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  345גליון מס 

  30.07.2010ע  "  תש אב מנחםט"י

  עקב 'פר

  19:21: כניסת השבת

  20:19את השבת  יצי

  
  05:20 –" ותיקין"מניין כ
    18:45: מפקד 

  vmnhadas@zahav.net.il 

  מזל טוב וקול ששון קול

  לאבי רבינוביץ
  לחיה ואריק רבינוביץ

   הלרגל בר המצו
  
  

  
  מזל טוב

  
  אורטל עם לנישואיךניצן יוגב ל

  
  מינדי ואיציק יוגבל

  ניצןלנישואי 

  
*******  

  אפריים וברוריה גומזל
   עם בנימיןענתלנישואי 

  

  

  שפילמןמשפחת 
  מזמינה את הציבור לקידוש לרגל

  נישואי

  רעות וברק

  "ראה"ה בשבת "הקידוש בע
   .ן הראשוןיאחרי המני

  
  נשמח לראותכם

  

  מזל טוב 
  

   שטרןלורד ועידו
  הבתלהולדת 

  רב דוד ואהובה גרינוולדל
  הנכדהלהולדת 
  

  משפחת יוגב
  מזמינה את הציבור לקידוש 

  נישואי לרגל
  

  צן ואורטלני
  "עקב"ה בשבת "הקידוש בע

  .אחרי המניין הראשון בבית דני

  
  בואו בשמחה

  

ב "ה ביום ראשון י"אי
ע "אלול תש

באולמי ) 22.8.10(
צומת " קדמת עדן"

  . הדסים–קדימה 
  18:45קבלת פנים 

  19:30חופה 
  נשמח לראותכם

  חוה ואדי פישר
  אהרון ותמי מרקוביץ

נא אשרו 
השתתפותכם עד 

  12.8.10לתאריך 
  03-9328960מרקוביץ 



  6 מתוך 2     עמוד   ד"בס
   
  

   אחדקולב

   תודהקולב

ר "ברצוננו להודות ליו, בשם משתתפי הסיור בעיר דוד
הועד המקומי מר יעקב איזק ונציג המושב במועצה מר 

 . בנצקי על הסיוע בתיאום ובהשגת הסבסוד לסיוראלי

,                      יישר כוחכם
  .חברי וועדת דת

 

אנו מבקשים להודות לכל המשפחות שסייעו לנו 
  .רגישות ורוחב לב, במסירות" שבעה"במהלך ה

  
 מי ייתן ונזכה להשיב לכם כגמולכם הטוב באירועים 

  .משמחים בעתיד
  

  .תודה
  ריינהרץ' משפ

   

 לציבור הנכבד בנחלים

שכן , ין הראשוןיכוונתי במיוחד לתפילות במנ. ס"תפילות שבת בביהכנ –בדברי אליכם והוא " לפתוח" מתכוונת נושא קשה ורגיש אני

  .ין זה ואין בכוונתנו לשנות ממנהגנוימתפללים במנ, מראשית דרכנו בנחלים, אני ומשפחתי

ס שום "ני מרגישה בתפילת השבת בביהכנשלצערי אי, השמעתי את דעתי באזני אנשים רבים ובאזני גבאים לאורך זמן, אין זה סוד

) לא תמיד(התפילה בדרך כלל , ברוב השבתות שאני נמצאת  בנחלים. ודאי שלא חגיגיות, או לפחות שמחה והנאה, הרגשת התעלות

כמעט שלא נשמעת שירה בקטעים בהם נוהגים . או מסיבות אחרות, במהירות של אנשים שממהרים לעבודה,  יד–נערכת כלאחר 

  . בבתי כנסת רביםלשיר

 אחת –את הנופך המיוחד , שמעטים מבין בעלי התפילה נותנים לתפילה זו את מקומה הראוי" מברכים"בולט הדבר במיוחד בשבת 

  .שהרי אין כמו הניגון אשר נותן טעם נוסף והתעלות נפש לתפילת השבת  ולברכת החדש, מעט שמחה, מעט רגש. לחדש

כדי , תפילת שחרית התנהלה בקצב של תחרות ריצה לפחות. ח" ר אחת משבתותההיית, ההשבת ששברה אותי לגמרי לאחרונ

אך , "אודך כי עניתני"אמנם החזן שר !  כלום-אף ניגון , אף שיר! כאילו אין ראש חדש, למהר ולהגיע לסוף התפילה ולסוף ההלל

כמה שבתות ראש חדש יש ? בת ראש חדשזוהי ש? ה"זה ההלל לקב.  נוראהההייתהרגשתי . במהירות הכי גבוהה האפשרית

  !תנו להן מקום בלב? שלוש? שתיים? בשנה

כאשר התפילה לדעתי , כולנו חיכינו כל השבוע ליום הזה, יום בו כולנו נינוחים, אינני חושבת שזו צריכה להיות אווירת התפילה בשבת

  .היא אחד השיאים של השבת

בחמש וחצי השנים האחרונות מורגש מאד , להרגשתי, אך.  משפחתית–מה אישית כ נעים לי להכניס כאן ני"והאמת שלא כ, צר לי

כל , אלא לדאבון ליבי, לאו דווקא בגלל שהוא לא נמצא להיות שליח הציבור, וזאת, חסרונו של אישי היקר שמוליק שהלך לעולמו

את הובלת התפילה , ם בשקט את הנחייתוכששמעו מאחוריה, הוא היווה בזמנו אבן שואבת לכל בעלי התפילה. התפילה חסרה אותו

מדם , אך זה פשוט מדבר מתוכי, לא התכוונתי להשתמש בשמו ובזכרו של שמוליק כדי להוריד מישהו אחר. בקטע של הקהל דווקא

  .ממצב בו אני מבכה את העניין של חוסר נשמה יתירה בתפילות השבת בקהילתנו, ליבי

 –מה לעשות : "ענה לי, לאחר שבת ראש חודש, תי את כאבי בפני גבאי מבין הגבאיםכשהבע,  עצמוןעניידבר נוסף שהוא אותו 

!" יש לעמוד בזמנים: "הנה אתם הגבאים כותבים לנו שחור על גבי צהוב!  כן–? ןהייתכ. באילו המילים"  השני נושף בעורפינוןהמניי

  .זוהי תפילת שבת? בטירונות? האם אנחנו בצבא

, ביניהם קשישים,  איש לשמחה50-60, כאשר מזמינים אורחים? 6:45 -את התפילה ל' וה וכדווצמ-ומדוע להקדים בשמחת בר

 ןהמנייאפשר להתחיל את . נראה לי מוגזם?  בבוקר כדי שימהרו להתפלל6:00 -בעלי משפחות שלמות צריך להעיר אותם ב, ילדים

  . ולפתור את בעיית הלחץ על החזנים9:15-ב השני 

איני יכולה , אך, שיש להניח שיהיו מי שלא יסכימו איתי, והתלבטתי רבות אם להעלותו בציבור, בוער בקרביזה זמן רב שהנושא 

  . חשוב זהןבעניינחשוב כולנו האם יש מקום לשנות משהו , אני חושבת שלקראת השנה החדשה ולקראת הימים הנוראים. לשתוק

  .ה נוסיף נשמה לתפילה"כי הניגון הוא הנשמה ואי

  ,בכבוד רב                     

  שרה וילנר                     
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אבקש , בשל התחלופה הרבה של דיירים במושב

מהמשכירים לעדכן אותנו בשמות הדיירים החדשים 

ל מנת שנוכל לעדכן ואת שמות הדיירים היוצאים ע

  .אותם במערכת של פתיחת השער בשבת בחרום

אין לנו אפשרות להכניס מספרי טלפון חדשים בלי 

 נבקש לעדכן את המזכירות באמצעות ,הגבלה ולכן

  .המייל

  לכל שאלה בנושא יש לפנות 

  050-8779760 –לאבי וולמן 

  !לידיעתכם

  
  : טלפונים  חשובים להזכירכם

  בטחון
  057-7252517 –אילן דרוקמן 

  050-8779760 –אבי וולמן 
* * *  

  אחראי עירוב
  052-2512715 יוסי הרשקוביץ  

  מ נחלים"חידוש וליטוש המצבות בביעל  
ים מהמשפחות אשר יקיריהם אנו חוזרים ומבקש

טמונים בבית העלמין בנחלים ומעוניינים לחדש את 
להחזיר בדחיפות את הספח עם ההתחייבות , המצבות

     120 -' מס.ד.לת
, ג במנחם אב"כ, עד יום שלישי

3.8.10                                        
  , בברכה

  א"ק גחש"ת ח        הנהל                                
  

אנו , בשם כל המשתתפות בשעורי בית המדרש לנשים
. גדול לכל העוסקים במצווה" יישר כוח"ולחות ש

חוה גרמה והרב צבי שינובר הדואגים , המארגנים
למורים . מושלם לרווחתנו הרוחנית והפיזית" תקתוק"ל

הרב עדיאל , משה הרשקוביץ' ר, הקבועים המסורים
, העשרתם אותנו. לוי ולצעירת הצוות מיטל קורן

טעם "ר עם האהבתם עלינו את התורה ויצאנו מכל שעו
  .ועם המון חומר למחשבה" של עוד

  
  על כל אלה תודה מקרב לב 

  ממשתתפות השעורים

 

  תתקיים פעילות, השבוע

 :כדלקמן "שיעור וכידרור"

  ה-ד-ג-בוגרי כיתות ב

  .1.8, א מנחם אב"כ ,ביום ראשון הפעילות הקרובה תתקיים

  ).כשעה(במגרש  כדורגל אימון ומשחק -17:00  -

  .האימון תהיה הפסקה של רבע שעה ללימוד תורני במהלך  -
   

  ט-ח-ז-בוגרי כיתות ו

  .2.8, ב מנחם אב"כ ,ביום שני הפעילות הקרובה תתקיים

  . תפילת מנחה בבית הכנסת- 19:30  -

  .במגרש כדורסל אימון ומשחק - 19:40  -

  .תפילת ערבית בבית הכנסת - 20:30  -
  . שיעור קצר בבית המדרש- 20:40  -
, בכיתות הנמוכות  בעיקר, ילדיהם  הורים מתבקשים לעדכן אתה(

  ).באשר למועדים המפורסמים מידי שבוע

 

ן "קייטנת איל.. זה הגיע הנה
  !נחלים

   

מצורפת  (הקרובן תתחיל ביום רביעי "קייטנת איל
  )תוכנית הקייטנה

   

להושיט יד , מוזמנים להגיע

לחוות ולהיות , לעודד, לעזרה

  .איתנו

   

/ חטיפים/ לתרום מוזמן להעביר ממתקיםמי שמעוניין 
  .שרית או הדס, פירות או תרומה כספית לגילי

   

 כולםנפגשים , 3.8, ג אב"כ,  ביום שלישי-נוער יקר
   . בבית דני17:30 בשעה -לסידורים אחרונים

   

 

  שיעור התעוררות לקראת חודש אלול
  

י " יועבר ע"?!קידושין והרהור תשובה ":שיעור בנושא
 21:00 בשעה 10/8אב ' ל', הרב אילן אלפונטה ביום ג

  .בבית המדרש הקטן בבית הכנסת
  השיעור מומלץ,יוגש כיבוד קל 

  
  ועדת דת

  . מתכננים לרכוש בית בנחליםגיטה ודב אייזנברג
  . לועדת קבלהנבקש להעביר תגובות

  ר" יו–אודי רטנר               
 

  ועדת קבלה

  ברכת יישוב טוב 

  

  לורד וצבי נוי

 ם החדשכם למעונכבהיכנס



  6 מתוך 4     עמוד   ד"בס
  

.  
 ,עמכם' יקרים ה הורים וחניכים

   
אני , ניף הפכו לביתי השניאחרי שנה שבה המושב והס

  !רוצה לומר לכם תודה
ולגעת , רבה על הזכות שנתתם לי להכיר אתכם תודה

  .בלבכם
על דברי החיזוק ועל . תודה על כל העזרה והתמיכה הרבה
  .הערות הבונות

על , על הדאגה התמידית,תודה שפתחתם בפני את בתיכם
  ?הטלפונים של איפה את אוכלת והיכן את ישנה

תתם לי להכיר לכם משהו קצת אחר ושפתחתם תודה שנ
  .בפני עולמות חדשים שבלעדיכם לא הייתי זוכה להכיר

   
  אוהבת ומעריכה 

  ע"קומונרית התש, מיכל
   

 חניכי שבט מעלות יצאו 1.8א אב "ביום ראשון כ •
ה " חניכי שבט הרא2.8ב אב "למחנה וביום שני כ

   .יצאו למחנה

  אתר נחלים
   /il.co.mynehalim.www://http :כתובתנו

  :ל לפרסום או הערות"כתובת הדוא
com.gmail@mynehalim  

  

  קיבאבני ע

  ד"בס

  

  ואחינו במלאת ארבע שנים לנפילת בעלי בננו 
  אהובנו

  

  ד"הי דניאל גומז סרן

  

אב -ט מנחם"ביום שישי ינקיים אזכרה  
)30.7.2010.(  

  

   עליה לקברו בבית העלמין9:30    
  .במושב נחלים      

  

  ".בית דני" התכנסות ב10:30    

                

  "אף על פי כן "11:00    
  ל" נכה צה–שיחתו של שמעון נבון      

  .יוצאי דופן  התמודדות ושיקום-       על פציעה

                                                      

  .משפחת גומז

  

אודי רטי וישראל היימן על ,  לחברי ועדת דתתודה
  .הטיול המוצלח והערכי לעיר דוד

  
 .משתתפי הטיול

  .הקומונרית-למיכל מקלר
  

  :סיומה של שנה זו הזדמנות לומר תודה
  ,תודה ששמשת מודל לחניכים

  .תודה שידעת לשמור על משמעת וסדר בסניף
לקחת את הסניף  )שייםעם כל הק(תודה על כך שהצלחת 

  ,צעד קדימה
  ,תודה שמה שדרשת מצוות ההדרכה דרשת לא פחות מעצמך

בת שירות  ,דירת שירות רחוקה( תודה שעמדת בקשיים רבים
  .אך תמיד עם חיוך ובלי אף תלונה ,)יחידה בנחלים ועוד

  .תודה על היכולת להתחבר למדריכים ולחניכים כאחד
  .מהקהילהתודה על כך שהצלחת להפוך לחלק 

  .תודה על כך שידענו שיש על מי לסמוך
  .תודה על אווירה נעימה

  .תודה על שיתוף פעולה עם ועד מקומי
למדריכים  ,ע"תודה על היכולת לשמור על לויאליות לבנ

  .ולחניכים כאחד
  תודה על שנת שירות מהלב ולא מתוך חובה

  .הרבה הצלחה בדרכך החדשה
  

 .וועדת חינוך-וועד מקומי

ים לתפילות בבית  על בני הדור הצעיר הבאאנו שמחים
  .מנחה וערבית, הכנסת שחרית

  
במושבנו התקבעו מספר מנהגים והלכות לגבי תפילה 

ועל מנת להמשיך מסורת זו נבקש לציין את , בציבור
  .חלקם

  

בערבית (שליח הציבור יתעטף בטלית בכל התפילות  •
  )ללא ברכה

  .הציבור מתבקש להגיע לתפילה בלבוש הולם •

אלא אם . ץ"בחזרת הש" םכהני"שליח הציבור מכריז  •

  .כן הוא עצמו כהן

  ":אין כאלוקינו"קדיש דרבנן לאחר פיטום הקטורת  •
שליח ,  שאומר קדיש דרבנןבקהל מיבמידה ואין 

  .הציבור יאמר קדיש זה
  

  ,תודה על תשומת הלב
  "ישמע תפילתנו' שה"בברכת 

  הגבאים
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 ,דירה להשכרה

  .חצר פרטית, דירת שני חדרים במרכז המושב
  0524203832 -גלעד: לפרטים

  0522903378 -הילה            

 

  .תח חוג קרמיקה לילדיםבעזרת השם יפ
   לימור– 052-7993462: לפרטים

 

  למבוגרים  מרשם  ללא  תרופות ח"גמ
       ם אינהורןש אברה"ע

  :ח יש"בגמ
  .אדומות ומגורות,  טיפות להקלה על עיניים צורבות-סטילה 

   לשיכוך כאבי אוזניים- אוטידין 
   לכסניות למציצה להקלת כאבי גרון-סטרפסילס 

   תרסיס לנזלת ואף סתום-אוטריוין 
  לאפטות,  משחה לחלל הפה- Eאורקורט 
   פתילות לטיפול בעצירות- גליצרין 
  להקלת עצירות,  מקרו אנמה- מיקרולט

   לטיפול בעצירות-שמן פרפין 
   לטיפול לילה-אקמול צינון 
  אקמול רגיל

  אופטלגין
  נורופן

  .עם תאום טלפוני,ניתן לבוא ביום חול בכל שעות היממה
  .דופקים בדלת ומקבלים, באים,בשבתות ובחגים

   אשמח לעזור                       
   אהובה אינהורן                              

  

מעבירה שיעורים פרטיים ' דסטודנטית שנה 
 .בנחלים

  .' י-'תגבורים לקיץ בתחומים השונים לכיתות א
ון קודם בהעברת שיעורים בתחום המתמטיקה עם ניסי

  .לחינוך הרגיל ובהוראה מתקנת
  .ר להוראת מתמטיקה"ד השיעורים ינתנו בליווי ויעוץ

  
  054-5937321: 'טליה גליק פל: לפרטים

מטפלת חמה ומנוסה מעוניינת במשרה חלקית 
  לשנת הלימודים הקרובה 

  משרה חלקית אפשרות לשעות גמישות
  052-5351458, 052-7657176: לפרטים

 

  מכירת כיסויי ראש ואקססוריז

תתקיים מכירת כיסויי  ) 3.8.10( ג אב "כ', ביום ג
  ...קשתות ועוד, סיכות, חגורות, תכשיטים, ראש

  .בעיצוב ייחודי של שירלי כהן
בישיבת (יפרח ' המכירה תתקיים בבית משפ

  .19:30-22:00בין השעות ) נחלים
  050-7220136-רעות: לפרטים

  השבת אבידה
  

  .נמצא משחק ילדים לחול
  077-9336308 – אשמח להשיב אותו יאיר

  
המחובר למחזיק  במגרש הספורט נמצא מפתח

 ".מגדל אייפל"מפתחות בצורת 
  .בעל האבידה מתבקש לפנות לאורי שלום

  

 

  
  א"עבודה בסיוע לילד בשנת הלימודים תשע

סייעת בישיבת נחלים לילד עם קשיים /דרוש סייע
  .א"תשעמוטוריים לשנת הלימודים 

לסטודנט הלומד לימודי  העבודה יכולה להתאים
  .בחינוך מיוחד' ערב או כסטאז/צ"אחה

 054-4250539שלומית 

  סדנאות איפור ותסרוקות בקבוצות קטנות

 ישיתבהתאמה א

מתגבשת קבוצה נוספת לעיצוב הגוף למתחילות 
אצל מיכל יזי פעמיים בשבוע כולל אחר 

  .הצהריים
 052-4461961: לפרטים מיכל


