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knechalim@gmail.com
מערכת:

גליון 549
כח' מר חשון תשע"ה21.11.2014 ,
פרשת "תולדות"
כניסת שבת16:22 :
יציאת שבת17:16 :
מפקד16:00 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי,
נורית גוטמן ,ניצה טייכמן ,הדס סניאור

בקול אחד

קול ששון וקול

אנו פונים לועד המקומי ומבקשים כי בהזדמנות זו ,בה
סוללים כביש חדש ברח דן ,נא סללו גם שביל מסודר בין
הדואר ועד לבית הכנסת.
בשביל זה צועדים עשרות אנשים נשים וילדים מידי שבת
ואף במשך השבוע .השביל רעוע ובחורף מלא בשלוליות
וכבר מעדו ונפלו בו אנשים.
כמו כן ,כדאי להאיר את הדרך ולתקן את המרצפות
ברחבת בית ותיקים.
מזל טוב

בתודה ובברכה
נורית גוטמן

לנועה ולרב פרל
להולדת הנכדה
בת לידידיה ואביה

**
לאפרת ועמיחי איזנברג
לדב וגיטה איזנברג
להולדת הבן/הנכד

**
לאפרת ויאיר מרמורשטיין
להולדת הבן

בני עקיבא
הורים יקרים ,ה' עמכם!
בשבוע האחרון התחילו חזרות לקראת ההופעות וצביעה עם
המדריכים ,במהלך השבוע הקרוב העבודה תימשך באינטנסיביות
ובהנאה.
במהלך השבוע יתקיימו ערבי שימוח לשבטים וביום רביעי יתקיים
'לילה לבן' בסניף על מנת להכין את הדגמים לתערוכות .
חניכים רשאים להישאר עד השעה !00:00
השבוע יחכו לכם בדואר הזמנות לאירועי שבת ארגון אשר תתקיים
עוד שבוע בשבת פרשת 'ויצא'-כולם מוזמנים בשמחה!
השבת פעילות הסניף תתקיים בתוך המבנה ותכלול -תפילת ערב
שבת ,מפקד ,תפילות ופעולות.

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשע"ה  -באדיבות שלום נוי
השבוע ירדו  56.7מ"מ
סה"כ מתחילת העונה ירדו  169.3מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני
האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

השבת מפקד בשעה: 16:00יש להגיע בזמן ולבושים כחול לבן.
שבת שלום!
בברכת חברים לתורה ועבודה,
צוות ההדרכה ושחר.

מסיבת ראש חודש לנשים
במוצאי שבת ראש חודש כסלו  22.11.14בשעה 20.30
תתקיים מסיבת ראש חודש לנשים בסטודיו ברינתיה.
מדובר בערב מיוחד המשלב בין גוף לנפש.
מי שמעוניינת לקבל פרטים – נא לשלוח מייל ל-
aviva.silberman@gmail.com
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מתחילים ספר שמואל ב
כולם מוזמנים להצטרף
חוג תנ"ך זמנים שבת וירא
גן – עד כיתה א בספריה 15:30
כיתות ב-ג בספריה 16:00
כיתות ד-ו 15:25

"נוצר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו"

נחל איתן בית מדרש נחלים ע"ר
מזמין אותך בלב שמח להשתתף
בלימודי בית מדרש
ב"בית דני"
בעלות של ₪ 30
בתאריך:ב' כסלו 24.11.14
בשעה 10:00 :הרב עדיאל לוי
"תקדים שאול"
בשעה  11:15הרב אהרון כהן
"פרשה ואקטואליה"

מין הגורן ומין היקב
קיצוש"ע  :כיוון שהתחיל הקורא לקרוא אסור לכל הקהל
לדבר ואפילו בדברי תורה.
ובשולחן ערוך מוסיף :אסור לספר כשהמפטיר קורא
בנביא עד שישלים .וכזוהר מוסיף :כשמעלים ספרי תורה
על הבמה צריכים כל העם לסדר עצמם למטה באימה
וביראה כמו שכתוב ויחרד כל העם אשר במחנה .צריכים
לכוון את ליבם אל התורה כמו שעתה עומדים הם על הר
סיני .ויהיו מקשיבים ויטו אוזניהם לשמוע היטב את
קריאת התורה .ולא יסיחו את דעתם במחשבות אחרות
שאין רשות לעם לפתוח את פיהם אפילו בדברי תורה וכל
שכן בדברים אחרים.
מרא דאתרא הרב דויד גרינוולד ,הגבאים
עמותת ביהכ"נ ונציגי ציבור.

בואי בלב שמח
חווה גרמה

ועדת בטחון
מתוך אתר אינטרנט "מאקו" – מאת רוני דניאל

"הפכנו למדינת "עשו לי ,שמרו עליי"
מה קרה לרבים מאיתנו ,שהפכנו להיות מבקשי "תעשו לי" ,תבואו אליי" ,תשמרו עליי וכו'? האם לא ראוי שהאב החרד כל כך לגורל בתו –
וייתכן שבצדק – שיגייס כמה מאבות הילדים ואולי גם את אמהות הילדים ובתורנות יעמדו בשער הגן ופשוט ישמרו? רוני דניאל טוען שהגיע
הזמן שנשנה את הדיסקט!
כמוכם צפיתי הערב )שלישי( במהדורת החדשות בכתבתה של דפנה ליאל ,שעניינה היעדר אבטחה במוסדות לימוד כמו גני ילדים .עמד שם אבא נושא בידיו את
בתו .הוא נראה לי בחור לעניין ,אפילו חסון וחזק ומה שהיה לו להגיד במעמד הזה שהוא דורש שיביאו צבא ,משטרה ,אבטחה מכל סוג  -רק שיביאו אותה ,כי היום
אין אבטחה וילדינו מופקרים ,כך הוא אמר פחות או יותר.
האמת היא שהוא נראה לי בחור לעניין ,אפילו בריא .אני רוצה לחשוב שהוא גם עשה צבא ,ואם לא חבל ואף פעם לא מאוחר .מה שפחות או יותר משגע אותי זה
מה קרה לאיש הזה שאתם בוודאי שמים לב  -אני אפילו מחבב אותו  -או בעצם לרבים מאיתנו ,שהפכנו להיות מבקשי "תעשו לי"" ,תבואו אליי"" ,תשמרו עליי"
וכו'.
ומה איתנו בעצם? האם לא ראוי שהאבא החרד כל כך לגורל בתו  -וייתכן שבצדק  -שיגייס כמה מאבות הילדים ואולי גם את אמהות הילדים ובתורנות יעמדו
בשער הגן ופשוט ישמרו?
לא בהכרח צריך נשק ,אבל אפשר גם לחמש אותם .העניין הוא הגישה .למה דומה הדבר בעיניי? לשריפה שפורצת ומי שצופה בה ממתין לבואם של מכבי האש,
מבלי לנקוף אצבע ולכבות את האש.
יש עכשיו דיונים על אבטחה של בתי כנסת ובתי ספר .אינני יודע מתי הדיונים הללו יסתיימו ומה הם יניבו בסופו של דבר .אותי מטרידה הגישה הזאת שאין בה
נטילת אחריות והטלת אחריות על הרשות המקומית ,המשטרה או הצבא  -הורים יקרים ,קחו אחריות.
אין לי ספק שבקהל הורים  -אבות ואמהות .יש מי שיכולים ליטול אחריות ולשמור .אם זה יחולק שווה בין האנשים ,אז ייתכן שפעם בשבועיים-שלושה ,כמה שעות
בפתח הגן ,זה לא נורא ואני מניח שגם מקום העבודה יקבל את זה בהבנה.
זה יכול לקרות מחר בבוקר .כאשר המדינה תשלים את גיוס הכספים והאנשים ,יכול להיות שאז אפשר יהיה לחזור לשגרה מוחלטת עם אבטחה.
אגב :המאבטחים שיבואו לפתחי הגנים הם לא בהכרח לוחמי עילית .הם ממש כמוכם ההורים ,לא יותר ולא פחות .אז הגיע הזמן שנשנה את הדיסקט במובן זה
שגם אנחנו ,כל אחד ,בחלקת האלוהים הקטנה שלו יכול לעשות ולא להמתין שיעשו בשבילו ,כי חולשה מסוכנת יותר מהטרור שמשתולל עכשיו בירושלים.

הביא לדפוס – אבי וולמן
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למאיר דודי ויאיר היקרים!
פעם בשבוע באופן קבוע
בשבת בבית מדרש/ספריה
נפגשים ללמוד תורה.
השנה נלמד ספר שמואל
ובחידון התגלה ידע  -ממש להתפעל!
יישר כוח לעוסקים במלאכה
של הקניית לימוד התנ"ך באהבה.
המשך עשייה ברוכה
ורוב תודה.
ילדי והורי חוג תנ"ך.

זוג צעיר המתחתן עוד כשלושה שבועות  ,יקבל כל דבר
אשר יעזור להם לבנות את ביתם.
המשפחות של בני הזוג חסרות אמצעים לחלוטין ואינם
יכולות לעזור כלל לבני הזוג.
לבני הזוג חסרים דברים בסיסים לתחילת דרכם.
כל עזרה תתקבל בשמחה  -תרומה  ,כלי בית  ,מצעים ,
רהיטים )גם משומשים ( וכדו'
ניתן להביא אלי או להתקשר ואבוא לאסוף מביתכם
בתודה,
נורית גוטמן – 050-7501120

*שלמי תודה לידידינו אליעזר גוטמן שנחלץ כתמיד
לפני המחנה והפעם לרכישת מקרר במקום הקודם
ששבק.
*שלמי תודה למשפחת פרידגוט שתרמה חנוכיה
מפוארת לביהכ"נ לזכר הורי יעקוב הורי עדינה ואחיה
הרב מוטי בר אלי זצ"ל
*שלמי תודה לבני משפחת שטרול על שקבלו בהבנה
את הצורך להעביר את החנוכיה שתרמו לפני כ 50שנה
לזכר אבי המשפחה צבי ע"ה שנפטר בדמי ימיו.
החנוכיה הקודמת הוצבה בבית המדרש.
צביקה ארזי יו"ר העמותה
עמותת ביהכ"נ וביהמ"ד נחלים

ביום רביעי ד' כסלו ) (26.11.14תתקיים שעת סיפור ,בשעה 16:30
בספריה.
והפעם:
מסיבת ראש חודש
לאימהות וילדים
מספרת מציגה ושרה :
הילה לופליאנסקי
נפגש בספריה...
עלות ₪ 10
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קהילת נחלים היקרה!
ברצוננו להודות רבות לכל אלו שנרתמו ותרמו למען
רכישת בגדים לחגים ,עבור ילדים השוהים במקלטים
לנשים מוכות של עמותת "בת מלך".
לראשונה מזה זמן רב ,הרגישו הילדים כילדים רגילים
לכל דבר ,ולא ככאלו שמסתתרים מהתופת ומהאימה.
ההתרגשות שאחזה במקלטים כאשר כל ילד קיבל שקית
ארוזה עם בגד חגיגי ,שנבחר במיוחד עבורו ,היתה רבה.
דמעות שמחה הופיעו בעיני כמה מהנשים ואנשי הצוות,
כשראו עד כמה הילדים שמחו!
המעשים ,שכל כך טריוויאליים בחיי היום יום שלנו,
הופכים להיות כל כך מהותיים ומרגשים במצב המיוחד
של הנשים והילדים ב"בת מלך" ,אשר מגיעים למקלטים,
כאשר כל רכושם הוא הבגדים שעל גופם .כך שתרומתכם
היתה מאוד משמעותית עבורם.
בעולם בו התרגלו הנשים והילדים לחוסר תמיכה,
לאלימות ופגיעות בתוך המשפחה ,הם מתקשים להאמין
שישנם אנשים שעושים כל כך הרבה דברים טובים,
במיוחד עבורם .הצלחתם להתחיל ולהחזיר את האמון
שלהם בבני אדם ובעולם.
בהערכה רבה,

רוצים לצאת ואין מי שישמור על הילדים? אני כאן
בשביל זה!
נערה בכיתה י' אחראית ומסורה רוצה לעשות
בייביסיטר בשעות הערב!
רעיה פורר053-5229199 ☺-

מתחילים להרגיש את הקור? ביגוד טרמי הוא
הפתרון.
ביום א' ה ,23.11החל מהשעה  20:00תתקיים
מכירה ביתית של ביגוד טרמי במחיר מוזל לנשים
וילדים )אפשר גם לנכדים( אצל אליענה עובדיה )טל
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לפרטים – 077-4460250

עו"ד צילית יעקבסון ,יו"ר בת מלך
עו"ד נח קורמן ,מנכ"ל בת מלך

חדש! חדש! חדש!

אני מזמין אתכם להצטרף לקהל לקוחותיי
המקבלים בכל סוף שבוע מיץ תפוזים טבעי מיום
הסחיטה – לפתח דלתם!
מידי שבוע ביום רביעי אני מבצע חלוקה ביישובי
האזור של מיצים טבעיים של חברת 'פומרנץ'
המייצרת מיצים טריים ,ללא תוספת סוכר או מים
היישר מהסחיטה.
ניתן להזמין מיץ תפוזים ,תפוחים ,אשכולית
אדומה ,לימון סחוט ,רימונים ,לימונדה ,ושמן זית
כתית מעולה ישראלי.
למזמינים בפעם הראשונה-
מיץ תפוזים  2ליטר ב) ₪ 15-במקום (₪ 24
מיץ תפוחים  2ליטר ב) ₪ 18-במקום (₪ 26
הזמנות עד יום שלישי בערב
בטלפון052-5112396 :
או במיילamiel4321@gmail.com :
נסו ותהנו!! עמיאל

נפתח מועדון יוגה צחוק
לנשים ונערות
בבית משפחת פרל
בימי ראשון בבוקר בשעה 10.30
פרטים בטל03- 052-7203952 .
9331463

