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  537גליון מס 

  11.11.2010א  "  תשעכסלו ' ד

   – "ויצא" פרשת

  16:24: כניסת שבת

  17:20: יציאת שבת
  

  05:32 –" ותיקין"מניין כ

  16:15: מפקד

  

il.tne.smile@vmnhadas 
  : מערכת

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

  
   – מים ציבוריים

          חשבון המים הציבוריים בחודש האחרון הגיע 
  . 14,000₪-ל

 המים עלהועד המקומי פנה לועד האגודה לחייב 
  , דהיינו,  בייתיהציבוריים במחיר

, חיר חריגהבמחיר בייתי כפי שהיה עד היום ולא במ
  . בשלילהנואך נענ

 מתבררמושבים במועצה במספר בבדיקה שערכנו 
משלמים עבור המים הציבוריים הועדים המקומיים ש

  .)מ"כולל מע (לקוב ₪ 5.5 - ₪  2 בין
   מחיר המים שחוייב הועד המקומי בנחלים הוא

  ).מ"כולל מע(לקוב  ₪ 9.21
 ועד האגודה מחייב לפי מחיר חריגה, לצערינו

  .הקוב הראשוןמ
 לועד איןנו מאוד אך נושא הגינון במושבנו חשוב ל

  ! המקומי אפשרות לעמוד במחיר מופקע זה

  
   – מדרכות וכבישים

נציגי הועד המקומי ערכו סיור עם מפקח התשתיות 
 על מנת לקדם את האישורים של HOTשל חברת 

HOTאנו מקוים .  לביצוע המדרכות בנחלים
 כל י" התוכניות עבה שיאושרורובתקופה הק

  .הגורמים והעבודה תחל
  

   – 17- ל16מעבר מים בין משק 
הועד המקומי פנה שוב למהנדס המועצה על מנת 

. 17- ל16לפתוח את בעיית ניקוז המים בין המשקים 
  .י המועצה"סוכם שהנושא יטופל בקרוב ע

  

  
  

  ,עמכם' התושבי נחלים 

  

, חודש בו החניכים, חודש ארגון עבר וחלף לו, ובכן

, ובוגרים הגיעו כל ערב לסניף' חבריא ב, מדריכים

השקיעו רבות , בנו דגמים, עשו חזרות, צבעו קירות

להרים ולקדם את - והכל למטרה אחת משותפת

  .הסניף לדרגה חדשה

             חודש הארגון השנה סבב סביב הנושא

 כל חיינו אנו רוצים לעשות עליה  ".לייהלייהלייהלייהעושים עעושים עעושים עעושים ע"

בכל מיני תחומים והשנה הקריאה היא להפוך את 

  .לעלייה של ממש-הרצון למעשה

במשך החודש כל שבט למד לעומק על תחום אחר 

עליה , חיים של עלייה, עלייה פנימית: של עלייה

עלייה לתורה ועליה , עולים עם העם, לארץ ישראל

  .לבני עקיבא

, אוכל, כיף,  עבר עם הרבה חיוכיםה החודש"ב

חודש ארגון זה הוא פתיחה לכל . לימוד והווי סניפי

  .ה רק יעלה ויתקדם"מנקודה זו הסניף בעז-השנה

זהו גם המקום והזמן לומר תודה לכל מי שעזר ותרם 

הורי , ועדת חינוך, לועד המקומי- בחודש זה

גרעין , מדריכים, בוגרים, הרב גרינוולד, החניכים

  !יכיםוחנ

לא היינו מצליחים להרים את חודש ארגון בלי 

  !עזרתכם

, ארונות, ספות, נשמח מאד לקבל ריהוט, ולסיום

בכדי להפוך את הסניף למרכז ' כורסאות וכו, מדפים

  .ולתת לו תחושת בית

-כל המעוניין לתרום נא ליצור קשר עם אריאל סלע

054-6134135.  

  ,שנזכה לעלות ולהתעלות בכל תחומי חיינו

  

  ,בברכת חברים לתורה ועבודה

 .א"אוריאלה קומונרית התשע

  

  בני עקיבא   ועד מקומי
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 וקול ששון קול

  
  

  
  מזל טוב

  

  פסיה אונגרל
  אסתר וצביקה וקסלבאוםל

  הנכד/  הנין להולדת
  בן לענת ועופר

  
  
  
  
  

     

 

  

                     קול ששון וקול שמחה "
 "ן וקול כלהקול חת

  
  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

 
 

  

אנחנו מבקשים להזכיר לכל מי שלקח ספרים 

להביאם  אותם אה ושכח שצריך גם להחזיר לקרי

  .מיידית חזרה לספריה

יש מנויים המחזיקים ברשותם ספרים למעלה 

  .משלושה חודשים

ראשון וחמישי משעה , שעות פתיחת הספריה

  .18.00 עד 16.00

 תחזיר כדי שגם האחרים יקראו -ת יקראת ונהנ

  .הנויוי

  צוות הספריה

  
 

  
  מזל טוב

  
  

  יפעתלנישואיך עם ידידיה הלמן ל
  

  יפה ומוטי הלמןל
  לנישואי ידידיה

  
  

  
  מזל טוב

  
  רות ולורנס הורוביץל

  לנישואי הנכדה
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  com.gmail@mynehalim :ל לפרסום או הערות"כתובת הדוא     il.co.mynehalim.www://http :וכתובתנ אתר נחלים

  
  בקול אחד

  .מקובל עלי" קול הנחלים" של 536תו של דודי כהנא בגליון כל הכתוב ברשימ
? אך מהיכן יודעים את הדברים. ועדת הקבלה צודקת, נאמרו לי על ידי חברים שונים דברים שאם אכן הנם אמת, אבל

  .שמעו
שב כל המו. עומדים למכור את המשק ולהגר לארצות הברית, משפחת פלש, לפני שנים היה מי שהפיץ במושב שאנחנו

היה מי שהפיץ במושב שהמחירים שאני גובה . לפני שנים הייתי מבצע לתושבי נחלים עבודות מים. דיבר על כך
שמתי לכך . כל המושב האמין בשמועה. זה למרות שהמחירים שלי היו זולים בהרבה ממחירי השוק. מופרזים וגבוהים

לפני שנים ספורות היתה מחלוקת חמורה ).  הזהעד היום. (קץ על ידי הפסקה מוחלטת של עבודה אצל תושבי נחלים
שהמשפחה לא בסדר " שמעה"ועדת הקבלה , ועד האגודה מכר מגרש למשפחה. ומרה בין ועד האגודה לועדת הקבלה

היא משפחה דתית , אכן המשפחה התיישבה במושב. לא היתה דרך חזרה, מאחר והמכירה נעשתה. בחינה דתיתמ
  .שקרית, כמו שמועות אחרות, השמועה הייתה. וקליטה מוצלחת מכל הבחינות

מראש עלי תמיד לדון את הזולת . אני אינני מכיר את משפחת שנלר ואין לי כלים לשפוט את מידת התאמתם למושב
זה בהחלט מגביר את המגמה לקו , רב סבו ורב סבתו של מר שנלר, סבו סבתו, הואיל ואני מכיר את אביו. קו זכותל

  .זכות
  .תואילו נא לחדול לסמוך על שמועות שהנן לעתים מרושעות ושקריות ותבדקו את האמת

  יצחק פלש                                                                                                                                         
  

  
  

  אחד קול

 בהסתכלות לאחור ועם הפנים קדימה
  
  . ..האחרונהפרשה המה להפנים מ, שבנוח

ק שכולנו מבינים את הקושי והמורכבות הרבה הגלומים בקבלת החלטות במסגרת וועדת קבלה ומעריכים את אין ספ
  .עבודתם המסורה של חבריה

  : עלינו לזכור שני דברים חשובים, בפרט בקהילה שאדניה חסד ונתינה, יחד עם זאת ודווקא נוכח המורכבות והקושי
 לעתים אנשים מתוכנו שכבר קבעו במושב את ביתם והם וילדיהם כבר .האחד הוא כי אל מול הוועדה יושבים אנשים

איש לא היה .  כמעט באופן מיידי הינה החלטה שראוי לבדוק את רגישותההוציאםהחלטה ל, ועל כן. חלק מאיתנו
  .ביחד עם חבריה את שנת הלימודים הנוכחית,  הייתה מסיימת כאן3ניזוק מכך שילדה קטנה בת 

  . הוא היכולת להכיל גם דעות מנוגדות ובמיוחד כשהבעתן היא בדרך ארץ, ב לא פחותהעניין השני וחשו
  . וענווהשנקשיב ונמשיך בחיי הקשבה

  
  .גלסנר, הירשפלד, אליאסף, .דגן מ, קורן, היימן הצעירות,  פלש-משפחות                                                       
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  תגובה על המכתבים לקול הנחלים

  

דווקא . טאים כאנשי סדום חלילה לא הייתי כותב מה שכתבתיולו הייתי חושב שאנשי נחלים רעים וח  .א

שוב ומתוך מודעות לדברים מתוך כך שיש לי אמון רב ברגישותם ובכוונותיהם הטובות של אנשי היי

 .שציינה הגברת דבורה על כך שיש בישוב תושבים רבים שהם חסידים ואנשי מעשה כתבתי את דברי

  

אבל הוא לא , הדיון על נחיצות וועדת הקבלה הוא דיון חשוב וארוך שנידון עכשיו גם ברמה הלאומית  .ב

מכיוון .  חי במושב חמש שניםהמכתב עוסק במקרה המסוים של זוג שכבר. הלוז של המכתב שכתבתי

שהזוג המדובר לא ימשיך להתגורר פה אני לא בטוח שיש טעם להמשיך בדיון אך אף על פי כן אתייחס 

בנחלים גם אחרי שעברת וועדת קבלה במידה ונאלצת לעבור דירה בתוך המושב . א. לשלוש נקודות

גם אם , ק ממנה לטוב ולמוטבלעניות דעתי מהרגע שאתה חלק מהקהילה אתה חל. נערך מבחן נוסף

לצערי הרב הניסיון מלמד שמשברים ושינויים כאלו של .  מישהו עבר משבר או שינוי כזה או אחר

האם בכל פעם . עלולים לקרות במשפחות הכי טובות) חבר , אח, בעל, בן(הורדת כיפה של בן משפחה 

שמעות הפנימית של העובדה המ. ב? שזה יקרה ההתמודדות הקהילתית תהיה באמצעות וועדת קבלה

, שאדם שעובר דירה בתוך המושב צריך שוב לעבור וועדת קבלה היא שאתה אף פעם לא ממש שייך

. בתת מודע עובר מסר שאומר שאנחנו כישוב לא מוכנים להחמיץ אף הזדמנות לתהות שוב על קנקנך

יתכן שאני . ג. מחזק אותומסר שיפוטי כזה פוגע לדעתי במרקם החיים הקהילתי הרבה יותר מאשר הוא 

עדיין לא מוכרחים להעמיד את , טועה ואכן היה צריך לדאוג לכך שהמשפחה לא תמשיך להתגורר בישוב

ניתן היה למשל לאפשר לזוג להמשיך לשכור דירה , יש גם פתרונות ביניים, הדברים רק על מידת הדין

 . שבון את הפגיעה בכל בני המשפחהעד סיום שנת הלימודים או למצוא פתרון ביניים אחר שלוקח בח

  .אני מקווה שהדברים תרמו נקודות משמעותיות לחשיבה

 רועי זמיר
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ועדת תרבות מזמינה את   
  הציבור להקרנת הסרט

 "הבן הסורר"

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

                                           :תכניתב
                           קפה ועוגה20:30
  לת הקרנה התח21:00

 
 
 

 !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 ומאפה- 11.00 – 10.45

 סופרת מספרת על,  חנה בר -12.00 - 11.00

   "בעקבות סודמסע "

  

   מוזמן-כל מי שיש לו זמן

  

 

 בחנוכה לא נשארים בבית
  

          , מושב נחלים ייארח ביום שני
 ) בדצמבר6, ט בכסלו"כ(

 בובו ולוסינדה :את ההצגה
 
 
 
 
 

 9:30ההצגה תתקיים בבית דני בשעה 
  .די גן ובית ספרההצגה מיועדת ליל

  
 ח לכרטיס" ש25: עלות

 
 חג שמח

 ועדת תרבות
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  מרפאת נחלים– שירותי בריאות כללית     

  
  

  :הזמנה לערב מרתק וחשוב
  

 יתקיים מפגש בבית דני 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

               

  .י הנוחות להגיד שקשה תחושת הבדידות וא

   

 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
  

, בפגישה נראה סרט בנושא המטפל העיקרי

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

  

  .תוח במושביעבודות פ" במתקפת"לאחרונה אנו 

בימים האחרונים החלו עבודות בחלק הצפוני של 

גם עבודות ביוב ) איזק ממזרח למערב(, המושב

וגם עבודות לבניית המחלף ובקרוב בניית 

  .מדרכות

בשל כך נפרצו דרכי עפר וגדרות על מנת 

כנס יהכלים הכבדים יוכלו להשהמשאיות ו

  .ולעבוד

אנו מבקשים לשים לב לדברים חשודים ועובדים 

  .'שנכנסים לשטחים וכו

אנו מצידנו עושים מאמצים על מנת לצמצם את 

והנחינו את הקבלנים לחסום את , הפגיעה

  .חים"הפרצות בלילה ולא להעסיק שב

 נפעל לתקן ,אנו תקווה שאכן כך יהיה ואם לא

  .זאת

  .רה נא לשמור על ערנותבכל מק

        

        : : : : להזכירכםלהזכירכםלהזכירכםלהזכירכם

        7252517725251772525177252517----057057057057    ––––אילן דרוקמן אילן דרוקמן אילן דרוקמן אילן דרוקמן 

  8779760877976087797608779760----050050050050    ––––אבי וולמן אבי וולמן אבי וולמן אבי וולמן 

  

 ולביקור 1947 בנובמבר 30הזמנה לטקס זיכרון להרוגי 
 "רודגס"ב

  

, "נחלים"ליד הכניסה למושב , ם בו הותקפו האוטובוסיםבמקו

  .מצוי כיום שלט זיכרון

במשך שנים רבות היו העיריות של נתניה ושל חדרה ואנשי 

טקס זיכרון בהשתתפות , מושב נחלים מקיימים במקום

  .אך לצערינו הם חדלו ממסורת זו. תלמידי בתי הספר

, ישראלמאוהבי ארץ , זו השנה החמישית שמספר חברים

חידשו את טקס הזיכרון בכדי להחזירו לידיעת הציבור 

  .ולרשויות שהיו שותפות בו בעבר

, 26.11.10, א"ט בכסלו תשע"י, נפגשים ביום שישי
  . ליד תחנת הדלק במושב נחלים10:00בשעה 
שבות החלוצית ההתיי שער" רודגס" נפגש ב11:00בשעה 

 16הרצוג ' רח, ת פתח תקוה"הדתית כיום כפר הנוער אמי

 90ת לכבוד מלאות "ונשמע על המחלוקות הדתיות בהגנה בפ

ציונות הדתית "כחלק מכנס שיעסוק ב. שנה להגנה

  ".בהתיישבות ובהגנה

                            ,  03-6353770 –רענן רשף 

  052-8607779 –חיים מייטליס 

  .הציבור מוזמן
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        ועדת ספורטועדת ספורטועדת ספורטועדת ספורט

 .חוגים נוספים' נפתחו במושב מס, לאחרונה

  :וכוללים את התחומים הבאים, חוגים אלו החלו לפעול בבית דני

  .ודו לילדים'ג -

  . קפוארה לגיל הרך-

  . הגנה עצמית לנערות-

   

  דו לילדים'גו

   ,ניר מעתוק י המאמן"יועבר ע) בהובלת נתי כפרי(ים ודו לילד' חוג הג-

  . כיתה א- ומיועד בשלב ראשון לילדים בגילאי גן חובה  

   ,במידה שיהיה ענין להצטרפות ילדים בקבוצות גיל נוספות,  במקביל-

  .קבוצה נוספת  נפעל להרחבת החוג ופתיחת 

במידה , עם זאת( שיעורי נסיון ללא התחייבות 3ודו לילדים כולל ' חוג הג-

  שבוחרים

  ).תשלום החל מהשיעור הראשון  מחייב-  להמשיך בחוג מעבר לשיעורי נסיון אלו 

   

        : : : : להלן רשימה עדכנית של כלל החוגים הקיימים כיום במושב להלן רשימה עדכנית של כלל החוגים הקיימים כיום במושב להלן רשימה עדכנית של כלל החוגים הקיימים כיום במושב להלן רשימה עדכנית של כלל החוגים הקיימים כיום במושב 
  

       
       

 איש קשר  מחיר לחודש שעות פעילות אוכלוסיה מיקום יום פעילות החוג

 15:45-16:30 גן טרום חובה
 יבית דנ קפוארה לילדים

 16:30-17:15  כיתה א-גן חובה 

160₪  ,10% 
הנחה על ילד 

 שני
 052-3614234, גיתית

 17:20-18:05 ) כיתה ב-גן חובה (צעירות 
 בית דני מחול מודרני

 18:05-18:50 ) כיתה ז-כיתה ה (בוגרות 
  054-5885352, שושי  130₪

 הגנה עצמית לבנות

 שני

 052-5665487,חיה  170₪ 18:55-19:55  כיתה יא-כיתה ה  ית דניב

 054-7346565, נתי  150₪ 15:15-16:00  כיתה א-גן חובה  בית דני ודו לילדים'ג

 18:00-18:45 קבוצה צעירה
 התעמלות קרקע

 רביעי
 בית דני

 18:45-19:30 קבוצה בוגרת
150₪  

-057  -פרנסואז 
3507153                

052-2750374 
 17:00-18:00  כיתה ג-גן חובה 

, ראשון כדורגל
 שלישי

 מגרש הספורט

 18:00-19:00  ו-כיתה ד 

 -חד שבועי 
דו ,  100₪

 155 -שבועי 
₪ 

 052-5455061, קובי

 050-4567178, טלי  140₪ 18:00-18:45  כיתה ה-כיתה ב  מגרש הספורט חמישי טניס

 17:30-18:30  ו-כיתה ה  שלישי/ראשון

 18:30-19:30  ט-כיתה ז  שלישי/ראשון
איגרוף / קיקבוקס 

 נדיתאיל
  

 ישיבת נחלים

   כיתה י ומעלה

 -חד שבועי 
דו ,  140₪

 200 -שבועי 
₪ 

 054-5457587, יעקב

  100₪ 17:00-17:45 3 - 6גילאי  שלישי התעמלות ותנועה

יזוק וחיטוב הגוף ח

 לנשים
, שלישי, שני

 שישי, חמישי
 8:15-9:00 נשים

 -חד שבועי 
דו ,   110₪

 150 -שבועי 
₪ 

 בתאום אישי אימון כושר אישי

בביתה של 
 מיכל יזי

      

 052-4461961, מיכל
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  התעמלות לנערות
  
  

, נגמר חודש ארגון ואפשר להתחיל ביום רביעי
 יפתח החוג 19:00 בשעה 17.11.10, כסלו' י

  .'ח-ו' י בנות ז"שאורגן ע
  ,מחכה לכן

  052-4461961כל יזי מי
 

  השבת אבדה
  

א ויכול למצ, האירגון עניבה-מי שאיבד במפקד שבת

בסמוך  ,קשורה על אחד משלשת עצי הזית אותה

  .למגרש הכדורסל

    

  

 **   **   **   **   **  

  
נשכחה בביתי שכמיה בצבע ורוד סרוגה של 

  .ילדה נחמדה שהתעמלה אצלי בחוג
  .תמוזמנ... מי שחסרה לה אחת כזו

  052-4461961 –מיכל יזי 
 

 

נ "לע, ח" ש300  תודה לדרורה רטנר על תרומת
  ,ל"אברהם רטנר ז בעלה 

: בכסף זה קניתי. ש אברהם אינהורן"למשחקיה ע
  .עגלת בובות וקשקשנים ,בובות ,"קביים", "פידלו"

                י למצוות יישר כוח ותזכ
  אהובה אינהורן                                                           

  
  

                                    

 עבודות חשמל לבית ולעסק
  

   שירות אמין ומקצועי– חשמלאי מוסמך
             

  054-4457334 –צלי אדלר         

 

  זוג צעיר מעוניין לשכור דירה במושב
  052-6146642: אגי
 

  לכל בו לגן דרוש עובד צעיר
   ימים בשבוע5לעבודה במשלוחים 

 08:00 – 13:00  
  

  9322132 – ריקי –לפרטים נוספים 

לזוג צעיר עולים חדשים דרושה בדחיפות עגלה 
  . ילדים2המתאימה לנשיאת 

  054-4928537 –ציפי , תודה
 

 הצעת עבודה
  ת "לחלוקת מיצים באזור פ

  .פעם בשבוע למשך שעות ספורות
  !שכר גבוה
  !רכב חובה

  עבודה קלה ומהנה
  .מתאימה לסטודנטים

  0505199044יואב : טיםלפר

  ! חינם-זית להדלקה -שמן

להדלקת כהנים  - תרומת שמן הזית ממשק לווין

  !בלבד

   

  050-9329352דודי כהנא 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


