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  טל שפילמן אריאל אדלר  גילי זלצראבי: מערכת
               דבורה בנצקי  נורית גוטמן 

  

  
    

  
  
   

  

 

 

 

 

           
 

  312גליון מס 
  

  20.11.2009  ע"   תשכסלו ' ג
   "תולדות"פרשת 

  16:20:  כניסת השבת
  17:17יציאת השבת  

  
  05:42 –" ותיקין"מניין כ
  15:30: מפקד 

      
vmnhadas@zahav.net.il 

 

 -חניכים ותושבים מוזמנים ליטול עימנו חלק ב, הורים

 ע"התש    שבת הארגוןאירועי אירועי אירועי אירועי 
 """"למען שמו באהבהלמען שמו באהבהלמען שמו באהבהלמען שמו באהבה"""": השנה בנושא

    
    ----חמישיחמישיחמישיחמישי    יוםיוםיוםיום

 ביקור בתערוכת השבטים בסניף- 19:00

    
    ----שבתשבתשבתשבת    ערבערבערבערב

 ערבית ותפילת שבת  קבלת- 16:15

 'ב לחבריא שבת ערב סעודת

 'א לחבריא השליחים עם  פעולה- 20:00

 'ב לחבריא השליחים עם  פעולה- 20:45
    

    ----שבתשבתשבתשבת
 שחרית  תפילת -  8:30

 בסניף קידוש -11:00

 שבטיות ארוחות

  מפקד- 15:30

 המדריכים של הצגה
 מנחה תפילת

 השליחים עם' א לחבריא פעולה

 'ב לחבריא שלישית הסעוד

 והבדלה ערבית תפילת -17:15

 מהסניף לתהלוכה יציאה - 18:00

 במגרש ארגון חודש סיום מפקד - 18:45
 מופע הדגלנות של חניכי שבט מעפיליםמופע הדגלנות של חניכי שבט מעפיליםמופע הדגלנות של חניכי שבט מעפיליםמופע הדגלנות של חניכי שבט מעפילים

 דני בבית החניכים של הופעות -20:00

 ,בזמן ההופעות יפעל קיוסק חלבי בחסות שבט מעפילים(
 ) ההכנסות יהיו לצדקה ולהכתרה

 
 ,רכת חברים לתורה ועבודהבב

  והמדריכיםמיכל הקומונרית
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  ועד מקומי

  מושב נחלים

  

  קפה מאפה והרצאה
  

  ה"אנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  שתתקיים  אי
  ב כסלו "   י29.11ביום ראשון 

  10.45בשעה 
  בבית דני

  
  :בתכנית

   מפגש רעים על קפה ומאפה- 11.00 – 10.45

  הרצאה מפי   קובי דרורי  - 12.00 - 11.00

  "עתידנות זה לא כל כך רחוק"

   הרצאה מעניינת ומעשירה 

  
     

   שמחהוקולוקולוקולוקול ששון קולקולקולקול   אחדקולקולקולקולב

  ובמזל ט

  
  לאה רוטשילדסבתא רבה ל

  מירה ופנחס רוטשילדל
  יהלהרגל בת המצוה של הנכדה ל

  
  

  מזל טוב 
  

  חני וחן שקדל
  שרוןהבת להולדת 

  
  
  

 

  מזל טוב

  
  נחמה פוירשטייןל

  מוטילנישואי הנכד 
  לברכה ויונה גודמןבן 

  
  

  

  מזל טוב

  
  משה כוכבאל

  אסתר ויעקב כוכבאל
  עומר עם כרמיתלארוסי 

  
  

  

 חמש שנים חלפו עלינו
  חמש שנים טובות

  עתה ממשיכים אנו בדרכינו

  על כן נאמר להתראות

  לשכנים ומכרים, לחברים טובים

  .לכם תושבי נחלים היקרים

  טסים לאוסטרליה,  עוזביםאנו
  ומזמינים אתכם לקפה של פרידה

  לצד עוגה של תודה

  15:30בשעה , פרשת תולדות, ביום שבת

  נשמח בבואכם

   

  גילעד ליבי שחר מארק ומיה חן
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נא לשמור על ערנות ולדווח על כל , להזכירכם

  !חשד

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

  050-8779760 –אבי וולמן 
  

  

  סבתות בירוק

  
ליד הצרכנייה עומד  מיכל מרובע לבן , שלום סבתות

מה יש שם "וגדול  עם רווח  בין הדפנות  והגג  

אתמול הדלת הייתה פתוחה וסוף סוף ?  "בפנים

, מה"שאלתי את אבא , המון ניילונים וקרטונים! גיליתי

ניילונים אבא הסביר לי שאת ה" ?גם ניילונים אוספים

זורקים למיכל  הזה אנשים שלא מבינים שזה ממש 

אולי תגידו לזורקי הניילונים שיש פח זבל , לא מקומם

 ?  ליד המיכל הזה ולמיכל זורקים רק קרטונים

  

  נכד ירוק                                                

  

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

  .21:30 – 19:00בין השעות , נידם בבית ד
  .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  
 

  
  

 )'כתה יא(לילדינו היקרים 
ה אין ביום של חופש

  ,תירוצים
' מחכים לראותכם ביום א

  הקרוב
  . בביתנו20.30בשעה 

  משפחת דוולצקי

.  

  
  
 

 

 ערוב

  052-2512715 – יוסי הרשקוביץ : אחראי ערוב
  :לידיעתכם

 !תקין –ת "פלהערוב 

 

    ...."...."...."...."בדרךבדרךבדרךבדרך    ובלכתךובלכתךובלכתךובלכתך""""
 נכללת מדאורייתא שהיא שמע קריאת מצוות במסגרת

  הפיסקא
  , "בדרך ובלכתך "

  ח"גמ הקמת על בזאת מכריזים אנו

 למעונייניםלמעונייניםלמעונייניםלמעוניינים    טרמפיםטרמפיםטרמפיםטרמפים    ----..." ..." ..." ..." בדרךבדרךבדרךבדרך    ובלכתךובלכתךובלכתךובלכתך "
 משפחת 85. ד.לת והעברתו ב"הרצ הספח במילוי נשמח

   גרמה
----------------------------------------  

  ספח
  ________________ומשפחה שם

 ________________בבית טלפון
 _______________נייד

 __________________:בימים
                                           ______________:בשעה

  _____________:הנסיעה יעד
  ____________:בשעה חוזר

  ___________:לקחת שביכולתי אנשים' מס

  
  :הכתובת באתרנו לראות תוכלו הטרמפים רשימת את

il.co.022.midrasha.www  

  ובטוחה טובה נסיעה בברכת
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  ,חברי חוג היובל וחברי מושב נחלים' לכב

  

שבת ה לצאת לשבת בצוותא ב"אנו מתכוננים בע
למלון ) 4-5/12/09(ע "כסלו תש' יח-יז" וישלח"פרשת 

                 .02-5331331 –טלפון " מעלה החמישה"
ז בכסלו יתקיים סיור בהדרכת אמיר "י, ביום שישי

  .ביישוב מוצא
   .  "בית זית" בצומת 11:30התחלת הסיור בשעה 

קבלת חדרים ) 14:00בערך בשעה (לאחר הסיור 
  .במלון

נפתלי '  עונג שבת עם הרב פרופ–בת בליל ש
  .אדר-רב הישוב המעורב הר, רוטנברג

  
  . תשלומים3-ב ₪ 800 –חיר מ
  

  !!ההרשמה עדין פתוחה לכל תושבי נחלים
  

  .ום לידי חנן נורדןשלנא להעביר את הת
  

  .סדר יום מפורט יימסר למשתתפי השבת במקום
  

  ,בברכה
  המארגנים                                              

  

  ל בעלי ואבינוהביוגרפי ש בשעה טובה סיפרו
  .  יצא לאורל"יעקב תלמי ז                    

   

  הספר שופך אור על ילדותו בחרותו תלאותיו הקשות 

  .בשואה והגשמת חלומו לעלות ארצה 

  יתו הרבה יכמו כן הספר מדבר על עש

  בתחום המוסיקה והנחלתה לאלפי תלמידים 

  .ל"בארץ ובחו
   

  סכוםאמנו היקרה החליטה לתרום את כל ה

  ,יאסף כתרומה למשפחות נזקקותיש 

  נים בכך מוזמנים לרכוש אתיהמעוני, על כן

  .הספר ולתרום כנדבת ליבם עבור מטרה נעלה זו
   

  שנהה  ביוםברצוננו לציין שעיתוי יציאת הספר חל

  .לזיכרו השני  

  דוגמאות לספר ניתן יהיה למצוא בבית המדרש 

  .לעיון והתרשמות
   

   9335815     מרים תלמי  :ל ינים יפנו בטיהמעונ

  052-7565577     אתי לייב                                
   

   בתודה ובברכה                                 

   המשפחה                                   

 

  

 בנובמבר 30הזמנה לטקס זיכרון להרוגי 

  ולביקור בבארות יצחק 1947
  

מול הכניסה , במקום בו הותקף האוטובוס
  .מצוי כיום שלט זיכרון, למושב נחלים

במשך שנים רבות היו העיריות של נתניה ושל 
, חדרה ואנשי מושב נחלים מקיימים במקום

בהשתתפות  בנובמבר טקס זיכרון 30ביום 
אך לצערינו . תלמידי בתי הספר מחדרה ונתניה

  .הם חדלו ממסורת זו
מאוהבי , מספר חברים, 2007 בנובמבר 30-ב

חידשו את טקס הזיכרון שנוכחו בו , ארץ ישראל
  .גם השנה יתקיים הטקס.  משתתפים100-כ

, ע"בכסלו תש' י, נפגשים ביום שישי
 ליד תחנת הדלק 09:00בשעה , 27.11.09

  .במושב נחלים
לאחר טקס קצר ליד שלט ההנצחה נעבור 

  .לקבוץ בארות יצחק
  ".בית שפירא"בהתאם לשילוט נגיע ל

  .הציבור מוזמן
 – ואברהם תימור 03-6353770 –רענן רשף 

  מושב נחלים

  

  

   היקרסבינוובמלאת שלושים לפטירת אבינו 

  ל"משה הלמן ז' ר

  )יטומאביו של הלמן (

  נעלה לקברו לגילוי מצבה

  ע" תשכסלו' ז  שלישיביום

)24.11.09(  

   בבית העלמין הישן14:45בשעה 

  דאו בכפר סבאנור' ברח

  לאחר מכן לימוד ודברים לזכרו

  עציון בכפר סבא' בבית הכנסת ברח

  המשפחה

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

  
  מ" מ8.3ממדידה אחרונה ירדו  

  מ" מ114.5 ירדו מתחילת העונה 

          שומע תפילה תן טל ומטר לברכה ..."
  "ו בגשמי ברכה וברכנ..על פני האדמה
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 נחלים מושב -  המקומי הוועד

 לנשים תורנית מדרשה
  

  כסלו חודש - זמנים לוח
  

  ה"אי יתקיימו הלימודים

  .דני בבית - לנשים המדרש בבית
  

  23.11.2009  בכסלו' ו שני יום
  
  

 ההרצאהההרצאהההרצאהההרצאה    נושאנושאנושאנושא המרצההמרצההמרצההמרצה    שםשםשםשם שעהשעהשעהשעה

 משה מר 10:00-10:45
 הרשקוביץ

 "האמונה איש"

 ה'ארהל הרב 11:15-12:00
 מאירוביץ

 אלא, ויראו -להם יםיעינ"
 "בלבד לראותם

  
  

  30.11.2009  בכסלו' יג שני יום
  
  

 ההרצאהההרצאהההרצאהההרצאה    נושאנושאנושאנושא המרצההמרצההמרצההמרצה    שםשםשםשם שעהשעהשעהשעה

 מברסלב נחמן' ר סיפורי קורן מיטל' הגב 10:00-10:45

 "האלוקים בצלם" לוי עדיאל הרב 11:15-12:00

  
  7.12.2009  בכסלו' כ שני יום

  

 ההרצאהההרצאהההרצאהההרצאה    נושאנושאנושאנושא המרצההמרצההמרצההמרצה    שםשםשםשם שעהשעהשעהשעה

 משה מר 10:00-10:45
 הרשקוביץ

 "האמונה איש"

 "האלוקים בצלם" לוי עדיאל הרב 11:15-12:00
  

  חנוכה חופשת -  14.12.2009 בכסלו' כז שני יום
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

  טובים מעשים שוק

   :למסירה

  050-8750741 נעמה  - אמקור מקרר �

   :דרוש

  המדרשה צוות                           050-7336999 אביטל - אוכל כסא + תינוק מיטת �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעוריםשיעוריםשיעוריםשיעורים

   
  )המשך(שיעור ליל שבת 

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

  :שיעור בנושא,
   

  "ל"פ הרמח"ס התורה והאמונה ע"פרד"
   
   
  .א"שליטהרב דוד גרינוולד י מרא דאתרא "ע
   

 כפעם בשבועיים במשך החורף,השיעור יתקיים במתכונת קבועה
  ,ט"הבעל

  .פ הודעה שתתפרסם בעלון זה"ע
   

  )נשים וגברים(                         הציבור מוזמן                                                
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  מועצה אזורית חבל מודיעים                                                       ועד מקומי מושב נחלים

                                                                        האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים                                    

  קפה מאפה והרצאה

  ע"תש

   12.00 – 10.45ימי ראשון  

  בבית דני 

   "ח"פלמ" חזי פוזננסקי  -,    כא   חשון8.11
  

 "חוקעתידנות זה לא כל כך ר"  קובי דרורי  -   יב כסלו 29.11

  
  "הבעל שם טוב מייסד תנועת החסידות " יוסי בן טולילה -  ג טבת 20.12

  
  "מי מפחד מאומנות מודרנית  "ר  ענת חן "ד–   כד טבת 10.1

  
  "פשקווילים" צוריאל ראשי  -   טז שבט31.1

  
   מופע תיאטרלי" רגעים"  לילך צור  -   ז אדר21.2

  
  "תעתועים " בועז פלדמן -   כח אדר14.3

  
  )שלושה מפגשים ("שיח משפחתי בין דורי" נורית הרשקוביץ  -  כז ניסן11.4

  
  "שיח משפחתי בין דורי"  נורית הרשקוביץ  -    יח אייר2.5

  
  "שיח משפחתי בין דורי " נורית הרשקוביץ -  י סיון23.5

  
   "סיפורי חיים" רות מרשנסרקי  -  א תמוז13.6

  
  " אמצעים למניעת שחיקת הזכרון במשך החייםעל ה"ר עמנואל הדר " ד-   כב תמוז4.7

  
   טרם נקבע –  יד אב 25.7

  
  ייתכנו שינויים בנושאי ההרצאות והמרצים

  

  ..!רשמו ביומן ובואו בשמחה, פנו זמן
  

  לשאלות ובקשות אפשר לפנות לציפי או ניצה 
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  "על הניסים ועל הנפלאות"

  
בחג שכולו ניסים ונפלאות אנחנו שמחים להזמין אתכם 

  .למופע קסמים מרהיב
  

מופע בידורי לילדי הגנים : בואו לראות לחזות בקסם
ובית הספר המשלב בצורה מופלאה גם קסמים 

  .אש וסופגניות, נרות: הקשורים לחג
  . בתום המופע נאכל כולם ביחד ארוחת בוקר חגיגית

  .ומצב רוח של חג, תביאו סביבונים
  

 בבית 9:15 בשעה 13.12המופע יתקיים ביום ראשון 
  .דני

  . שקלים20: עלות
  

 .                                ועדת תרבות

  

  טורהקולקולקולקול

 הרצאה במרקיה
  ערב של מרק והרצאה

  

 "בחצרות חסידים"
  

הציבור מוזמן לערב מרתק עם הרצאה של הצלם גיל 
 את הקהילות החרדיות בארץ כהן מגן אשר תיעד

בשמונה השנים האחרונות וחושף בצילומיו רגעים 
  .מרגשים ומפתעים

  
  :ה"ההרצאה תתקים אי

  "וישלח"במוצאי שבת פרשת 
   בבית דני20:30בשעה 

   10₪מחיר 
  
  

  מתנדבות ומתנדבים להכנת מרק
  :מתבקשים לפנות ל

  
  054-4407067גילה גוטמן 
  057-7252533נורית כהן 

  052-8544294 עובדיה אליענה
  054-7502730נורית גוטמן 

  
  

 .                                ועדת תרבות

  

  ב"י-'ועדת תרבות מזמינה את נוער נחלים מכתות ז

  לצפות במופע

  "לא על הלחם לבדו"

עיוורים לוקחים את הקהל למסע - שחקנים חרשים11
הדממה , במחוזות החושך, סום בעולמם המיוחדק

  .הלחם...ו

הינו הפקת תיאטרון ” לא על הלחם לבדו“המופע 
עיוורים של -מיוחדת במינה של השחקנים החרשים

רוב שחקני התיאטרון לא רואים ". נא לגעת"תיאטרון 
ובכל זאת מצליחים לתקשר ביניהם , ולא שומעים

  .ולהגיע אל כל אחד מאתנו

  בנמל יפו"  נא לגעת"יים במתחם המופע יתק

  29/12/09, ע"ב בטבת תש"י, ביום שלישי

  17:30בשעה 

  מספר המקומות מוגבל 

  פרטים על הסעה יימסרו בנפרד

  ) 80₪במקום ( ₪ 45: מחיר כרטיס

  .רכישת הכרטיסים מותנית בהזמנה מראש

  :ניתן להזמין כרטיסים אצל

  9333442נעמה גרטנר 

  9080115עידית פומרנץ 

  



  8 מתוך 8     עמוד   ד"בס
  

                                           

  
 

  
  
  
 

  

  לציבור ההורים
נותרו מספר מקומות אחרונים בכיתת התינוקות 

  . חודשים עד שנה4לגילאי " חרמון"עון החדשה במ
י העמותה לגיל הרך ונמצא תחת "המעון מופעל ע

  .ת"הפיקוח של משרד התמ
  .ת"וכן ניתן לקבל סיבסוד של משרד התמ

  !אתם מוזמנים להגיע ולהתרשם
  מנהלת המעון,  לימור050-2652177 –לפרטים 

  

 

שיעור לנשים
השיעור לנשים במחשבת ישראל מתחדש

ניפגש בבית הרב בכל יום ב
הנושא הנלמד

להתראות
  

  
בצבע כחול אפור עם  "BMX" נמצאו אופניים

את האופניים .בסמוך לביתנו)לילדים קטנים( סבל
  .48ירדן בית ' שמעון פורר רח.ניתן לקבל בביתנו

 

  !!מכירה מיוחדת
  

            בגדי נשים ונערות מאת המעצבת -
  ".שרית שרף"

  
במבחר , אבנים וחרוזים, תכשיטים מעוצבים-

  !!ענק ובמחיר מדהים
  

ליום יום ,  ונשיםחצאיות ושרוולונים לנערות-
  !!מבחר צבעים, ולשבת

  
  

  ה ביום שני "המכירה תתקיים אי
   23/11/2009,   כסלו' ו

  20-22בין השעות 
  ,אצל נורית גוטמן

   5רחוב סער 
  )בהרחבה הקטנה(

  .מושב נחלים
  

  !!חבל לפספס!! כולן מוזמנות

  
  לחם יבש

  או כל סוגי מאפה המיועדנשמח לקבל לחם יבש 
  .לפח האשפה עבור בעלי חיים שברשותנו

  ,תודה
  9333292 –משפחת אלוני 

  

 

 חודשים זקוקה להשתלת כבד דחופה 4תינוקת בת 
 .בבלגיה

       תרומות כספיות ניתן להעביר למשפחת שקד
052-6832220/1  

 

                  אנו מחפשים נערה לעזרה בלימודים 
  .'לבנינו שבכיתה ג

  .לשעה פעמיים בשבוע בביתנו
  .אין צורך בידע כל שהוא

  .תינתן הדרכה. חום ובהמון רצון טוב, אלא רק בחיוך
  0526-871863- דה ור
  

 !אימוני כושר ועיצוב אישיים מותאמים רק בשבילך

" שיאים"י בוגרת בית הספר "האימונים מועברים ע
 באוניברסיטת תל אביב

 45מגיעה עד אליך לאימון של ,וםבעלת ניסיון רב בתח
 .דקות

  

 :האימונים כוללים

 שיפור סבולת לב ריאה-

 שיפור יציבה וקואורדינציה-

 שיפור הכושר והביטחון-

  אנשים5 מותאם גם לקבוצות קטנות עד *

 0542219191 -הדר 

  

  

 השבת אבידה

   
  ,עקיבא-בבוקר נמצא זוג אופנים ברחבת בני' ביום ג

  ).בערב' הונחו שם ביום בכפי הנראה ( 
  039331931ניתן לפנות לשי ויסבלום 

  
בשביל , נמצא יומן שנתי של נערה עטוף עדיין כחדש

  .ניתן לקבלו אצל הדס במזכירות, שעל יד המזכירות
  

"          ירדן"נמצאה מראה של מכונית ברחוב 
 9326884' יפה איינהורן טל: לפרטים 

 


