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  460גליון מס 
  21.12.2012ג "טבת תשע' ח

  " ויגש"פרשת 
  16.22: כניסת שבת
  17.20: יציאת שבת

  
  06:02 -"ותיקין"מניין כ

  16:00:מפקד
         

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

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

  

  מזל טוב   

  לאודליה ושלמה דואני     
  להולדת בתם יעל     

  
  

  לבתיה ויוסי ספיר
  להולדת הבת

  ליפה ומוטי הלמן
  להולדת הנכדה

  
  

  הטלפון לפתיחת ' מס
  )תחנת הדלק(שער נחלים צפון 
  054-2589624: בשבתות בחרום

  )הוכנסו למערכתלמורשים בלבד ש(

  מזל טוב
  לנישואיכם למלי ואסף וולמן

  
  לשושנה ומאיר ברקו

  לאגי ואבי וולמן
  אסף למלילנישואי 

  

  בטבת' יום ראשון י –" צום העשירי"
  

  05:02 –תחילת צום 
 -  כותיקין 08:00, 06:30, 05:45 –שחרית 

06:10  
  16:10 –מנחה 

  16:55 –ערבית 
 17:08 –סיום הצום 

  :זמני קבלת דואר רשום
  09:00 – 08:00 –חמישי + שני 

  18:00 – 17:00 –שלישי 
 13:30 – 12:30 –שישי 

  בוגרים וחניכים יקרים,הורים
  שבת שלום ☺! מכםע' ה

  !ואיתו חזרה הפעילות בסניף שבוע אחרי חנוכה הגיע
  !כל הכבוד למדריכים שהכינו ולחניכים שהגיעו, השבוע היו פעולות לרוב השבטים

  ,מכיוון שהמדריכים היו בסמינריון הדרכה בשבת חנוכה לא התקיימה פעילות בסניף
  !וכעת הם חזרו במלוא המרץ להמשיך ולפעול

  
  16:00ד בשעה השבת מפק

  !כחול לבןבכולם מגיעים בזמן 
  20:30בשעה ) ומעלה' ט( ב"ובערב שבת פעולת חב

  ☺כולם מוזמנים 
   שיהיה לנו המשך חודש נפלא

  נריתוטל הקומ
  

  !תודה רבה לכל מי שהתקשר בקשר לרהיטים לדירה
 !ממש שימחתם אותי

  
  

 

 בני עקיבא
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 !ושוב לבעלי הכלבים
תשאירו את הכלבים ,בבקשה, בבקשה, בבקשה

  .9-11  בשבת בין השעות ,בבית
הכלבים עושים את צרכיהם ליד , הילדים פוחדים
  .ועל המשחקים

? האם אילו אינן סיבות מוצדקות להשאירם בבית 
 ? ?  

                                                                                                
  אהובה אינהורן

  

גם  אני רוצה להצטרף למברכים מהשבוע שעבר ולומר 
  .ח למארגנים של הטיול לגליליישר כו

לפני כשנה כשהחלו לדבר על הטיול של כל המושב לגליל 
יש חלומות  ' המארגנים'לחברה האלה : חשבתי בליבי

  , בראש
, מי כבר ירצה לצאת למקום שאין לו כל קשר אליו

  .בוודאי ימלאו בקושי אוטובוס אחד
( אך כולנו הופתענו לטובה ממידת ההיענות של הציבור 

  ) .ו רק בזכות העלות המוזלתול
" כשטיילנו בגליל ועברנו ליד , במשך השנים שעברו

היינו מדברים בגעגועים על החויות שהיו לנו "  הגושרים
  . בתור ילדים במקום הזה 

אלא היתה , ולא שבאנו לשם עם המפתח של הבית שלנו
  .הרגשה שיש לנו מצב של בעיה בלתי פתורה

  . לאחרי הטיול הזה נסגר המעג
, במקום המדהים הזה הוקם מושב נחלים לראשונה, פה

וגורשנו , בילינו שם חלק משנות ילדותינו, נולדנו שם
  . משם בבושת פנים

  .אלא של אלה שסילקו אותנו, לא שלנו
אלא כל מי , ומעכשיו לא רק אנו נושאים את הזכרון

ילמד וידע מה היה פה , שיעבור בעמק הנהר הנעלם 
  .בראשונה

שלמרבה הפלא אף , לא למארגנים, ונה אחת בפיורק תל
אלא ! קשור לנחלים בגליל, לא אחד מהם ולא מהוריהם

  , ילדי נחלים, לנו לכולנו
על שעד עכשיו לא יזמנו טיול כזה כדי שגם ההורים שלנו 

  .יחוו את סגירת המעגל, שרובם כבר אינם בין החיים 
, כערך מוסף היה הטיול גם סוג של גיבוש של כל חברי 

  .ודיירי מושב נחלים, תושבי
, היה כיף לטייל איתכם, ועל כל אלה אני מודה לכולכם 

  !ואני מקווה שנמשיך לצאת לטיולים כאלה גם בעתיד
  !תודה רבה

 גלילה נאור
 

 

 בקול תודה

  
  

, א בטבת"כ, הנכם מוזמנים ביום חמישי
  ,בבית דני 20:00בשעה , למניינם 3.1.13

לפאנל עם נציגים דתיים מכל המפלגות 
  :ומכל הקשת הפוליטית בנושא

הציונות הדתית הצבעה " 
  "?מגזרית או יציאה מהחומות

  
  כרמי יוגב –את הפאנל ינחה

  הכתב הפוליטי של רדיו גלי ישראל

 !הציבור כולו מוזמן
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 ,ק נחלים"לאחיי ורעיי ק

  
  ,במחילת כבודכם

  !אנא ראו הזמנה זו כאישית, במקום ,אין אנו שולחים הזמנות אישיות

  !נשמח מאד בהשתתפותכם

   הועד המקומי ניתן להירשם להגעה אצל הדס במזכירות –למעוניינים 

  9097774 -וגם אצל איילת שלום משעות הצהריים 
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  השבת אבידה  
  )ו'מסוג פונצ(אבד צעיף אדום של אישה 

  !נשמח לקבלו
  077-8850675  –חת לוי משפ

 תזכו למצוות

 "קטנות קדושותשש מיליונים דמעות "
  יום הקדיש הכללי –בטבת ' טקס י

  .בבית דני 19:45בשעה ) 22.12.12(בטבת ' ערב י, ש"יתקיים במוצ

  התכנסות – 19:45 •

  בטבת' טקס י – 20:00 •

 אמיר השכל –יק 'יעקב קוזלצ, סיפורו של ניצול אושוויץ –" 11הסוהר מבלוק " – 20:45 •

  "מנער ועד זקן"הציבור מוזמן 

  ונוער נחליםועדת תרבות 

 )בטבת' את הספר ניתן יהיה לרכוש בסיום טקס י" (11הסוהר מבלוק " -  בטבת תתקיים הרצאתו של אמיר השכל' במסגרת טקס י
  . ל בפולין"עוסק בלימוד פרק השואה והדרכה של משלחות צה  מאז פרישתו. גמלאי של חיל האוויר ,ספרו של אמיר השכל

  .יק'יעקב קוזלצ, סיפורו של ניצול אושוויץ ,"11הסוהר מבלוק "ר את ספרו הוציא לאו לאחר שמונה שנות מחקר
זרמו הרבה מים "מאז ". הגיבור מקרינקי"כשקראתי חוברת קטנה שמספרת את סיפורו של  2004הסיפור מבחינתי התחיל ביוני "

, נמצא בנו, הוקמה מצבה על קברו הנטוש ,פגשתי אנשים שהכירו אותו ואת פועלו באושוויץ, גיליתי עדויות רבות על מעשיו" בירדן
הספר מגולל את סיפור ההתחקות שלי אחר קורות חייו של יעקב . העיירה שבה הוא נולד ועוד, ביקרתי בקרינקי 2010באוקטובר 

  .ואת סיפור התקופה) מחנה לייטמריץ וכאן בארץ ישראל, מחנה אושוויץ, ב"ארה, קובה, בפולין(יק 'קוזלצ
קרן "מועברת ל, בניכוי הוצאות משלוח, התמורה. שקלים 60מחירו , הספר לא נועד למטרות רווח. באופן פרטי הוצאתי את הספר

  )ח"ש 9,320עד היום הועברו לקרן לרווחה לנפגעי השואה סך ". (לרווחה לנפגעי השואה בישראל
   

 

 ח מכשירי ניידות "גמ
מקלות הליכה  2 ,כסא רחצה ,כסא גלגלים :להשאלה

  .ממתכת יציבות
  .שיהיה לרפואה

  052-4437249 –דרשן יפה  
                     03-9331070  

  ...חנוכה עבר
  
  

  ואת מוזמנת להתחדש בבגדי ספורט 
  .מחמיאים וצנועים, מקצועיים

 www.baraksport.com 054-2070852 –רוני 
  

                  
  


