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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:
אביטל שפילמן ,אריאל אדלר ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן

גליון מס 358
י"ב כסלו תשע"א 19.11.2010
פרשת "וישלח" –
כניסת שבת16:20 :
יציאת שבת17:17 :
מניין כ"ותיקין" – 05:38
מפקד16:15 :

ועד מקומי
פגישה עם ר' ישיבת בנ"ע הרב לורנץ
חברי הועד המקומי הוזמנו לפגישה עם ראש ישיבת נחלים הרב
לורנץ בנושא יחסי הגומלין בין הישיבה למושב .בישיבה סקר הרב
לורנץ את השינויים שחלו במשך  5.5השנים האחרונות כגון
שיטות לימוד ,צוות הוראה ,חוגים וכו' ,ואת העובדה שמספר רב
של תלמידים טובים מבקשים להתקבל לישיבה .רוב התלמידים
מגיעים מאזור הדר גנים ,שוהם ונחלים .הישיבה מונה כיום
כ 450-תלמידים.
חברי הועד המקומי התרשמו מהשינויים שחלו בחצר הישיבה,
פינות שונות בעלות משמעות ארכיאולוגית ופינות ישיבה
לתלמידים .מבנים רבים שופצו חלקם בעזרת תורמים וחלקם בסיוע
המועצה האזורית.
חברי הועד העלו את בעיית ישיבת "דרך הישר" שנמצאת כרגע
במבנים של ישיבת נחלים ולומדים בישיבה הטכנולוגית.
הרב לורנץ והועד המקומי ימשיכו לדון בנושא עד למציאת
פתרונות .סוכם על שיתוף פעולה בין הועד המקומי לישיבה
ועדכונים הדדיים בנושאים שונים.
חברי הועד הודו לר' הישיבה הרב שמואל לורנץ על האירוח ועל
הדו"ח בנושא התפתחות הישיבה בתקופה האחרונה.

ועד אגודה
לצערנו בגליון קול נחלים האחרון מיום ד' בכסלו תשע"א
פורסם והובא לידיעת הציבור ע"י הועד המקומי
כי ועד האגודה מסרב להפחית את מחיר השימוש במים
הציבוריים )למטרות גינון וכו'(.
כיוון שפרסום זה )בלשון המעטה( אינו מדויק מובאת
בזאת תגובתו הרשמית של ועד האגודה כפי
שנשלחה בכתב במענה לפנית הועד המקומי בנושא הנדון.
לכבוד:
יעקב איזק ,יו"ר
ועד מקומי

משולחן המערכת
בעקבות פניות למערכת אנו פותחים פינה חדשה
הנקראת " לקול שאלה תשובה" .
בפינה זו נאפשר לציבור להפנות שאלה לוועדות
השונות או לכל גורם ציבורי במושב.
השאלות צריכות להיות בנושאים המעניינים את
הציבור בנחלים ולא רק את הפרט ,שאלות ענייניות
ללא כוונת זדון ושאינן פוגעות באף אחד.
הגורם המקבל את השאלה יקבל גם את שם השואל
אך ניתן יהיה לפרסם בגליון את השאלה בעילום שם.
בכל שבוע תפורסם שאלה אחת בלבד ואנו מצדנו
ננסה לתת הזדמנות לכל המבקש לפרסם את שאלתו.
באם המערכת לא תקבל תשובה מהגורמים השונים
בזמן סביר נפרסם את השאלה עם הודעה כי לא
נתקבלה תשובה.
המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לפרסם
שאלות שאינן ראויות לפי הקריטריונים שנקבעו על
ידה.

לקול שאלה
תשובה
השאלה מופנית אל :כב' הרב גרינוולד
האם מותר לדווח לרשויות על נהגים הנוהגים
בחוסר זהירות ועוברים על החוק ובכך מסכנים
את התושבים ו/או אפילו ילדיהם שלהם?

הנדון :בקשה לתעריף מים מיוחד בשטחים ציבוריים
ועד האגודה דן בבקשתך בנושא הנדון.
ועד האגודה התייחס בהבנה ובצורה אוהדת לבקשה זו אולם
החליט בשלב זה לדחות את תשובתו ולראות בהסדר בקשתך
חלק מההבנות /ההסדרים הכוללים שיושגו בתקופה הקרובה
בין שני הועדים" .
לדעתי כל מילה נוספת מיותרת.
זאב גולניק ,יו"ר
ועד אגודה

תשובת הרב:
יש להזהיר את הנהגים שנהיגתם מסכנת את
הציבור ואם ההתראות אינן משיגות את מטרתם
מותר ואף מומלץ לפנות לרשויות המתאימות
להמשך הטיפול.
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קול ששון וקול
בשבח והודיה לה' יתברך
מזל טוב

לנחמה וכרמי יוגב
להולדת הבת נוגה לי-את
לפנחס ווגל
למינדי ואיציק יוגב

בננו ונכדנו מתן הגיע לגיל מצוות
העלייה לתורה תיערך בשבת קודש
פרשת וישב
במניין הראשון
קידוש יתקיים לאחר התפילה
הציבור מוזמן !

להולדת הנינה  /נכדה

משפחות כהן ופסל

פ"שקוויל

ברכת ישוב טוב

במוצאי שבת פרשת וישב 27.11.2010 ,ניפגש
 20.30אצל משפחת יפה ואשי צור.
מפגשבשעה
בע"ה
חוג דור

לאבישג ואסף טויטו

ניפגש
27.11.2010
פרשת
במוצאי "שבת
עולם
מרתק עם
וישב –,מפגש
בעיניים"
עבודה
הנושא:
משפחת יפה ואשי צור.
 20.30אצל
בשעה
בע"ה
באמנות.
האופטיות
האשליות
המרצה :בועז פלדמן.
מפגש מרתק עם עולם
בעיניי"םח" –
הנושא" :
לאדם.
עבודה  20ש
השתתפות:
דמי
האשליות האופטיות באמנות.
לאשרפלדמן.
מנת :בועז
המרצה
השתתפות ולתאם את הכיבוד אנא
על
.
לאדם
ח
"
ש
20
:
השתתפות
דמי
תיצרו קשר עם יפה צור או דורית פורר.
לאשר השתתפות ולתאם את הכיבוד אנא
חוגמנת
על
היובל
וישב,או דורית פורר.
פרשת צור
שבתעם יפה
במוצאיקשר
תיצרו
 27.11.2010תתקיים
אי"ה הרצאה בבית משפחת ניצה וחנן נורדן
נפגש בשעה 20.30
חוג
היובל"ח
עלות 25 :ש
במוצאי שבת פרשת וישב 27.11.2010 ,תתקיים
בבית משפחת ניצה וחנן נורדן
הרצאה
אי"ה
היובל
לחברי חוג
פניכם20.30:
רשמו לבשעה
נפגש
עלות:
ליחיד (8-9/4/11).מתארגנת שבת
בתאריך25ד'₪-ה' ניסן
***
חברי חוג היובל ,רשמו לפניכם:
בתאריך ד'-ה' ניסן תשע"א (8-9/4/11) ,מתארגנת
שבת במלון מעלה החמישה כולל תכנית ביום שישי.
פרטים נוספים בסמוך לשבת.

)אצל שמואל פוירשטיין(

לעדי ואריאל מרקוביץ
)אצל גלעד פסל(

מתנדבים יקרים,
שוב אנחנו ללא מתנדבים לפעילות עם המועסקים במפעל
השיקומי .אשמח למתנדבים.
מדובר על פעילות חד פעמית במפעל השיקומי.
הפעילות בימי ד' בין השעות .16:00 – 15:00
כל פעילות מבורכת.
שירה ,סיפור ,יצירה ,ליצנות ,הרצאות מעניינות ,בישול
ואפייה ,משחקי חברה וכל מה שאתם חושבים שיעניין את
המועסקים.
מירית ,רכזת מתנדבים – 9722888 ,054-2323859
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קול אחד
אנחנו מעוניינים להרחיב את פעילות הספריה ולהביאה
למודעות רחבה יותר של אנשי נחלים.
לשם כך אנו מבקשים לגייס "נאמני ספריה" ,מכל הגילים.
"נאמני ספריה" אלו יתבקשו להתנדב שעה בשבוע )אם
יהיו הרבה ,וכך אנו מקווים ,אז שעה בחודש( לטובת
הספריה.
בין שאר הפעילויות המוצעות:
* פעילות לעידוד הקריאה לכתות א-ב.
* פעילות לעידוד הקריאה לגני הילדים )בשיתוף הגננות(
* גיוס כספים ותרומות לקנית ספרים חדשים.
* לכתוב פינה קבועה ב"קול הנחלים" על ספרים חדשים
שהתקבלו בספריה  /ביקורת על ספר שיצא לאור ,וכו'.
* עזרה בתחזוקה שוטפת של הספריה.
* עזרה בשעורי בית – בתוך הספריה
* להקים מועדון "הספר הטוב"
* לעזור בארגון ארועים ,כגון ,שבוע הספר ,מפגש עם
סופרים ויוצרים.
אלו רק מקצת הדברים .נשמח לקבל עוד רעיונות.
כל המעוניין להצטרף לחבר "נאמני הספריה" ,מוזמן
להתקשר אל:
יוכי –  ,052-8850780ענת ,052-3428466 -אורינא –
054-4202461
אנחנו מחכות לצילצול

לכל בעלי הכלבים היקרים
מידי בוקר כלביכם מלווים את ילדינו לתחנות ,
רודפים אחרי מכוניות שמסיעות לגנים ,מלווים
את הצועדים בערבים .לא תמיד הכלבים קטנים
וחמודים ,לרוב הם גדולים ומאיימים.
לא כולנו אוהבים אותם ונהנים במחיצתם.
אנא השאירו את כלבכם הפרטי !!!! ברשותכם
הפרטית.
עידית פומרנץ

ועדת בטחון

נא לשמור על ערנות.
להזכירכם:
057אילן דרוקמן – 057-7252517
050אבי וולמן – 050-8779760

***
כל הנערים והנערות שלקחו טפסים להתנדבות
לנוער מג"ב מתבקשים להחזיר אותם מלאים +
 2תמונות  +אישור רופא משפחה עד 23.11.10
לאחר מכן לא יתקבלו טפסים !!!!.
תודה תמי – 057-7755414

אתר נחלים כתובתנוhttp://www.mynehalim.co.il :

כתובת הדוא"ל לפרסום או הערותmynehalim@gmail.com :
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בית מדרש לנשים  -נחלים

הציבור בנחלים מוזמן להתוועדות חסידית לקראת
"ראש השנה לחסידות"

בואי בברכה ליום מלא וגדוש בלימוד

חג הגאולה

פנימיות ,השקפה ואקטואליה.
המפגשים יתקיימו אי"ה:
במושב נחלים ,בבית דני בימי שני
בין השעות10:00-12.15 :

י"ט כסלו היום בו השתחרר אדמו"ר הזקן בעל התניא
מייסד חסידות חב"ד ממאסרו בכלא הרוסי
בתכנית:ברכת המרא דאתרא הרב דוד גרינוולד שליט"א
קטעי וידאו מיוחדים של הרבי מליובאויטש

המרצים:

הרצאה מרתקת בנושא

הרב עדיאל לוי

"החסידות -התשובה לאתגרי הדור"

מר משה הרשקוביץ

עם

הגברת מיטל קורן

הרב מנחם ברוד

---------

עורך "שיחת השבוע" ודובר תנועת חב"ד

עלות השיעורים 25-שקלים

" י"ט כסלו ...החג אשר פדה בשלום

לבירורים נוספים:

נפשנו...

חוה גרמה 052-2541770

ועלינו להעיר לבבנו ביום הזה ...שיאיר

הזמנה לטקס זיכרון להרוגי  30בנובמבר 1947
ולביקור ב"רודגס"
במקום בו הותקפו האוטובוסים ,ליד הכניסה למושב "נחלים",
מצוי כיום שלט זיכרון.
במשך שנים רבות היו העיריות של נתניה ושל חדרה ואנשי
מושב נחלים מקיימים במקום ,טקס זיכרון בהשתתפות
תלמידי בתי הספר .אך לצערינו הם חדלו ממסורת זו.
זו השנה החמישית שמספר חברים ,מאוהבי ארץ ישראל,
חידשו את טקס הזיכרון בכדי להחזירו לידיעת הציבור
ולרשויות שהיו שותפות בו בעבר.
נפגשים ביום שישי ,י"ט בכסלו תשע"א,26.11.10 ,
בשעה  10:00ליד תחנת הדלק במושב נחלים.
בשעה  11:00נפגש ב"רודגס" ערש ההתיישבות החלוצית
הדתית כיום כפר הנוער אמי"ת פתח תקוה ,רח' הרצוג 16
ונשמע על המחלוקות הדתיות בהגנה בפ"ת לכבוד מלאות 90
שנה להגנה .כחלק מכנס שיעסוק ב"ציונות הדתית
בהתיישבות ובהגנה".
רענן רשף –  , 03-6353770חיים מייטליס – 052-8607779

הציבור מוזמן.

נפשנו באור פנימיות תורתו ית'"...
)מכתב אדמו"ר הרש"ב נ"ע(
כיבוד כיד המלך
שי למשתתפים
ההתוועדות מיועדת לגברים ,נשים ,ובני נוער )ישיבה
נפרדת(
כניסה חופשית
האירוע יתקיים אי"ה במסעדת "ארץ זבת חלב"
ביום שני ט"ו כסלו תשע"א ) (22/11בשעה 19:00
מומלץ להצטייד בלבוש חם
לפרטים :יאיר054-6578770-
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בחנוכה לא נשארים בבית

ועדת תרבות מזמינה את
הציבור להקרנת הסרט

מושב נחלים ייארח ביום שני,
)כ"ט בכסלו 6 ,בדצמבר(
את ההצגה:

"הבן הסורר"

בובו ולוסינדה

במוצאי שבת ,20/11
י"ג כסלו ,בבית דני

בובו ולוסינדה הם שני פועלי במה
בתאטרון.
ערב אחד הם מגלים שהקהל כבר
יושב באולם ,אך השחקנים אינם.
הם מחליטים להציל את ההצגה ויחד
הם יוצרים מופע ומשעשע.
הצגה מקסימה לכל המשפחה.
גילאי 4-100
ההצגה תתקיים בבית דני בשעה 9:30
עלות 25 :ש"ח לכרטיס

חג שמח
ועדת תרבות

בתכנית:
 20:30קפה ועוגה
 21:00התחלת הקרנה

מחיר כרטיס  15:ש"ח
מתנדבות לאפיית עוגה לפנות ל:
אורית גוטמן 0544817951
נורית גוטמן 054-7502730
נורית כהן

054-9805770

מתאים למבוגרים ונוער.

"מדובר בתיעוד מרתק של צעיר המנסה לסלול את
דרכו האישית ,מבלי להגרר אחר מוסכמות
חברתיות .כדי למצוא את עצמו האמיתי הוא נאלץ
לעמוד מול מאבקים לא פשוטים – המשפחה מצפה
ממנו להתברגן ,אמו לא מבינה בשביל מה נחוץ
הזקן המעטר את פניו ,אביו לוחץ בכל כוחו
שיתגייס ורק הסבתא די זורמת איתו"
".הבן הסורר הוא סרט חשוב ומקורי ,שנותן
נקודת מבט לא שיגרתית על נער גבעות חינני
ועצמאי .הוא מאיר באור משעשע מלחמות
משפחתיות מכל הסוגים והמינים .רוצו לראות“.
אמציה האיתן ,בשבע
מצפים לראותכם!
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הכן ילדך\ גופך לחורף
החורף מגיע )הלוואי( ואיתו בעיות הנשימה והעור
המוכרות.
טיפול הכנה לחורף בקליניקה לרפואה סינית  -מושב
נחלים.
טיפול במגוון בעיות -עיקול ,נשימה ,אורתופדי ורגשי.
גלעד מורה בכיר ומטפל בדיקור ,שיאצו ותנועה.
052-4203832

בקשה להורים הנמצאים ברחבת בית הכנסת
בשבת בזמן הפעלת המשחקיה
המשחקיה ע"ש אברהם אינהורן גדלה ,הודות לאנשים
טובים ונדיבים.
הורים יקרים ,עיזרו לי בבקשה לדאוג לכך ,שרק ילדי
הגן ישחקו במשחקים ולא ילדי בי"ס.

כך נוכל לשמור על תקינותם ושלמותם.
הרבה תודות

מבצע מדהים
במאג קפה
בוטיק במתחם  oneבבארות יצחק
תתארח המעצבת ג'ודי
בתאריכים  23-24/11בימים אלו ינתנו
הנחות משמעותיות
מהקולקציה של המעצבת ,
ועל כל קניה בבוטיק ...כוס קפה במתנה.

אהובה אינהורן

השבת אבדה
מי שמצא לפני שבוע זוג נעלי ספורט חדשות של ילדים
 KAPPAליד סניף בני עקיבא
מתבקש להחזיר לאורי ונורית כהן 054-9805770

** ** ** ** **
נמצאו משקפי שמש ברח' הירדן ע"י משק מס' 70
ניתן לקבלם אצל ציפי – 054-4928537

דרושה שידת החתלה
נשמח לקבל שידה במצב טוב
להתקשר 054-7374789

** ** ** ** **
במוצאי שבת האחרון שכחתי את אופני במגרש
הספורט.
מי שמצא/ראה מוזמן להתקשר
ל  054-9182202ויבוא על הברכה!

רוצים לצאת ואין מי שישמור על הילדים?
נערה אחראית ובעלת ניסיון קודם תשמח
לבוא לעזרתכם התקשרו לבל תאחרו
 077-93369308רות-תהילה פורר

שמן-זית להדלקה  -חינם!
תרומת שמן הזית ממשק לווין –
להדלקת כהנים בלבד!
דודי כהנא 050-9329352

