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  אביטל שפילמן אריאל אדלר  גילי זלצר: מערכת
               דבורה בנצקי  נורית גוטמן 

  

  
    

  
  
   

  

 
 
 
 
 

           

  310גליון מס 
  

  06.11.2009  ע"   תש  מרחשוןט"י
  "וירא"פרשת 

  16:28:  כניסת השבת
  17:24יציאת השבת  

  
  05:30 –" ותיקין"מניין כ
  16:00: מפקד 

      
vmnhadas@zahav.net.il 

  בטחון

נכנסים / אנו חוזרים ומבקשים מכל היוצאים 
, מיד עם צאת השבת, משער נחלים צפון

  לחכות בסבלנות כרבע שעה לאחר 
צאת השבת ולא להתחיל ישר עם מתקפת 

  .טלפונים
 השער לא נפתח אוטומטית אלא –ש "במוצ

! והדבר לוקח קצת זמן, צריך פתיחה ידנית
  !תודה

  
מור על ערנות ולדווח על כל נא לש, להזכירכם

  !חשד

  057-7749017 –משה הוז 
  057-7252517 –אילן דרוקמן 

  050-8779760 –אבי וולמן 
  

  
 

   שמחהוקולוקולוקולוקולששון  קולקולקולקול

  מזל טוב 

                   
   אסף לנישואיך עםמירה יעקובוביץ ל

  
  אלחנן יעקובוביץ  וריקי ל

  מירה עם אסףלנישואי 
  
  

  

  מזל טוב

  
  ביה כהןאל

  ליעל ושי כהן
  לטובי ומיכה פסל

  
  בהגיעך לגיל מצוות

  

  מזל טוב 
  

  
  ולי ושמוליק באור'לג

  להולדת הבן
  

  א רבה ברוריה בורנפרוינדלסבת
  לאסתר ויצחק באור

  הנכד/להולדת הנין
  
  

  לאה רוטשילד סבתא רבה ל
  מירה ופנחס רוטשילדל

  נכד/ניןלהולדת ה
  מיר והילה לאןב

  
  

  לאה רוטשילדסבתא רבה ל
  מירה ופנחס רוטשילדל

  נין/חימשלהולדת ה
  נכד לאפרת ויוסי

  
  

  ברוריה ואפריים גומזל
  נכדלהולדת ה

  וחןונית  לרןב
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  יוכי רייפן: / קול בני עקיבא
  

  .לכל אחד יש משימה,  שמחה וצהלה הארגוןשחוד
  . מים שופךזה מלכלך וזה, זה מגרד וזה צובע

  האם חובה לשפוך מים , חיפשתי בתקנון בני עקיבא
  .ולא מצאתי, ולהרטיב כל אחד בשבוע הארגון
אם לא שפכנו . זו המצאה של השנים האחרונות

  , ולא הרטבנו את הבנים והבנות מים
  .סימן שלא עבדנו ולא ביצענו את כל המטלות

  .המדריכים עומדים חסרי אונים מול כל המתפרעים
 ןבעניי, חמודים ומאד משתדלים אבל החניכיםהם 
  .עליהם לא שמים, זה

למה חייבים בימים הקרים ? מדוע? למה: ושאלתי
האלה להגיע הביתה רטובים מכף רגל ועד השער 

  . ולהתפלל שזה לא יסתיים במחלה
נמשך עם ביצים , בשנים הקודמות זה התחיל במים(

  )?זוכרים, והסתיים בנפט
אין מה ,  זה בחודש הארגוןככה, ואל תגידו לי

  . לעשות
צריך להפסיק עם המנהג . יש מה לעשות. זה לא נכון

  !!הקלוקל הזה ומיד
אנחנו עבדנו כמו חמורים כדי להכין את הסניף 

  ,לשבת הארגון
  .אבל הן לא היו רטובות, היו לנו חוויות נפלאות
שקורא בזה , למה אני ואתה, השאלה החשובה יותר

וייבים לשלם קנס על חריגה מח, את דברי הרגע
 המים הם של אף –ובסניף , ממכסת המים

  ???שם מותר לבזבז בלי הכרה???? אחד
כתבה , בעלון הסניף האחרון, הקומונרית בדבריה

  .  50₪ -שכל המשחית ציוד בסניף ייקנס ב
אני מבקשת להחיל את זה גם על כל אחד שישפוך 

  .מים על חברו
זה מחייב את , םאם יש מחוייבות של הקצבת מי

אולי הקנס . בני עקיבא גם את חניכי סניף, כולם
  .ירתיע אותם מהבזבוז המשווע

  
. הזמן קצר והמלאכה גדולה, ועכשיו חניכים לעבודה
אסור , פרוייקטים אדירים בשנה שעברה הקמתם

  . בהצלחה. לכם לרדת ברמה

 

  לכל קהילת נחלים 
  !תודה

  ...ועל... ועל... על
  !ופשוט על ששמחתם בשמחתנו

  משפחות כהן ופסל                      
 

  

  אחדקול קול קול קול ב

 11זכינו להיות חלק מקהילה נהדרת במשך 
לאחר , וכעת. שנות מגורים בנחלים

אנו , מעברנו למשכננו החדש באלעד
מבקשים לברך את כולכם מעומק הלב 

גשמות בהצלחה  ברוחניות ובגשמיות ובהת
  .כל משאלות לבכם לטובה

  
                 משה ואורה יהודאי            
  .שילת ואריה, ירין, קורן, פז, והילדים נוי

 

   ומעייןאפיקים,  ניצנים תזכורת להורי הילדים בגנים
  

 מי ששכח או לא יודע
   לגנים בתכלית לנסוע ברכב על שביל הגישהאסור

 עקב סכנה ממשית לילדים
  מסוכן שבעתייםהדבר בחורף ובגשם 

  , עסוקים במטריות ובשלוליותכיוון שהילדים
 ופחות שמים לב לסכנת המכוניות

 
 בתודה

 
ל ההורים והילדיםכ                                         

  
  
 

  

  !לתושבי נחלים
 

 ל"הניחומים הרבים לאחר מות אבינו ז
  בבחינת היו לנו 

  "חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות אמצו"
  בברכה

  הלמן" משפ                             
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  קפה ומאפה
  

, אנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  שתתקיים
  ה"אי

  
  8.11, א חשוון"ביום ראשון כ

  
  10.45בשעה 

  
  בבית דני

  
  :בתכנית

  
   מפגש רעים על קפה ומאפה- 11.00 – 10.45

  הרצאה חנן פוזננסקי- 12.00 - 11.00

  

בראי ,  סיפורם של יפי הבלורית והתואר -ח"הפלמ"

  ". בולים ושירים

מפי מרצה , מובטחת הרצאה מעניינת ומעשירה 

ההרצאות , שכבר הרצה אצלנו מספר פעמים

  מרגשות ומרתקות

  לכן

  כולם מגיעים ברון שמחה וגיל

  
  

  סבתות בירוק

  
בשבת הלכתי עם אבא ואמא לגן , שלום סבתות

, נהנה לטפס עליואני תמיד , עברנו דרך הנחש, שעשועים

אספתי , אז אני נזכר ביום הנהדר בו השתתפתי בבנייתו

לא ... גם קצת התלכלכתי, בטון" הדבקתי", פסולת

  !!איזה יופי,  אבא ראה שהשולחן הפך לאבטיח  ...נורא

 ? מה דעתכם, אני חושב שהכסאות יהפכו למלונים

  נכד ירוק 

  ידורק תג... אם גם אתם רוצים לכתוב לסבתות בירוק

  ותשלחו למייל

 com.gmail@111nitza   

  

  
 

 
  יקרבמלאת שלושים לפטירת אבינו וסבינו ה

  

  ל"יצחק הוז ז
  

  נעלה לקברו לגילוי מצבה
  

  ע"ב חשון תש"ביום שני כ
)9.11.09(  

   בבית העלמין בנחלים16:00בשעה 
  

  לאחר מכן לימוד ודברים לזכרו
  בית המדרש בבית הכנסת נחלים

  
  משה וציפי הוזמשפחת 

  
  
  

 חבל מודיעין/ חינוך' מח

 העברי שמח להזמין את כל חובבי הזמר

 ,ורף קרלערב שירה באוירה חמה ונעימה של ח

 

 .גוריון ישראל... והפעם עם

 

 ש"מוצ , 14.11.09: הערב יתקיים בתאריך

 , 20.30בשעה 

  בבית העם-בישוב מזור 

 

חמה כל   המחיר כולל שתיה- ח " ש25מחיר כניסה לאדם 
 .הערב

 

 !נשמח לראותכם

  

  

  

  

תתקיים שעת ) 12.11.09(חשוון ' ביום חמישי  כה

  . בספריה17.00בשעה   , סיפור

  

  מיץ פטלמיץ פטלמיץ פטלמיץ פטל :הסיפור

  רלי דנינורלי דנינורלי דנינורלי דנינו''''צצצצ  : המספר
  לילד ₪ 10עלות           
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  ..."מלין עילאין ורזין עילאין, כל מלין דאורייתא"
-. ..כל דברי התורה דברים עליונים וסודות עליונים(
  ).זוהר הקדוש, שמעון בר יוחאי' ר
  

  )המשך(שיעור ליל שבת 
  

' בבית מש, ה"בע,  יתקיים20:30בשעה , בליל שבת
  :שיעור בנושא, פנינה ואלי גלבוע

  ,ל"פ הרמח"ס התורה והאמונה ע"דפר"
  .א"י מרא דאתרא הרב דוד גרינוולד שליט"ע

השיעור יתקיים במתכונת הקבועה כפעם בשבועיים 
פ הודעה שתתפרסם בעלון "ע, ט"במשך החורף הבעל

  .זה
  

  )נשים וגברים(הציבור מוזמן 
  

   

  שיעוריםשיעוריםשיעוריםשיעורים

  ,עמכם' הורים יקרים ה
  

לקראת סיום השבוע השני של חודש ארגון 
ותחילתו של השבוע השלישי שעות פעילות 

  .הסניף יתאחרו
  .21:00נבטים וניצנים יהיו בסניף עד השעה , הכנה

ה יהיו בסניף עד השעה "והראמעפילים ,מעלות
22:00.  

המדריכים של , השבת שבט הכנה נכנס לסניף
  !בהצלחה-השבט הם טל פורר ועמיחי סלע

  
  שבת שלום ובברכת חברים לתורה ולעבודה

  
  

  מיכל הקומונרית וצוות ההדרכה                    
  
  

  בני עקיבא

  ,ס שלום רב"אל מתפללי ביהכנ
  

   27.8.09באסיפת עמותה שהתקיימה בתאריך  
  :הוחלט בנושא מקומות הישיבה כדלקמן

עקב חוסר במקומות משויכים לתושבי המקום קבועים 
שמירת מקומות לאנשים , או ארעיים ומאידך גיסא/ו

, תיהםי בני משפחו"שאינם מצויים עימנו כיום ע
יתבקשו כל המתפללים המחזיקים מקום ישיבה לבן 

או לבן משפחה /משפחה שאינו מתגורר בנחלים ו
ע ואין בן משפחה אחר הגר בנחלים ויושב "שנלב

  .להחזיר את המקומות המיותרים לעמותה, במקומו
  .הודעה אישית תצא לכל אחד בנפרד

  
  ,בברכה

  ר"יו, צביקה ארזי
  ליםס ובית מדרש נח"עמותת ביכנ

 
  

  בית הכנסת

 ,לציבור המתפללים
 

נסת בימים אלו מתבצעות עבודות תחזוקה בבית הכ •
צבע ותיקון , איטום, גרותנ, הכוללות תיקוני אלומניום

כמו כן מתבצעת החלפת הספריה בבית . המזגנים
אנו מודים למתפללים על סבלנותם . המדרש

  .ומתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית

אנו חוזרים ופונים לכל מי שמחזיק בביתו ספר  •
  .השייך לבית הכנסת להחזירו בהקדם

-ת הכנסת התבלה ונבדק עלספר תורה השייך לבי •
עלות . הספר זקוק לתיקון ושיפוץ. ם"ידי סופרי סת

המעוניינים להרים /המעונין. ח" ש6000התיקון כ 
תרומה לתיקון ספר התורה יפנו למאיר רוטשילד או 

  .לקובי אפרת

 המעוניינים בהודעה בסוף –הודעות בליל שבת  •
תפילת ליל שבת מתבקשים להעביר את בקשתם 

 .כל האפשר לחנן נורדן או למאיר רוטשילדמוקדם כ

 הגבאים משתדלים למנות חזנים שקולם -הבהרה  •
  .רם וברור גם במקרים שיש חיובים אחרים

אנו קוראים לבעלי קריאה מקרב הנוער לתרום את  •
חלקם בקריאה בתורה ולפנות לגבאים או למשה 

  .קליין וטל משרקי לטובת תיאום קריאה בתורה
 

  .גבאי בית הכנסת, בברכה
 
  
  

יתפרסמו "  מברכין"אחת לחודש בכל שבת 
  .ל החודש הקרובהשיעורים ש

כל המעונין לפרסם את השיעורים מתבקש לשלוח 
 ! במרוכז בזמן

  



  6 מתוך 5     עמוד   ד"בס

שיעור לנשים
השיעור לנשים במחשבת ישראל מתחדש

ניפגש בבית הרב בכל יום ב
הנושא הנלמד

להתראות
  

 

 )4(דברים של טעם  
  

  הובהר לך פעם" תורה תמימה"אם עיינת ב
  נוספת כי יש דמיון רב בצורת הפשטא והקדמא  

  .אבל שוני גדול במשמעותם
  
  
 אם יש למלה רשום כפול של הפשטא                                                       -שנן ונ

,                                                         מילת הפסק היא, הוא בא להודיענו כי המילה
  .אבל ההברה היא מוטעמת מלעיל

  )כפי שמורה הטעם הראשון (

ּב ָאשוב ׁשֹו   ָך ך   ולא אליֶליא) י- 'טו(ֵָאֶליךׁ

  
  

  האחת תפקיד . לטעמים שתי מטרות: לסיכום
  . הוראת ההטעמה הנכונה במילה-והשנייה , תחבירי

  
  .הענין התחבירי מורה על הפירוש הנכון של הפסוק

ִּאָשה ֹזוָנה ַוֲחָלָלה לא ִיָקחו "לכהנים נאמר   ׁ  

ְּוִאָשה ְגרוָשה ֵמִאיֹשה לא ִיָקחו    )ז /יקרא יזו("ּּ

  

    בפשטא תוך הפסק קל המתחייב ִאָשהאם תקרא 

   יתפרש כי לכהן אסור לשאת

  ְּגרוָשהּו    ֲחָלָלה  זֹוָנהוכן   ִאָשה

  
  !  ודאי שלא--?  וכי נאסר הכהן בנשיאת אשה

  אלא כך הקריאה

  ּ לא ִיָקחו ֲחָלָלהַו ,  ִאָשה זֹוָנה  
  

  משרתת,  בקדמאאשהכאן המלה : שים לב

  מלה הבאה במהפך ולכן את הקדמא כמעטאת ה
  כ"ואין מדגישים ואין עושים הפסקה קלה אלא אח

  ..)זֹוָנה ַוֲחָלָלה.  לקרוא כאילוזה כאילו . (בפשטא

  בעל הקורא צריך להשמיע כמובן את המלה

  .אבל לא כעצמאית, אשה –הראשונה 

  
  

   יבוא5המשך 
  

  קווילקווילקווילקווילשששש""""פפפפ

  
 היובלחוג 

  
שבת לחברי חוג היובל ולכל המעוניינים תתקיים 

ח בכסלו במלון מעלה "י" וישלח"ה בשבת פרשת "אי
  .החמישה

              :קים לפקודת תור פלוס'התשלום בשלושה צ
4.11.09 – 300₪   
                               
4.12.09 – 300 ₪   
                               
04.1.10 – 200₪   

  .הזמנת חדרים תעשה לאחר התשלום
                      את התשלום ניתן להעביר לחנן נורדן

  .48לתיבת הדואר  או
  .תוכנית השבת תפורסם בקרוב

  

  תרומת דם
תתקיים התרמת , 23.11.09, ע"כסלו תש' ו, ביום שני

  .21:30 – 19:00בין השעות , ני בבית דדם
  .מנת דם חשובה לכולם

  :מנת דם מבטחת את

  ב"התורם וב •

 .הוריו והורי אשתו •

 .סבים וסבתות משני הצדדים •

חברים במושב שאינם יכולים לתרום ואין מי  •
 .שיתרום בעבורם

  ,ש"בברכת רפו
  אריה

  !!!לא לשכוח להביא תעודה מזהה  
 
  
  

  משיב הרוח ומוריד הגשם

  כמות המשקעים בנחלים  
  . באדיבות שלום נוי-ע  " חורף תש

  
  מ" מ97ממדידה אחרונה ירדו  

  עד היוםמתחילת העונה 
  מ" מ106.2 ירדו 

  

          שומע תפילה תן טל ומטר לברכה ..."
  " וברכנו בגשמי ברכה..על פני האדמה

באתר הם " ו את התמונהזה"הזוכים בפתרון החידה 

  עמיחי סלע  ונדב נגלר
  

  .כנסו גם אתם לאתר ופתרו את החידה החדשה
  !שלחו לנו תמונות לחידה הבאה

il.co.mynehalim.www –אתר נחלים   
com.gmail@mynehalim –ל "ת הדוא כתוב 

  



  6 מתוך 6     עמוד   ד"בס
  

 ,לחברת שיווק למוצרי ספיגה 

  ,לחלוקה ולעבודה במחסן, רציני ומסור דרוש נהג 
ן בעל כו' צריך להיות בעל רשיון נהיגה ג הנהג 

  .הלמלגז רשיון 
  :פרטים למעונין

  0546910024--- 'טל
  

  039093101----- פקס
  
  

  למסירה
   צבע אפור אחיד3X3שטיח 

  !כל הקודם זוכה
  052-4209880 –פנחס רוטשילד 

  
 

מ דרושים "לחברת מקורה פתרונות אקולוגיים בע
 ,לאריותגגות לטובת התקנת מערכות סו

בנוסף החברה מציעה מכירה והתקנה של מערכות 
 סולאריות ללקוחות במחירים אטרקטיביים

0526148685 מאיר  

  
  

 .א בשעות הבוקר"מחפשת טרמפ לדרום ת
 

 ,בתודה מראש
 )גרינולד( ורד שטרן

0544932841 

 

  חוג דרמה ותיאטרון
  לילדים ונוער

  )למעלה בנים ובנות' מכיתה ד, רב גילאי(
ושחקן " אספקלריא"בוגר , עם השחקן גיא דורון

  , בתיאטרון תאיר
  .אספקלריא ופסיק

, וג יעזוק בפיתוח היצירתיות והדימוי העצמיהח
  פיתוח יכולת דיבור 

שיפור הביטחון ויכולת , והצגה מול קהל
  .האילתור

, ד חשון"מפגש ראשון יערך ביום רביעי כ
11.11.09  

                             בספריה 19:00בשעה 
  ).באופן חד פעמי בשעה זו(

עה כל מפגש ש. לחודש ₪ 120 –מחיר החוג 
  .וחצי

  )מותנה במינימום שמונה משתתפים(
                        –לפרטים נוספים והרשמה 

  052-3428466 –ענת חן 
  

 

  תיאטרון קהילתי למבוגרים
  במושב נחלים

  ...יוצא לדרך
בוגר , בהדרכת השחקן השחקן גיא דורון

  ,ושחקן בתיאטרון תאיר"  אספקלריא"
  .קלריא ופסיקאספ

 18מגיל , מוזמנים להשתתף בני כל הגילאים
  . צעירים וצעירים ברוחם, ומעלה

התיאטרון יעלה הפקה מקורית באירועי יום 
  .העצמאות במושב

  ה"מפגש ראשון יערך אי
 בשעה 11.11.09, ד בחשון"ביום רביעי כ

20:30  
  .נחלים, ש יוסי ומאיר פלש"בספריה ע

  .ש שעה וחציכל מפג. לחודש ₪ 150עלות 
  .מותנה במינימום שמונה משתתפים

                        –לפרטים נוספים והרשמה 
  052-3428466 –ענת חן 

  


