'ה מחבריא
ב' )!!!!!( אנו מציעים להורים שבאמת אכפת להם
מהמצב בסניף ,להגיע ולהשגיח עם צאת השבת.
אנחנו נהיה שם...
יעקב מנדלבאום ושי ויסבלום
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חברי ותושבי נחלים מקבלים בברכה
את האחות החדשה במרפאה
ברוריה לנדה
וכן את האחות
זהבה
)אחות טיפת חלב(

 60-70לנחלים
במסגרת חגיגות  60-70לנחלים,
אנו מתכננים טיול מאורגן למקורותינו-
ב"נחלים" בגליל.
הטיול יתקיים אי"ה בחג החנוכה,
יום א' ,כה בכסלו תשע"ג ).(9/12/12
אנא שריינו את התאריך.
פרטים נוספים יינתנו בהמשך.
הועדה המארגנת

אירוע פרידה לניצה ורד
כידוע לכם ניצה ורד  ,הגננת המיתולוגית שחינכה את
ילדינו בנחלים למעלה מ 40-שנה) ,בגן ניצה( פרשה השנה
לגמלאות.
אנו מתכננים לה מסיבת פרידה מכובדת.
נשמח למתנדבים המעוניינים לקחת חלק בתכנון
המסיבה.
המעוניינים מתבקשים ליצור קשר בהקדם עם :
נורית כהן , 054-9498275
או איילת שלום 054-2300048

במלאת  3שנים
לפטירת בעלי ואבינו היקר
אברהם רטנר ז"ל
נקיים אזכרה ביום שישי ,ז' בחשוון
)(4/11/11
בשעה  11:00בבית העלמין בנחלים.
משפחות רטנר ווייס
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בני עקיבא
שבת שלום(:
השבת יש הרבה התחלות חדשות בסניף!
• שבת ראשונה שלי )הקומונרית(
• מדריכים חדשים משבט איתן
• שבת פתיחת חודש ארגון
הנושא של החודש הוא "נאמנים לדרך"
מאחלת לנו המון בהצלחה ובעז"ה שכל ההתחלות יהיו
טובות ושהחודש יהיה מלא עשייה ושמחה.
השבת תתקיים פעולת ערב שבת
בשעה  20:30שאני אעביר(:
מצפה לראותכם,
טל פיש

לצוות הדרכה התשע"ב המדהימים!

עדי ,איתי  ,נעם ,אלעד ,רותם ,אלמוג ,אורי ,גדי  ,הדר,
נועם ,אריאל ורונן.
אין לנו מילים כדי לתאר את התודה הענקית שאנחנו חייבים לכם.
הרמתם את הסניף ברמות.
השקעתם את הנשמה בחניכים ,בצוות ,בסניף והכל מתוך דאגה,
סבלנות ואכפתיות .אין כמוכם בעולם! ! !
אוהבים ומעריכים כ"כ
צוות נעלה וכל הסניף
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ועדת ספורט
חוגים – תשע"ג – עדכון
להלן חוגים נוספים המתוכננים להיפתח בע"ה במושב
נחלים בשבוע הקרוב
חוג דרמה
מיועד לילדים ב 3 -קבוצות גיל:
גילאי גן חובה -כיתה א ,כיתות ב-ג ,כיתות ד-ה.
יתקיים בימים שני  /שלישי בספריה ע"ש מאיר ויוסף
פלש.
המחיר – .₪ 130
לפרטים – אילה זמיר052-5813575 ,
חוג טניס לבנים
מיועד לבנים בכיתות ג-ו )עד  8ילדים בקבוצה(
יתקיים בימי שלישי בשעות  15:15-16:30במיגרש
הספורט.
המחיר – .₪ 120
לפרטים – תמר הרשקוביץ ,052-8087980 ,נעמה בן
שימול054-4209050 ,
באלט קלאסי
מיועד לבנות בכיתות ח-ט,
יתקיים בימי שני ,בשעות  18:45-19:45בבית דני.
המחיר.₪ 150 -
לפרטים – מירה054-3974465 ,
ג'אז מודרני
מיועד לבנות בכיתות ו-ז,
יתקיים בימי שני ,בשעות  19:45-20:45בבית דני.
המחיר.₪ 150 -
לפרטים – מוריה הורביץ052-5448424 ,

שעות פתיחת מקווה נשים –
שעון חורף
כל ימות השבוע )כולל מוצ"ש(
בין השעות 20:30 – 19:30

חדש בנחלים! חוג דרמה לילדים!
פיתוח יכולת המשחק מרחיבה את יכולת ההבעה הרגשית,
השפתית והחושית-פיסית של הילד ועל כן מעצימה את
אישיותו ומעלה את ביטחונו העצמי.במהלך החוג הילדים
מציגים סיפורי ילדים ,מתחפשים בתלבושות ולומדים לשחק
מול קהל ,מול חברים.
אני מזמינה את ילדיכם לגלות ולפתח את יכולות המשחק
וההבעה הקיימות בכולנו וליצור יחדיו הצגות.
ימי שני גילאי גן חובה-א'–סיפור ותנועה ,בעקבות
הסיפורים האהובים בשעה 17:45 -17:00
בשעה
כיתות ב'-ג'  -מוסיפים רגשות ואימפרוביזציה
18:30 -17:45
ימי שלישי כיתות ד'-ה' מגלים מה מסתתר מאחורי הטקסט
וממחיזים בשעה 18:00-18:45
עלות החוג ₪ 130 :לחודש
החוג יתקיים בספרייה ע"ש מאיר ויוסי פלש
מחכה לשחק אתכם ,אילה זמיר-גליק.
להרשמהayalazamir@gmail.com :
 0525813575נייד

עמותת בית הכנסת

הועד המקומי

המחלקה לתרבות 6
תורנית

מ.דתית חבל מודיעין

הזמנה
אנו שמחים להזמין את תושבי נחלים ל"סעודת מצווה" לרגל סיום מסכת "ברכות".
"סעודת המצווה" תתקיים בעז"ה במסגרת ה"סעודה השלישית" בשבת קודש,
פרשת חיי שרה ,כ"ה בחשון תשע"ג10.11.12 ,
סעודת המצווה תכלול סיום של שלוש קבוצות הלומדות את המסכת
מפי הרב ה"מרא דאתרא"-הרב חיים דוד גרינוולד שליט"א.
קבוצה א'-דף יומי מידי בוקר לאחר המניין הראשון
קבוצה ב'-מידי ערב בשעה  10:00בלילה.
קבוצה ג' -מידי שבת לפני המניין השני.

סדר היום

:
 16:00תפילת מנחה -מוקדמת
 16:20סעודה שלישית בבית דני
סיום מסכת ברכות על ידי הרב גרינוולד

ברכות:
ברכת הגומל ע"י החייל מתתיהו ילובסקי נ"י.
מנחה :אליעזר גוטמן
 17:16צאת השבת ,תפילת ערבית והבדלה.
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתה של תורה לכבודה ולכבוד לומדיה.
בברכה ,הועדה המארגנת

לגדל ילדים בשמחה!
ביום שני ) (29/10בערב ,יתחיל במושב חוג הורים בגישת
"שפר"
החוג מציע התבוננות מעמיקה ומרתקת על הדינמיקה בין
הורים לילדים.
בחוג ניתנים כלים מעשיים להתמודדות עם שאלות
והתלבטויות בחינוך הילדים,
ויכולת התבוננות חדשה ומעמיקה על הכוחות והכישורים
הטמונים בילדים.
החוג יתקיים במשך  16מפגשים שבועיים
בעלות של 500ש''ח  (125ש''ח לכל  4מפגשים(
להורה יחיד או לזוגות )מחיר לזוג  700ש''ח(
בבית משפחת דרשן
להרשמה ופרטים נוספים :נעמה דרשן מנחת הורים בגישת
"שפר"
naamarid@gmail.com 052-5909079
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מזמור לתודה
חכמנו לימדונו כי הכרת התודה על פי היהדות היא אחד מאבני היסוד של האמונה בבורא העולם.
לפני כחודשיים נערכה במושב נחלים "סעודת מצווה" לרגל סיום הש"ס בפעם הראשונה במושב נחלים.
נראה לנו כי האנשים שפעלו להצלחת האירוע לא קיבלו את תודתנו הציבורית.
לכן ...עדיף מאוחר ,מבכלל-לא.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.

ללומדי הדף היומי המשכימים קום מידי בוקר במשך כשבע שנים ובכך הם מהווים דוגמא לבני ביתם ולכל משפחת
המושב.
לרבנו ,ה"מרא דאתרא" המסור ללימוד הדף היומי בכל מאודו ובחן מיוחד המשרה אוירה מיוחדת על תהליך
הלימוד.
תודה למגיד השיעור הראשון משה הרשקוביץ שהיה "המתחיל במצווה" ועקב הזדהותו עם תושבי שדרות הלך
לעסוק במצווה אחרת.
תודה מיוחדת למכובדנו הרבנים החשובים :הרב יעקב אריאל והרב מיכה הלוי על הופעתם לכבודה של תורה
ולכבוד חברי המושב.
להנהלת בית הכנסת ולנציגה צביקה ארזי ,למנהל מחלקת החינוך נתן ריגלר ,לראש המועצה מר שמעון סוסן,
ליו"ר המועצה הדתית מר משה מעטוף ליו"ר הועד המקומי יעקב איזק ,ליו"ר ועד האגודה זאב גולינק ולנציג
המחלקה לתרבות תורנית אלי בנצקי על סיועם הנדיב למימון הוצאות הטקס המיוחד.
תודה מיוחדת לאנשים שתרמו בעילום שם לטובת האירוע באמצעות בית הכנסת.
תודה לחבר אליעזר אשד על מאמציו להכין את רישום המשתתפים בסעודת המצווה במסירות ובדייקנות
האופיניים לו.
תודה לנורית כהן ואיילת שלום על תוספת החן הנשי לסידור האולם וקישוטו ולתפריט הטעים.
תודה מיוחדת למנחה הטקס חברנו אליעזר גוטמן על ההנחיה הנעימה ודברי הקישור המיוחדים שהוסיפו ותרמו
לאווירה המיוחדת.
יעמדו כולם על הברכה ויהי רצון שנזכה בעז"ה להתחיל ולסיים מסכתות רבות להגדיל תורה ולהאדירה מתוך
בריאות ונחת בכל אשר נעשה.

הצטרפו לעמותה בחריש
) העיר החדשה(

 4חדרים – ₪ 629,000
מנהלי הפרוייקט:
חברת מינהל מגורי ישראל
הקבלן :אורתם מליבו בע"מ
שיווק :איזק נדל"ן – 03-9303494
050-5326929, 050-8667853

משפחה צעירה מחפשת דירה בשכירות בנחלים לתקופה
050-2380333
של כחצי שנה.

אישה מבוגרת בודדה זקוקה למכונת כביסה
ומקרר ,תבורכו מפי עליון,
חווה 052-2541770

להשכרה  -דירה במושב נחלים
שלושה וחצי חדרים ,וכן
מטבח ,שירותים-מקלחת-אמבטיה
מזגן רגיל  +מרכזי
חניה מקורה
כניסה נפרדת ,חצר גדולה ,שתי מרפסות
פינוי מיידי
כ 65-מ"ר  +מרפסות
050-5442667

מבוקשות
למקהלת נשים הפועלת זה  3שנים בגבעת-שמואל,
התפנה מקום לקליטת זמרות חדשות.
אם את בעלת קול-ערב או בעלת ניסיון בשירת מקהלה,
בת  30-55ורוצה להצטרף
ולהיות חלק מהרכב ווקאלי נשי פעיל ,פני אל המנצחת
אסתי קמאי
054-2488868

