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  516גליון 

  
  28.2.2014, דתשע" אדר א'  'חכ

   " שקלים - פקודי פרשת "
  17:19 כניסת שבת: 
  18:16 יציאת שבת:

  

  05:33 : ין כ"ותיקין"מני

  16:45מפקד: 
  

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

vmnhadas@smile.net.il 
  מערכת: 

  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 
  , הדס סניאורה טייכמןנורית גוטמן, ניצ

  

  
 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות של
  מועצת חבל מודיעין

  מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
   ב"בית דני"

 'בתאריך א                                                                
 3.3.14 'אדר ב

  רחלי לוינגר -10:00בשעה 
  הרון כהןהרב א -11:15בשעה 

                                                                ₪ 30לות של ע
חווה                                                          בואי בלב שמח

  גרמה

  
  

  מזל טוב
  

  אסתרלנישואיך עם מתי ילובסקי ל
  

  לאה ונתן ילובסקיל
  אילה ודוד ילובסקיל

  ילנישואי מת
  
  

***  
  
  

  אלישיב לנישואייך עםבן ישי  משכיתל
  

  יעל ועופר בן ישיל
  ידידה וישראל בן ישיל

  לנישואי משכית

  
בכוונתנו לרענן את כיתת הכוננות. מתמידים פעילים 

  .להתנדב לכיתת כוננותשמעוניינים 
  057-7252517דרוקמן: נא לפנות לאילן

  

 

  
מידי מוצ"ש  בשבועות הקרובים, ועד המעבר לשעון קיץ 

  יתקיימו בע"ה 
  משחקי הכדורגל והכדורסל במגרש הספורט

  עפ"י חלוקת השעות הבאה:
  .21:30עד השעה  - כדורגל

  .21:30מהשעה  - כדורסל
  

 

  
  ,תודה שלמי

 למשפחת אלו דפים מעל להודות לנכון מוצאים אנו
 שחברו על נחלים נחל ולעמותת פירר ושלום מרים

 הכנסת לבית חיים מציל מכשיר לתרום יחד
 לה שאין כאבן תעמוד תרומתכם כי נקווה.  בנחלים
  .קיימת שהיא בידיעה ונסתפק הופכין
  ,ובברכה בתודה

  
  ,ארזי צביקה

 הכנסת בית עמותת ר"יו
  

 

 ועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחון

 ועדת ספורטועדת ספורטועדת ספורטועדת ספורט
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שנה מקיים ארגון רבני צהר קריאות מגילה גם ה
  לציבור הרחב בכל רחבי הארץ.

   אם אתה מעוניין להיות שותף במיזם חשוב זה
  נשמח לשלב אותך כקורא במגילה

  
  לפרטים והצטרפות

  (מני) 052-4643911
  

 

  
               תושבי נחלים יקרים,

היידעתם שבימים אלה ממש מתקיימות בחירות 
ר וקומונרית הסניף? ואנחנו יודעים חשאיות לקומונ

שהשאלה שמעסיקה אותך ימים ולילות, היא לא 
הריבית במשק, היא לא מחירי הנדלן והיא לא הסכסוך 
 - עם הפלסטינאים. השאלה שבאמת מעסיקה אותך היא 

ומי קומונר    מתי ההכתרה של הרא"ה נחלים?!?!
תשובות    וקומונרית פורים? אם את/ה רוצה לקבל

בוא/י להכתרה, -האלה שכל כך מטרידות אותך לשאלות
)בשעה שבע 11.3שתתקיים בעז"ה ביום שלישי ט' אדר ב'(

לא לשכוח כסף! מי שלא -בבית דני, יהיה קיוסק שווה
  )-) :- לא קיים!!! כולם יהיו שם!!!! :-שם

  

  

  

   הורים יקרים ה' עמכם!

 

השבוע היה לנו ביום שלישי סרט ששבט אביחי 

  יקים, ישר כוח לכל מי שהגיע !הקרין בבית ות

ביום חמישי היה לכל המדריכים ערב הוקרה על כל 

   ההשקעה שלהם בסניף:)

השבוע בעז"ה יעברו חניכים בבתים ויאספו 

   ממתקים שנתרום לכבוד חג פורים.

ביום ראשון תתקיים בעז"ה פעילות פתיחת חודש 

   אדר, התעדכנו בפרטים אצל המדריכים !

שיוצא  נה נצא בעז"ה למסע פסח השנה כמו בכל ש

ש"ח  195המסע עולה כ 7-8.4ח' ניסן -ז'-בתאריכים 

לא כולל חברות. ההרשמה במזומן עד יום חמישי 

, ובאינטרנט עד יום רביעי כד' אדר 20.3יח' אדר ב' 

   כוווולם נרשמים יהיה טירוף :) 26.3ב' 

השבת כמו בכל שבת תתקים תפילת ערב שבת 

   לראות את כולכם. בבית ותקים מחכים

בבית ספר היסודי , לא  16:45השבת מפקד בשעה 

  לשכוח להגיע בזמן ועם כחולבן !

  שיהיה חודש אדר מלא בשמחה :)

   ושבת שלום

  צוות ההדרכה ואביב :)

  

   ושבת שלום :)

   צוות ההדרכה ואביב

  

 בני עקיבא

 שוק פורים בישיבת נחלים!
  ביום שלישי, ב' אדר ב 

  מתחם ישיבת נחלים,יתקיים שוק פורים מטורף ב
. השוק יכלול מגוון 11:00 - 17:00בין השעות 

אטרקציות: שור זועם, בנג'י ראן, מלחמת סומואים 
 -ועוד . הגרלה נושאת פרסים שווים: פרס ראשון

טאבלט, פרס  -מקצועיות, פרס שני BMXאופני 
  גיטרה ועוד יםםםםם פרסים. -שלישי

   מחכים לראותכם!
  

  מחזור נ"ו

  
  
  

 

  נוער יקר שלנו!!
  בשבוע הבא יהיו לנו שתי פעילויות.... מגניבות !!! :)

, בנות המועדון מוזמנות למסיבת בנות 3.3שני,  ביום
  במועדון! 20:30כייפית בשעה 

, מוזמנים הבנים למסיבת בנים 6.3וביום חמישי, 
  !20:30שווה ב

  מחכים לראות אתכם :)

  
  שבת שלום,
 אבישי ותמר
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  מעון נחלים

  
  ) החל הרישום לשנת תשע"ה למעון נחלים.1

להרשם לשנה"ל הקרובה בתאום ניתן להגיע להתרשם ו
  050-2652177מראש עם לימור מנהלת המעון  

  
) מחפשת סטודנטיות המעוניינות לעבוד כממלאות 2

  מקום במעון 
  לפרטים נוספים –

  2652177-050לימור  – 
 

  המקומי הועד                                     הכנסת בית אגודת                "                   מודיעין חבל" האזורית המועצה

  נחלים מושב                                          נחלים מושב                                                האזורית הדתית המועצה

  תורנית לתרבות המחלקה

  

  הזמנה

                                    קודש בשבת ה"בע שתתקיים חגיגית שלישית לסעודה נחלים תושבי ציבור את להזמין שמחים אנו

  )01.03.14( ד"תשע' א אדר ט"כ, חזק – שקלים פרשת – פקודי פרשת

                                                                                             ", יומא"ו" שקלים", "פסחים: "מסכתות סיום לרגל

                                                   06:00 השעה של שחרית תפילת לאחר בוקר מידי המתקיימים היומי הדף לימודי במסגרת

  .ערבית תפילת לפני 22:00-23:00 השעות בין ערב ומידי

  :היום סדר

  )בזמנה תפילה גם תתקיים( מוקדמת מנחה תפילת – 16:45

  "דני בית"ב חגיגית שלישית סעודה – 17:00

  א"שליט גרינוולד דוד חיים הרב" דאתרא מרא"ה כבוד י"ע סיום
  ברכות

  בדלהוה ערבית תפילת – 18:13

  גוטמן אליעזר מר: ָמנחה

  

 .תורה של לכבודה בשמחה בואו

 

        ????נכוןנכוןנכוןנכון, , , , לשבתלשבתלשבתלשבת    עוגהעוגהעוגהעוגה    אופהאופהאופהאופה    במילאבמילאבמילאבמילא    הההה////אתאתאתאת
    פוריםפוריםפוריםפורים    לנשףלנשףלנשףלנשף    אחתאחתאחתאחת    עוגהעוגהעוגהעוגה    עודעודעודעוד    הההה////תאפיתאפיתאפיתאפי    אזאזאזאז
        ))))בבקשהבבקשהבבקשהבבקשה((((

    שותףשותףשותףשותף    להיותלהיותלהיותלהיות    שמוכןשמוכןשמוכןשמוכן    מימימימי    בכלבכלבכלבכל    נשמחנשמחנשמחנשמח    אנחנואנחנואנחנואנחנו
    לנולנולנולנו    ולסייעולסייעולסייעולסייע    הערבהערבהערבהערב    שלשלשלשל    הקולינריהקולינריהקולינריהקולינרי    בחלקבחלקבחלקבחלק

        . . . . עוגותעוגותעוגותעוגות    באפייתבאפייתבאפייתבאפיית
            עםעםעםעם    קשרקשרקשרקשר    צרוצרוצרוצרו        ותותותות////למעוניניםלמעוניניםלמעוניניםלמעונינים

        0549498275054949827505494982750549498275- - - - כהןכהןכהןכהן    נוריתנוריתנוריתנורית
            6832220683222068322206832220----052052052052- - - - שקדשקדשקדשקד    חניחניחניחני

, , , , ילדיםילדיםילדיםילדים    נשיםנשיםנשיםנשים,,,,    לגבריםלגבריםלגבריםלגברים    מיועדתמיועדתמיועדתמיועדת    זוזוזוזו    ודעהודעהודעהודעהממממ****
 ונערותונערותונערותונערות    נעריםנעריםנעריםנערים,,,,ילדותילדותילדותילדות

 ועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבות

  מושבי פורים נשף :בקרוב
  . בא הוא הנה אבל... יותר קצת חיכינו השנה

  .שלכם השנה בלוח שמח הכי החג
 פרשת שבת במוצאי: ומקום תאריך גם ללוח להוסיף הזמן זה אז

 בבית יתקיים המגילה קריאת אחרי מיד) 15/3( -ב אדר ג"י, "צו"
 ולראות מופתעים להיות עומדים אתם שבו, קסום פורים נשף דני

 חשבתם שלא ודברים, לעשות שאפשר חשבתם שלא דברים
  ).עליכם( לגלות שאפשר

  מפתיע חג להיות הולך זה
  ,נפגש

  תרבות ועדת
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 ישיבת בנ"ע נחלים רצה לזכר הטייס דני גומז הי"דישיבת בנ"ע נחלים רצה לזכר הטייס דני גומז הי"דישיבת בנ"ע נחלים רצה לזכר הטייס דני גומז הי"דישיבת בנ"ע נחלים רצה לזכר הטייס דני גומז הי"ד
  

תלמידי וצוות ישיבת נחלים,  600 -באירוע רב רושם שהתקיים בשבוע שעבר בישיבת בנ"ע נחלים התקבצו כ

תיכוניות מאזור גוש דן, תלמידי מכינת עצמונה, טייסים, מכובדים ובני משפחת גומז למרוץ שארגנה ישיבות 

ישיבת נחלים לזכר בוגר הישיבה אשר נפל בשלהי מלחמת לבנון השנייה כשמסוק היסעור אשר הטיס הופל 

  אנשי הצוות אשר ניספו כולם. 5ועליו 

  

מוד והכרה של דמותו של דני גומז ז"ל התקבצו כולם לטקס קצר לאחר חודשים של הכנה פיזית וכשבועיים של לי

 -באודיטוריום הישיבה שם נשאו דברים ראש הישיבה הרב שמואל לורנץ, הרבנים הצבאיים הראשיים, הנוכחי

הרב אבי  - הרב תא"ל רפי פרץ אשר לימד את דני במכינה בעצמונה וליווה אותו בקורס הטייס, והרבצ"ר הקודם

המשפחה, וכן נציגי המועצה האזורית חבל מודיעין ומושב נחלים, מפקד הטייסת אשר בה שירת דני  רונצקי ידיד

ונציג מרכז ישיבות בנ"ע הרב דולי בסוק, לסיום נאמרו מספר דברים מפי יוזם המרוץ, המחנך לספורט האגדי של 

  יורם אטינגר וד"ר פטריק גומז אביו של דני. - ישיבת נחלים

רכים על דמותו המיוחדת של דני ז"ל, שאיפתו למצויינות וחתירה להשגתה תוך דיבוק בדבריהם עמדו המב

חברים מיוחד ובחיוך כובש. דמותו הוארה על פי פיסקה מספרו של הראי"ה קוק, "אורות הקודש": "עלה למעלה 

ם וימצאו לך עלה כי כח עוז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם פן יכחשו לך, דרוש אות

  מיד.." שנדמה כאילו נכתבה במיוחד על דני ז"ל.

  

  ק"מ. 6 -ו 4, 2מקצים ברחבי מושב נחלים, של  3-לאחר דברי הברכה יצאו משתתפי המרוץ ל

ק"מ היה אורי שלום, תלמיד כיתה י"ב בישיבת בנ"ע נחלים. לא הרבה  6 -הזוכה המאושר במרוץ התחרותי ל

  רבצ"ר רפי פרץ וראש הישיבה הרב שמואל לורנץ.אחריו הגיעו לקו הסיום גם ה

  

  בסיום הוענקו תעודות הצטיינות למשתתפי המרוץ ולזוכים ע"י הרב לורנץ ומשפחת גומז.

  

שאיפה  - סיכם הרב לורנץ, ראש הישיבה: "באירוע זה הובאו לידי ביטוי כמה מהערכים החשובים לנו ביותר

המדרש, כך קיבלנו מדני ז"ל, שהיה בוגר הישיבה ולאחר לימודיו למצויינות עם דרך ארץ אשר יונקת מתוך בית 

הלך להתחזק במכינת עצמונה לקראת השירות המאתגר בתור טייס בחיל האויר, וכך גם בשדה הקרב, שם חירף 

את נפשו כשהציל את חברו הטוב במבצע מסובך ולאחר מכן כשנפל על אדמת לבנון במלחמת לבנון השנייה. 

ה בחלקה של ישיבת נחלים להוציא לפועל את המרוץ עם משפחת גומז אשר משקיעה רבות זכות גדולה נפל

  בהנחלת דמותו של דני לנוער בארץ בכלל ואצלנו בישיבה בה למד, בפרט".

  

האירוע יצא לפועל בסיוע המועצה האזורית חבל מודיעין, מנכ"ל המועצה יוסי אלימלך ומחזיק תיק הספורט 

ראש המועצה מר שמעון סוסן, הוועד המקומי של מושב נחלים בראשות יעקב איזק גלעד שיפר בברכתו של 

  .מודןמודןמודןמודןוחברת  חישתיל נחליםחישתיל נחליםחישתיל נחליםחישתיל נחליםובחסות 
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 אנחנו משתמשים בטיטולים טבעיים
ניתן לקבל פרטים עליהם באתר "לחתל 

  בטבעיות"
הטיטולים מעולים, העלות כמו פמפרס אקטיב, 

  משלוח עד הבית
  מי שמתעניין יכול לקבל אצלי דוגמיות להתנסות

  077-4460250 אליענה

 

  השבת אבידה
  

נמצאה שרשרת ברזל גדולה חדשה, ניתן לקבלה 
  אצל דרורה 
03-9328686  

  

 להשכרה
  חדרים למשרד 2

  חווה 052-2541770
  
  

* * * *  
  

  להשכרה
-054מזגנים וגינה   2חדרים  4קראוון, 

7002011 ,054-4932042  
  

  

 

  מבצע
מגשי פיצה משפחתיים + בקבוק  2 -₪  99

  קולה
  052-5144055 –דורון קביליו 

  

  

מטפלת בביתה לחמישה 
לב אוהב ויחס חם,  ילדים,

חיבוק מהלב ואוירה של כייף. 
משחקים, אוכל חם ומזין 

  וטיולים ברחבי המושב.
החלה ההרשמה לשנה"ל 

  הבאה
  שושי גלסנר  –לפרטים 

052-5286162 ,03-9080620  

 

 


