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אביטל שפילמן אריאל אדלר  גילי זלצר : מערכת

דבורה בנצקי  נורית גוטמן               

 
 
 

 
  
 

 

  
 

 
 
 
 
 

          

 318גליון מס 
 08.01.2010  ע"תש   טבת ב"כ

  "ותשמ"פרשת 
 16:34: כניסת השבת

 17:32יציאת השבת  
 

 06:09 –" ותיקין"מניין כ
 15:45: מפקד 

    
 

vmnhadas@zahav.net.il 

 

 
 קפה מאפה והרצאה

 
 

אנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  
ה "שתתקיים  אי

 
    10/01/2010  ד טבת"כ ביום ראשון

 
בבית דני  10.45בשעה 

 
: בתכנית

 
מפגש רעים על קפה ומאפה   -11.00  –10.45

ר  ענת חן    "ד  -12.00  -11.00
 

 "מי מפחד מאומנות מודרנית"
 

 יינת ומעשירה הרצאה מענ 

 

 
 

שמחה  וקולששון  קול

 
מזל טוב  

 

עיינה וחנן שטרית ל
ליה  להולדת הבת

 
אברהם תימור ל

שולית ורענן תימור ל
נכדה / הנינה  להולדת

 
 

דבורה ואלי בנצקי ל
הנכדה  להולדת

בת לשי ויעל 
 

 

לברוריה ואפרים גומז 
נועה תהילה  להולדת הנכדה  

 בת לאריאל וטובה

 ברכות
 

לתמר לסטר 
ינות עם סיום קורס קצ

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

מזל טוב  
 

לברוריה ואפרים גומז 
בנימין  עםענת  הבתלאירוסי 

 

מזל טוב  
ליהודית ואריאל אדלר 

לתלמה וצלי אדלר 
 

לרעות אדלר 
 בהגיעך למצוות
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מדרשה תורנית לנשים  

 
 שבט  -טבת חודש  -יםזמנ לוח

 

 ה"אי יתקיימו הלימודים
. דני בבית  -לנשים המדרש בבית שני בימי

  ₪ 20: לימודים יום עלות
 

  11.01.2010 בטבת' כה

 
 ההרצאה נושא המרצה שם שעה

 משה מר 10:00-10:45
 הרשקוביץ

 "האמונה איש"

 "כללית ותרבות הקודש" לוי עדיאל הרב 11:15-12:00

  
 18.01.2010 בשבט' ג

 
 ההרצאה נושא המרצה שם שעה

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

 הסביבה ושמירת אקולוגיה" לוי עדיאל הרב 11:15-12:00
 "?במקורותינו

 
 25.01.2010 בשבט' י

 
 ההרצאה נושא המרצה שם שעה

 משה מר 10:00-10:45
 הרשקוביץ

 "האמונה איש"

 "השדה עץ האדם כי" לוי דיאלע הרב 11:15-12:00

  
... בקרוב

 זוג בן לבחירת סדנא

 את נכונה לבחור ולזכות ללמוד עצמך את להכיר בואי

! ךזוג בן

. זוגך בן של מוצלחת לבחירה קבוצה מתגבשת

. שולמית 052-8109476: לפרטים
 

 המדרשה צוות

 052-2541770: 'בטל נוספים פרטים

 

 
 

 קווילש"פ
 חוג דור

מי שרוצה להשתתף בפעילויות ! ממשיכים בפעולה
לזוג לשם כיסוי ₪  50ובמפגשים נא להעביר השבוע 

. הוצאות לשנה הקרובה
פחת את הכסף לקופת חוג דור ניתן להעביר למש

. וקסלבאום או למשפחת סילברמן

 
 רעותחוג 

ה השבת בבית "בפרשת השבוע יתקיים אי שיעור
. 13:00משפחת דליה שוורץ בשעה 

 

בטחון 
! נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד ,להזכירכם

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

 050-8779760 –אבי וולמן 
 

ערוב 
עד להודעה חדשה  עבודות בצומת עקב

אין ערוב לפתח תקוה 
 

 052-2512715 –יוסי הרשקוביץ  : אחראי ערוב
 

          ים בשבתלידיעת הבעלים של הכלבים הבא
! לבית הכנסת

קיבלנו החלטה שאנו , באסיפה האחרונה שערכנו
מוכנים לכך שהבעלים שלנו יקשרו אותנו בשבת בין 

כדי שילדי המושב יוכלו  11:00עד  09:00השעות 
ל ללא "ש אברהם איינהורן ז"לשחק במשחקיה ע

. ההפרעות שלנו
וכן אנו רוצים לקבל את , זאת תרומתנו לקהילה

אל תדאגו , בקשר לתפילה)ופר של יום ראשון 'הצ
!( נתפלל בותיקין

בכבוד רב 
הועד המייצג 

 .סופה ובואי, חומית

 

, "ילדי נחלים מנגנים ביחד"  – 1לאור הצלחת קונצרט 
 – 2יוצא לדרך קונצרט 

" נגינות בנחליםמ" 
 

. הקונצרט מיועד לנוער וילדי נחלים ויתקיים בין פורים לפסח
 

: שלבי ההתארגנות
. ום ובניית הרכבים למעונייניםריש .1
. אודישן להרכבים .2
. קונצרט בבית דני .3

 
כל אחד ינגן סולו אחד לפי בחירתו וניגון נוסף במידת 

. האפשר
ההרכבים שיקבעו יתאמנו באופן עצמאי ולאחר מכן טיפים 

. מהצוות המוסיקלי
 

למעוניינים נא ליצור קשר עם המארגנים הרשומים מטה 
: ולהעביר הפרטים

ניגון , מספר שנות לימוד, כלי נגינה, גיל, שם משפחהשם ו
. מספר טלפון נייד, מספר טלפון בבית, ניגון שני, נבחר

. נגן שיפנה  שעת הכרות ורישום תקבע לכל 
 
  ,הצלחהב

. 9363658 –יונתן שפירו 
. 9330298 –שי כהן 

. 9086850או  9092917 –יוסי איצקוביץ 
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ל "תודה לכל מנחמיי על מות אימי שרה ז
. שנזכה להשיב לכם כגמולכם בשמחתכם

 
יוסי ויפה הרשקוביץ                               

 
 

 

 

 

 
 

 

מרפאת נחלים 
 שרותי בריאות כללית

 039093398:טלפון
 039324884:פקס

סידור עבודה לפי סקטורים 
 

 ר רם נצר"ד -רופא משפחה
  

    11:00-14:00:יום ראשון
 16:00-20:00: יום שני
 08:00-12:00: שייום שלי

 16:00-20:00:יום חמישי
 

 036173119:תור לרופא קובעים דרך חברת קישורית 
פתוחה שני וחמישי  , חצי שעה ראשונה בימי ראשון 

יש  –למיקרים דחופים  14לילדים עד גיל 
. לפנות תחילה לאחות המרפאה 

: בפקסאו בקשות אחרות   ניתן לבקש תרופות קבועות 
039328448 

. אל תור ישירות למרפאה בטופס
 זמירה שטרן  –אחות מרפאת נחלים  
 

 07:00-15:00:רביעי, שלישי,יום ראשון 
 12:00-20:00:יום שני וחמישי

 
  שלישי ורביעי , ימים ראשון : בדיקות מעבדה

 039093398בתאום מראש עם האחות 
 

טיפת חלב : תחנה לבריאות המשפחה
רביעי וחמישי  , שלישי, יום שני

 039093398: ום מראש עם האחותבתא
 

 מרפאת מזור -מדלן גנות –מנהלת אדמיניסטרטיבית 

 08:00-12:30: רביעי, ימים ראשון
 16:00-20:00:יום שני
 039080416:טלפון 

 039091620:פקס
תשלומים ,  17ניתן להתקשר ולבצע פעולות כגון טופס 

. תורים למכונים השונים ועוד, שונים
 

רה ניתן לפנות למוקד שרותי בשעות שהמרפאה סגו
 2700*בריאות כללית

:  טלפון 32 פתח תקווה רחוב חיים עוזר : מ"או למר
039048048  

 1800737388: לביקור בית כמו כן ניתן להזמין רופא 
 

 
 

             כמות המשקעים בנחלים  

 

 
  .באדיבות שלום נוי -ע  "חורף תש 

מ "מ 13.9במשך השבוע ירדו 

                                      מ"מ 206ירדו מתחילת העונה 
 

על פני  ומע תפילה תן טל ומטר לברכה ש..."

" וברכנו בגשמי ברכה ..האדמה

 

                            ,לכל אלה שטרחו וערכו הגישו ואפו

, ולכל אנשי נחלים שבשמחתנו השתתפו

, לכם אנו מודיםמעומק הלב 

. ואנו גאים שלקהילה כזו אנו משתייכים

, ואם ירצה השם

! בשמחותיכם נשיב לכם כגמולכם

, ותודה מיוחדת למנצחת על האירוע

 ...ששמה לכל ידוע

משפחת ורדי 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 .ה על המזור אשר שלח לנו"ברגש הודאה לקב

: ורפואתנו, ולכל  דורשי שלומנו

, וההתעניינות, על שימת הלב

, על התפילות שעלו לרצון

. והעוגות המשובחות, על התבשילים הטעימים

, תודות מקרב לב                                         

. כהנא –שמואל , נעם, אלעד, הדר, שרית, דודי     

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

תתקיים   (14.01.10) , ביום חמישי כח טבת

. בספריה 17.00 בשעה , שעת סיפור 

 

. אגדה על השיח הקטן : הסיפור

 .לילך צור :  תהמספר
... נפגש בספריה

₪             10עלות 
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 טרקטורו
 

 

ביום שישי האחרון נערך מבצע של   -
ר ב לאיתו"ת בשיתוף מתנדבי מג"משטרת פ

במבצע . טרקטורונים שנוסעים בניגוד לחוק
רוכבים  5שנערך בשיתוף מסוק אותרו 

 .חות"שנסעו שלא כחוק והוגשו נגדם דו
אנו מבקשים שבכל פעם שנתקלים  

בטרקטורונים שנוסעים בפראות להתקשר 
י משטרת "הובטח לנו ע. ולדווח 100למוקד 

ת שהמבצעים יימשכו גם בעתיד ואנו "פ
. התקווה שכך יהי

 

לקראת סוף חודש יולי אנו   -שערים בשבת
מקווים להפעיל את פתיחת וסגירת השערים 

, רום בלבדילח, י מערכת טלפונית"בשבת ע
 .בנחלים צפון

קווי טלפון ניידים לכל  2לצורך כך יוקצו  
רום יוכלו יחשבשעת משפחה על מנת 
.  לפתוח את השער

, א"ינתן קוד הפתיחה גם למד, במקביל 
. אש ומשטרהכיבוי 

עם הפעלת המערכת יסגרו כל השערים   
כנס יורק בשער נחלים צפון ניתן יהיה לה

. י הפעלת הקוד"רום עיחשעת ולצאת ב
 2אנו מבקשים מכל משפחה להעביר   

מ שנוכל להכניסם "מספרי טלפון ניידים ע
את   המספרים יש להעביר , למערכת

בטלפון או  בהקדם למזכירות ועד מקומי 
      :( רצוי) במייל

vmnhadas@zahav.net.i 
על הטלפונים להיות מספרים מזוהים * 

. י המערכת"אחרת לא יזוהו ע
אנו מקווים שבכך גם נמנע חילול שבת      

וגם נמנע מכל מיני גורמים להכנס בשבתות   
. ללא הפרעה

ינתנו במקביל  פרטים על אופן ההפעלה     
. להפעלת המערכת

        לפרטים ושאלות בנושא יש לפנות 
 050-8779760וולמן טלפון   לאבי
 

נא לשמור על ערנות ולדווח על , להזכירכם
! כל חשד

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

 050-8779760 –אבי וולמן 
 

שיעור לנשים 
. השיעור לנשים במחשבת ישראל מתחדש

. 20:00בשעה ' ניפגש בבית הרב בכל יום ב
. יק'מאמרים של הרב סולובייצ: הנושא הנלמד

... להתראות
 

 

לפרוייקט להפצה יומית של תורה נדרשים תורמים  
(  לא סכום גדול)

 0526-148685 –לפרטים 

 

 
 

 
 

להשכרה בנחלים  
דירת שניים וחצי חדרים 

 052-2512715 –יוסי : לפרטים

 

 
 

 
 

ה לישיבת נחלים פעמיים /ניקיון חרוצת /דרוש עובד 
                                                       . בשבוע בשעות הערב

                                                               .  עבודה מיידית
 052-8119405 –אביחי  -לפרטים

 
 

 
 

 

אטרון באר שבע לילדים ית
 מגיע לנחלים

  

 הנסיכה ואפון הפלא
 שם הם עוזרים. וצא עם נכדתו לטיול ביערסבא י

מלך  כאות תודה  לאמא ציפור שנמצאת במצוקה

.             החיות מעניק להם מתנה מיוחדת

? מה היא תעשה. השכנה רוצה גם מתנה מיוחדת

?ומה תקבל בתמורה   

 ססת על אגדה עממית וגדושה במעשיםהצגה המבו

.טובים   

  

,21.1.10-דני ב ההצגה תתקיים בבית  

17:00בשעה , יום חמישי  

3-9ההצגה מיועדת לגלאי   

  

שקלים 25: מחיר  

      ועדת תרבות
 

                                          !נים ביצי משק טריותילמעוני 
                                                     אפשרות אספקה לבית הלקוח

   052-2384978' טל

 
 

 
 

 זכרון השואה במושב
 

נקבע . ויום הזכרון לשואה ולגבורה" יום הקדיש הכללי"-בטבת' צום י: לזכרון השואה שני תאריכיםבמדינת ישראל נקבעו 
 .כי במושב נציין שני תאריכים אלו באופנים ובמאפיניים שונים

קטעי , אמירת קדיש, לימוד משניות, הכולל הדלקת נרות נשמה" טקס יום הקדיש הכללי" –בטבת ' בערב י טקס זכרון
 .שמיעת עדויות וכדומה, קריאה

( מסכת; שיעור; סרט;הרצאה)הקשור לשואה בכל שנה נקיים ערב בנושא מסויים  –" יום הזכרון לשואה ולגבורה" ערב לציון
.                                                                                                                                                             

ולכל  : "הקדיש הכללי לזכר נרצחי השואהבטבת הבאנו מדברי הרבנים הראשיים בהחלטתם לקבוע את יום ' בטקס י
 ;ללא השאר שריד ופליט שנשמדו כליל קדוש היום הזה לזכר רבבות בתי אבות והמשפחות ,באשר הוא שם יהודי

ומי שאין הוריו , נר נשמה בביתו ,אור לעשירי בטבת להדליק בליל זה ועל כל אחד. וגואלם הוא בית ישראל כולו
דברי הרבנים מדגישים את האחריות של כל אחד ואחת מישראל לזכור ולציין , "בציבור באמירת קדיש  ישתתף בחיים

                                                                .את השואה

בראש ובראשונה למדליקי נרות הנשמה , " יום הקדיש הכללי"תודה לכל המסייעים והשותפים בטקס 

, נתן ילובסקי, צופיה הירשפלד, חיים גרטנר, ישי-משכית בן. תנו בעדויות שלהםשהסכימו לחשוף ולשתף או

 .שמוליק באור ונורית שפירו, דוד סילברמן, הדס מנדלבאום

 :מספר הערות ובקשות
 הטופס , ושם-ושם מוזמנים למלא טופס בקשה ולשולחו ליד-אנשי נחלים המעוניינים למסור עדות מצולמת ליד

 (.ניתן לפנות אלי לסיוע)ושם -של יד נמצא באתר האינטרנט

 אשמח לקבל חומר ורעיונות לשילוב בעתיד בטקסים השונים  . 

 בנערינו ובזקנינו"ובהשתתפות מירב האנשים , אני רואה חשיבות רבה בציון ובזכרון השואה בנחלים."                                  

                                                 שי ויסבלום                           

mailto:vmnhadas@zahav.net.i

