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  536גליון מס 

  5.11.2010א  " חשון  תשעח"כ

   שבת ארגון– "תולדות" פרשת

  16:29: כניסת שבת

  17:24: יציאת שבת
  

  05:28 –" ותיקין"מניין כ

  16:15: מפקד

  

il.net.smile@vmnhadas 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אריאל אדלר, אביטל שפילמן

  

  -חניכים ותושבים מוזמנים ליטול עימנו חלק ב, הורים

  א"התשע    שבת הארגוןשבת הארגוןשבת הארגוןשבת הארגוןאירועי אירועי אירועי אירועי 

 """"עושים עליהעושים עליהעושים עליהעושים עליה"""": השנה בנושא

        

        ----חמישיחמישיחמישיחמישי    יוםיוםיוםיום

 ביקור בתערוכת השבטים בסניף- 19:00

        

        ----שבתשבתשבתשבת    ערבערבערבערב

 ערבית ותפילת שבת  קבלת- 16:30

 'ב לחבריא שבת ערב סעודת

 'א לחבריא השליחים עם  פעולה- 20:00

  'ב לחבריא השליחים עם  פעולה- 21:00

        

        ----שבתשבתשבתשבת

 שחרית  תפילת -  8:00

 בסניף קידוש - 11:00

 שבטיות ארוחות

  מפקד- 15:45

  המדריכים של הצגה

 מנחה תפילת

 השליחים עם' א לחבריא פעולה

 'ב לחבריא שלישית סעודה

 והבדלה ערבית תפילת - 17:25

 מהסניף לתהלוכה יציאה -19:00

  במגרש ארגון חודש סיום מפקד - 19:30

    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

  ,בזמן ההופעות יפעל קיוסק חלבי בחסות שבט מעפילים(

  )כנסות יהיו לצדקה ולהכתרה הה

  

  ,בברכת חברים לתורה ועבודה

  הקומונרית והמדריכיםאוריאלה
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 וקול ששון קול

  
  

  
  מזל טוב

  

  צפורה ובנצי דלל
  נינהלהולדת ה

   נכדה לורדית ושמואל

  
  

  מלכה דרשןל
  ה ויצחק דרשןיפל

    דודנכדנין הלהולדת ה
  ונעמהרי א לןב

  
  

 

  

                     קול ששון וקול שמחה "
 "קול חתן וקול כלה

  
  שמחים להזמינכם לעליה לתורה וקידוש

  לרגל נישואי ידידיה ויפעת
  

  ,י יעלה לתורה"נ בננו ידידיה
  ,בשבת הבאה', בעזרת ה

  .במניין שני" ויצא"ק פרשת "ש
  

  .בבית דני, קידוש לאחר מניין שני
  

  ,נשמח בבואכם
  משפחת הלמן

 

  מזל טוב   
  

  איתן גומזל   
 לברוריה ואפרים גומז    

  
  וה ולרגל בר המצ                 

  

  

  המזרחי הפועל של המושבים אגוד

  הזמנה

  
 אגוד של המרכז ישובי לכנס מוזמנים הנכם

  המזרחי הפועל של המושבים
 א"תשע כסלו' א שני ביום ה"אי שיתקיים

   .19.00 בשעה   דני תבבי ) 8.11.2010(
  

                                            :בהשתתפות
  ישי יוסי מר -החקלאות משרד ל"מנכ

  שיתופיות לאגודות מומחה -יפרח עמית ד"עו 
  המושבים אגוד ל"מזכ – אליה יצחק מר 
  

 החקלאות משרד תכניות את יסקור ישי יוסי מר
  .'וכו מנהל מים הקצבות בנושאי

  
 מנהל,קבלה ועדת בנושאי ידבר יפרח עמית ד"עו

  השיתופיות לאגודות הקשורים שונים והיבטים
 שבהם והגזרות הבעיות את יסקור אליה יצחק מר

  .זו בתקופה המושבים חברי נתקלים
                                                                           

 מוזמן החברים ציבור
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  com.gmail@mynehalim :ל לפרסום או הערות"כתובת הדוא     il.co.mynehalim.www://http :כתובתנו אתר נחלים

  . חברי ותושבי מושב נחליםלראות מעלתלראות מעלתלראות מעלתלראות מעלתלמי שרוצה 

  

   )... לא ישוב קהילתי,לא עיירה ,לא עיר (מושבמושבמושבמושבנחלים הוא 

        ::::בנחלים אוכלוסיה מאד מגוונת בנחלים אוכלוסיה מאד מגוונת בנחלים אוכלוסיה מאד מגוונת בנחלים אוכלוסיה מאד מגוונת 

                                    .100 כמעט  עד 0מגיל  --בגיל  )א

  .עיסוקיםבשטחי התעניינות  וה )ב

אנשי , מהנדסים, חשמלאים, אומנים, אנשי חינוך על כל גווניו, עורכי דין, אחיות, רופאים, בנחלים גרים אנשי אדמה אמיתיים

   ...אנשי בטחון ועוד ועוד, הייטק

    . וכמובן פנסיונרים רבים שנחים משנים רבות מאד של עבודה מאומצת

  .א לאות בצדקות ובעזרה הדדיתכל הנזכרים לעיל בנוסף לעבודתם עוסקים לל

 כמו כן תושבים רבים משקיעים רבות  .ישובנו הוא מעבר לכל פרופורציה למספר התושביםיכמות מעשי החסד הנעשים ב

  .למען הקהילה לרווחת הכלל והפרט ללא כל תמורה או הכרת הטוב למעשיהם) הלא פנוי(מזמנם 

  . בהרת זו אינה נוחה או מתאימה אינו חייב להישאר ולגור מי שמסגול, למושב נחלים יש מסגרת ידועה וברורה

בדוק את מעלת חברך לפני שתשווה את תושבי נחלים היקרים " שנראה כל אחד מעלת חברו"וכמי שמשתמש במשפט מהשיר 

  .לאנשי סדום ומן הראוי שתתנצל על השוואה אומללה כזאת

  בברכה דבורה בנצקי                                                         

  

  אחד קול

  תחזקנה ידיה של ועדת הקבלה.../ מבוָישתשובה לתושב חדש ו
  

אינני . המעלה בקורת כנגד ועדת קבלה..." שנראה כל אחד מעלת חברינו"בשבוע שעבר פורסם בתאי הדואר מכתב הנושא את הכותרת   

ת ברצוני להתייחס לנקודה עקרונית שעולה יחד עם זא. ולא את פרטי המקרה,   אף לא את המשפחה המדוברת– רועי זמיר –מכיר את כותב המכתב 

ספקות בצדקת ,  שרהיטותו ועדינותו עלולים לגרום לאוזן שומעת ורגישה-והן מחמת סגנון המכתב , הן לגופם של דברים, שחשיבותה רבה, הימנו

ואיננה נוגעת ,  עמומה-הסיא הציבורית הפר,  בעיר). וקרני שומרון בכלל זה, שמואל-קריית(לא הרי מגורים בכפר כמגורים בכרך הגדול    .הדרך

סביב , אם סביב המניין בו הוא משתתף, בתוך המכלול הגדול טווה  היחיד את החברה אשר בה יחפוץ. בחייו של היחיד, באופן משמעותי, כמעט

העובדה שמדובר באוכלוסיה ). ובכלל זה נחלים(לא כך הם חיי הכפר . שבה הוא בוחראו בכל דרך אחרת , בהן הוא חפץפעילויות חברתיות 

ספריה , מרפאה אחת, צרכניה אחת. הופכת את חיי הפרט וחיי הקהילה לגורמים המשתלבים ומשפיעים זה על זה, מצומצמת על שטח יחסית קטן

אלו רק מקצת , תויום העצמאו, ימי הזיכרון, אווירת פורים, סוכות, תפילות הימים הנוראים... ב"וכיו, כנסת אחד-בית, ועד מקומי אחד, אחת

     . ומשיקות אותן זו לזו,  המרכזות את חיי הפרט והקהילה-ומהן משמעותיות ,  מהן פרוזאיות-מהנקודות 

ובהזדמנות זו תודות לאם (ומאותה עת יתרום הוא לפרהסיא הציבורית , את בחירתו עשה כאשר נטע את משכנו במקומנו. אין ליחיד בחירה

יש חשיבות עליונה על שמירת הצביון הדתי של הפרהסיא הציבורית במושב בשל כך . וזו מצידה תקרין עליו, )המשפחה שתרמה מציוריה למושב

   . של ועדת קבלה, בהקשרים אלו, זו מטרתה וזו מגמתה. נחלים

או ( שום קשר עם היותנו אין לדבר זה. של הפרהסיא הציבורית, שְיישמרו את רמתה הדתית והערכית, של כך חובתה של ועדה זו לעצב קריטריוניםב

חובתנו : ונהפוך הוא. או הדתי/לדוש בעקב יסודות מעולמנו הערכי ו בדיוק כמו שחיבוק ותמיכה אין פירושם , חברה מחבקת ותומכת, )היותנו-אי

  .ודאי שאין בכך כל בושה. ולטפח רמה נאותה, לשמור על צביון ראוי, החינוכית כלפי ילדינו

מילה זו , היסטורית, כן-כמן.  הינה המילה היחידה שצרמה לי במכתב–המילה גירוש על מלוא רוחב משמעותה  (כנואיננו מגרשים משפחה מתו

ושעל פיו אנו , כך–אנו רק מבקשים מכל פרט לנהוג בכבוד בצביון החשוב לנו כל). איננה מתארת נכונה את אשר ארע למושב נחלים  בצפון הארץ

  .  לחיותמעוניינים

  :נקודה לסיום

. של חיפוש ועיצוב המסלול האישי בעולם של אמונות ודעות, בייחוד בקרב צעירים, לאומי-בשנים האחרונות רווחת התופעה בציבור הדתי  

אינני מבין מדוע מיוחדות של פרט צריכה לבוא  מתוך הנגדה ואף , אולם. ובהקשרים מסוימים ראויה לברכה, תופעה זו כשלעצמה אין בה כל פסול

מדוע מיוחדות צריכה להיות ניכרת  רק ? ובפרהסיא לנהוג כבוד בקהילה, אמותיו' בד, מדוע אין היחיד יכול לפתח את עולמו בצניעות? קהילהניכור  ל

 .דודי כהנא                                                                                          .אתמהה....? וכנגד החברה בה היחיד חי, "אי הליכה בתלם"מתוך החצנה של 
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 רוטשילד פנחס

  חבל מודיעין.א. מ–מחלקה וטרינרית 
  
  

  ,הודעה לבעלי הכלבים
, 10:00 – 09:00בין השעות , 8.11.10,  ביום שני

  .ייערכו חיסוני כלבת מרוכזים
  . מזכירות הישוב–מקום החיסון 

  : מחירון
   137₪     -ה /חיסון לכלב+ אגרת רשיון 

   205₪        -שבב + חיסון 
   48₪מעוקרת /רסה מסו/חיסון לכלב+ אגרת רשיון 

   ₪ 110 מעוקרת / ה מסורס /שבב לכלב+ חיסון 

  כל כלב מחוייב להיות מסומן בשבב •

 .קים'נא להצטייד בכסף מדוייק או בפנקס צ •
  

  ,בכבוד רב
  ר אלבגלי שלמה"ד

  וטרינר המועצה

  
  

ועדת תרבות מזמינה את 
  הציבור להקרנת הסרט

 "הבן הסורר"

,         20/11מוצאי שבת ב
  בבית דני, ג כסלו"י

                                           :תכניתב
                           קפה ועוגה20:30
   התחלת הקרנה21:00

 !מצפים לראותכם

  קפה מאפה והרצאה
  

  
  שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  

   ביום ראשון ה"שתתקיים אי
  ז כסלו , 14.11

  בבית דני
  

  
  :בתכנית

  
 מפגש רעים על קפה - 11.00 – 10.45

  ומאפה

מספרת סופרת , חנה בר  -12.00 - 11.00

   "מסע בעקבות סוד" על

  

   מוזמן-כל מי שיש לו זמן

  

 

 לכבוד ראש חודש כסלו שעור לנשים

 בבית 20:30בשעה   10.11 לו כס' ג רביעי  יערך ביום
  אהובה אינהורן

  ...דולפין וגם ,  סרדין ,על כריש...  

  ?מה בינם ובין אסרטיביות 

  פנינה הס  :מרצה 

  ל"השעור מוקדש לזכרו של אברהם אינהורן ז 

  

  ]בשכנות קרובה[משוט בארץ 
  

ממליץ בהתלהבות ובהתרגשות לכל אחד לבקר 
מושב השכן בבית הכנסת החדש של  קהילת קוצין ב

  .גבעת כח
  .יצירת מופת מושקעת ביותר פשוט פנינת חן

  
  .אור יקרות מאיר את בית הכנסת ואת סביבתו

מכבדת אותו , הרחבה סביב לבנין מאירה את המקום
  .,ומעצימה את מקומו במרכז הישוב

 .ממליץ לבקר בשעת ערב 
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  מרפאת נחלים– שירותי בריאות כללית     

  
  

  :הזמנה לערב מרתק וחשוב
  

בבית דני  יתקיים מפגש 10/1121/בתאריך 
  : בנושא 18:00בשעה  בנחלים 

  
  ?מי מטפל במטפל העיקרי

  

בת /בת זוג המטפלים בבן/מטפל עיקרי הם בן

  .הזוג 

מטפל עיקרי הוא כל אחד מאיתנו שיש לו 

  .הורים הזקוקים לעזרה כזו או אחרת 

  

למי פונים כששמים לב שיש : לא פעם שאלנו

  ?שינוי בתפקוד בן הזוג או ההורה

 מה עם איכות החיים שלי                     

  ?כמטפל עיקרי

               

  .תחושת הבדידות ואי הנוחות להגיד שקשה 

   

 לענות  על כל אלה ועוד הרבה שאלות ננסה

  .במפגש זה 
  

 עובדת סוציאלית -את הפגישה תנחה שירה באום
  של שרותי בריאות כללית 

  .מומחית בנושא המטפל העיקרי והקשיש
  

, נראה סרט בנושא המטפל העיקריבפגישה 

ופיתוח הנושא על כל  ולאחריו ינוהל דיון 

  .היבטיו

  

מוזמנים כל מי שרואה עצמו שייך לקטגוריה 

  .של מטפל עיקרי והמטופל עצמו 

וכן בני זוג שמעונינים לשמוע ולהכין עצמם 

  . לעתיד 

  

  ,מקווים לראות אתכם

  ,צוות מרפאת נחלים

  ר רם נצר"ד

  זמירה שטרןו

  

 

  

  ועדת בטחון

  

החל משבוע הבא מפקדת , לידיעתכם

  לי יוצאת לקורס למשך-בסיס מזור שי

  . חודשים3 

תישלח הודעה למתנדבים עם שם 

  .ב"המחליף הזמני שלה שיגיע ממג

  

  : להזכירכם

  057-7252517 –וקמן אילן דר

  050-8779760 –אבי וולמן 

  
 

  מנחםקול

  

  תנחומים
  

  גולדי לבביל
  

   אמךעם פטירת 

                
  מיבנחמת ציון תנוח

  

 

  

  תנחומים
  

  משפחת הקרל
  

   ל" זיוסףעם פטירת האב  
  )מוותיקי מושב נחלים(

                
  מובנחמת ציון תנוח
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  .במושב, נפתח חוג להגנה עצמית לנערות 
  

נובמבר בבית דני בשעה ב 8החוג מתחיל ביום שני 
18.50.  

  ,המדריך הראשי גיא דאר בוגר מכון וינגייט
  .ר לאומניות לחימה להגנה עצמיתומאמן ספורט בכי

  . דקות60משך החוג 
  .ח לחודש" ש170המחיר 

  ,כל הנערות שחששו ולא הגיעו לשיעור לדוגמא
  .מוזמנות להגיע לשיעור נסיון נוסף

  .052-5665487 .חיה רבינוביץ : לפרטים נוספים 
 ."ונשמרתן מאוד לנפשותיכן"כדאי ושווה כנאמר 

  התרמהופע מ

  הסטנדאפיסטית נויהבהנחיית 

, אריאל זילבר,  אהוד בנאי:בהשתתפות

  אלחי רפואה, חנן בר סלע
  7.11.10כסלו  ח "שון רראיום 

  20:00בשעה 
  ת"הספורט העירוני פהיכל 
  ת" פ20 אמסטרדם 'רח

  ח"ש50כרטיס מחיר 
  האומנים מופיעים בהתנדבותכל 

 ההכנסות יוקדשו לרפואתה של אשרת שפירא אקרמןכל 

 3 בן  חודשים וילד8דרושה אשה להוצאת תינוק בן  

מהגן בנחלים וטיפול בהם במשך כשעתיים בביתי או 

:                                   לפרטים. מתאים גם לאמהות .בביתה

    שירה050-9580746

 

  השבת אבדה
) למבוגרים(בחצר הבית נמצאו זרוקים אופנים ) 1

  .בצבעי שחור ולבן
  .052-3253506לפון ניתן לקבלם אצל יעל בט

  
  

 

 

  למכירה

  .שיחות ₪ 50מתנה +  ₪ 80כשיר ברשת פלאפון מ
             . ניתן להשיג את כל האביזרים לפלאפונים

  050-5771333 –דורון 

  
  

        תרומת דםתרומת דםתרומת דםתרומת דם

  

 .ה יתברך " תתקיים בע9/11בכסלו ' ביום שלישי ב
   

  21.00 - 19.00התרמת דם בבית דני בין השעות 
   

  אני מקווה , בתרומה הקודמת היתה התנדבות נאה 
  

  .תהיה התנדבות נאה ממנה  בתרומה זוש
   

   .לא לשכוח תעודה מזהה
   

   ! חיים לאדם - תרומת דם

        

  ,ש" רפו                               
   אריה גוטליב

  
  
  

אצל בר ) גם ביום המופע(ניתן לרכוש כרטיסים 
 054-2180132שפילמן 

 

 

 

  

 


