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מערכת :אביטל שפילמן אריאל אדלר גילי זלצר
דבורה בנצקי נורית גוטמן

גליון מס 319
כ"ט טבת תש"ע 15.01.2010
פרשת "וארא" ראש חודש שבט
כניסת השבת16:40 :
יציאת השבת 17:38
מניין כ"ותיקין" – 06:09
מפקד 16:15 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול

שמחה
ועדת בטחון
מזל טוב
לקרן ומשה כהן
להולדת הבן
לשושנה ומרדכי מרקוביץ
לכהן הלה
לתמי ואהרון מרקוביץ
לרחל ומוטי כהן
להולדת הנין  /הנכד
לרחל וינרב
ליחיאל ומלי וינרב
לשמואל ודבורה פוירשטיין
להולדת החימש/נין מעוז
נכד ללאה ובועז

לכל חברינו שברכו ,טרחו ,אפו ובשלו
מודים מכל ה ♥-על כל הנתינה

מונה שוטר קהילתי ממשטרת פ"ת.
השוטר יושב בבסיס ההפעלה במזור ובמקום לנסוע
לתחנה ניתן להיעזר בשירותיו בתאום טלפוני עימו.
שם המש"ק – אביחי מצרי – 050-6273477
להזכירכם ,נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד!
משה הוז – 057-7749017
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

בית כנסת
זמני תפילות שחרית לשבת זו פרשת "וארא" ר"ח שבט:
מניין ראשון 6:55
מניין שני 9:05
שבת שלום וחודש טוב,
הגבאים.

ערוב
עקב עבודות בצומת עד להודעה חדשה
אין ערוב לפתח תקוה

ושנזכה להחזיר לכולכם בשמחות
אחראי ערוב :יוסי הרשקוביץ – 052-2512715
תודה רבה,
ליה ,עומר ,אורי חנן ועיינה שטרית
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משפחות יקרות,

"טו בשבט הגיע חג לאילנות"..
נתכנס יחדיו אי"ה,
ביום שישי ,י"ד שבט29.01 ,
בשעה  12:30לנטיעות במרכז המושב.
שריינו את התאריך ,פרטים נוספים בהמשך..

ועד מקומי -נחלים
ועדת תרבות

סבתות בירוק

תיאטרון באר שבע לילדים
מגיע לנחלים

.....יום האישה הבינלאומי מצוין במדינות רבות
בעולם ובהן ישראל,
הוא מוקדש לבחינת השתלבותן של נשים
בכלכלה ,בפוליטיקה ובחברה ולציון הישגיהן.....
חגיגת יום האישה הבין לאומי היא ההכרה בכך
שקידום השלום והחברה
כרוכים בהשתתפות פעילה ובשוויון של נשים,
ובהכרה בתרומתן לשלום ולביטחון העולמיים.
גם אצלנו בחבל מודיעין נחגוג את יום האישה הבן
לאומי
בשעות אחר הצהריים עד
בתאריך 8\3\10
שעות הערב..
במידה ואת בעלת דוכן
לקרמיקה,תכשיטים,קוסמטיקה,מאפים או כל רעיון
מקורי או יזמי אחר .
צרי קשר עם :אוליצקי ליאור לטל9722861 -
שלוחה 4
מספר המקומות מוגבל
הרשמי עכשיו והבטיחי את מקומך

לכל חובבי הזמר העברי בישובי חבל מודיעין!
הינכם מוזמנים לפתוח שנת שירה חדשה,

הנסיכה ואפון הפלא
סבא יוצא עם נכדתו לטיול ביער .שם הם עוזרים
לאמא ציפור שנמצאת במצוקה כאות תודה מלך
החיות מעניק להם מתנה מיוחדת.
השכנה רוצה גם מתנה מיוחדת .מה היא תעשה?
ומה תקבל בתמורה?
הצגה המבוססת על אגדה עממית וגדושה במעשים
טובים.
ההצגה תתקיים בבית דני ב,21.1.10-
יום חמישי ,בשעה 17:00
ההצגה מיועדת לגילאי 3-9

בערב שירה בציבור,
שיתקיים ב ,16.1.10 -מוצ"ש שעה20.30,
במושב מזור  -בבית העם.
והפעם עם הזמר אר'לה סייקס והאקורדיוניסט
הוירטואוז עוזי רוזנבלט.
מחיר כניסה לאדם  30 -ש"ח,
המחיר כולל כיבוד קל ושתייה חמה כל הערב.
הציבור מוזמן!
לפרטים :שלמה

מחיר 25 :שקלים
ועדת תרבות

0503-520092
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צורבא מדרבנן
מתחילים את נושא טהרת המשפחה

מרפאת נחלים
שרותי בריאות כללית
טלפון039093398:
פקס039324884:

כול יום שני תשע בערב בבית המדרש
הגיעו חיסוני שפעת חזירים ללא אג'ובנט) חומר משמר(
חיסון שניתן עד היום רק לתינוקות מגיל חצי שנה עד  3שנים
ולנשים הרות.

שיעור ראש חודש לנשות המושב
ביום חמישי הקרוב ו' שבט 21.1.10 ,הנכן
מוזמנות לשיעור לכבוד חודש שבט על ידי
מרים פרידלר בנושא:

ניתן להגיע למרפאה בכל שעות הפתיחה ולקבל חיסון .

כל תושב גם אם אינו בכללית או רשום במרפאת
נחלים יכול להגיע למרפאת נחלים ולקבל חיסון
שעות הפתיחה מפורסמים באתר האינטרנט של נחלים.
בברכה צוות מרפאת נחלים

"כי האדם עץ השדה"
השיעור מתקיים בשעה  20:30בביתה של
אהובה אינהורן ,רח' שניר 53

בני עקיבא

השיעור מוקדש לעילוי נשמת אברהם אינהורן ז"ל.

כולן מוזמנות!

הורים יקרים ה' עמכם,
ביום שלישי י"ח שבט ) (2.2נצא כולנו לטיול מחוזי
לכבוד ט"ו בשבט בשבילים המתחדשים מעופרים לבית
אריה .ניתן להירשם באינטרנט עד ה' שבט )(20.1
באתר  rishum.bneiakiva.org.ilאו במוצש"ק "וארא"

פ"שקוויל

) (16.1בסניף עד השעה .19:30
ביום חמישי ו' שבט ) ,(20.1ייצאו חניכי שבט להבה
למסע לילי בגוש עציון בעקבות מחלקת הל"ה.

חוג יובל
במוצ"ש פרשת "בא" ח' שבט תש"ע,

המחלקת התחילה כשיירה של  38לוחמי פלמ"ח
שיצאו בתש"ח מירושלים כדי לפרוץ את המצור על גוש
עציון ולספק להם ציוד ,נשק ואוכל .לאחר מספר

ייערך מפגש עם הסופרת רחל מידד-שרון
בשעה  20:30בבית משפחת מנחם ואריאלה לייב
דמי השתתפות ₪ 20
מח' חינוך – מ.א .חבל מודיעין
רישום לגני הילדים בנחלים ,לשנת תשע"א –
ניתן לעשות במזכירות הועד המקומי אצל הדס
בימים א'-ה' בין השעות 12:00 – 8:30
יש להגיע עם ת.ז .של שני בני הזוג  +תשלום
בהמחאה  /מזומן  /כ.אשראי ע"ס .₪ 332

היתקלויות עם פורעים ערבים שהתנכלו להם35 ,
מחברי המחלקה ,בפיקוד דני מס ,נהרגו באכזריות ע"י
הפורעים .לזכרם ולהמשך דרכם ,בכל שנה חניכי
השבט החדש יוצאים למסע בעקבות הדמויות ,הגבורה
והדרך.
הרשמה באינטרנט עד יום רביעי כ"ז טבת ).(13.1
שבת שלום
בברכת חברים לתורה ולעבודה,
צוות ההדרכה ומיכל הקומונרית

בס"ד
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ועד מקומי
לידיעת הציבור,

ברצוננו להביא לידיעת הציבור את התכנונים שיוזם ועד האגודה לגביי הפרויקטים שיפורטו בהמשך
והמתייחס לרצועת הקרקע בחלק הפנימי ,הגובל במשקים בגודל של כ 70-דונם ,לאורך כביש  40בין
הכניסה הצפונית לדרומית.
לפני מס' שנים אושרה במקום תכנית שעניינה הקמת מרכז ספורט ונופש )הכולל מגרשי ספורט פתוחים,
ברכות שחיה ומבנה שירותים הדרושים לעניין(.
ביוזמת ועד האגודה התבקשה הועדה המחוזית לתכנון ובניה לשנות את התכנית האמורה ולהוסיף
שימושים לתכנית הקיימת.
בישיבת הועדה המחוזית אישרה הועדה המחוזית להפקדה חלק מהשימושים הנוספים הכוללים :הקמת
אולם ארועים סגור ,הקמת  28יחידות הארחה )מעין צימרים( המיועדים לשרת את אולם הארועים.
התכנית נושאת מס' חמ 32/424/ואושרה להפקדה לאחר ביצוע שינויים בתוכנית שהוגשה ביום
 .9.11.2009תוכנית זו טרם נמסרה להפקדה.
השטח הבנוי המאושר עפ"י תכנית זו  4,200מ"ר אולם סגור ושטחי שירות של  1,730מ"ר ,עם סה"כ
תכסית של .70%
לכל המעוניינים ניתן לעיין בפרטים השונים המופיעים בתכנית זו במשרדי הועדה המחוזית.
אם תאושר תכנית זו יהיו לה השלכות משמעותיות על חיי התושבים במושב נחלים ,החל מהרעש העלול
להיווצר במקום ,בפקקי תנועה בעת קיום אירועים באזור הכניסה הצפונית .שימושים לא נאותים בכבישי
המושב ,ואובדן שליטה ,לאחר שמטבע הדברים המתחם יימסר ליזם שיממן את ההקמה ויחזיק במקום
כראות עיניו עשרות שנים.
כמו כן מסתבר כי ועד האגודה מנהל מו"מ ויוזם הקמת תחנת דלק נוספת באזור הכניסה הדרומית ומרכז
קניות קטן בשטח של  1,000מ"ר ,נושא זה טרם עבר אישור או בדיקה פורמלית בועדות תכנון ובניה
מחוזיות.
מידע זה נמסר לציבור בכדי שהציבור כולו יביע את עמדתו לגבי התכניות המפורטות לעיל.
אנו מקוים שבמקביל לפרסום זה ימסור ועד האגודה את עמדתו בנושא ולאחר מכן יפעל הועד המקומי
לקבל משוב בכתב או בע"פ בעד ונגד הפרויקט מבעלי זכות הקנין המתגוררים במושב ,תושבים וחברים
כאחד.
*

*

*

*

ביוזמת ה"סבתות בירוק" ,הועד המקומי בשיתוף המועצה האזורית ,ביצע מספר פעולות:
ספסלים
נרכשו  3ספסלים לרחבה בקדמת בית הכנסת לרווחת התושבים .והוזמנו שלושה ספסלים נוספים לרחבה.
ריבוד השבילים ע"י בית דני והספריה
בשבוע שעבר המועצה האזורית ,עפ"י בקשת הועד המקומי ,ריבדה את השבילים המוליכים לספריה באספלט,וכן
את השביל המוליך מרחוב חרמון לבית דני מצד מערב ,בקרוב ירובדו שאר השבילים המוליכים למגרש הספורט.
)הרעיון ביוזמת ה"סבתות בירוק(.
נטיעות ט"ו בשבט
ביוזמת ה"סבתות בירוק" ,קק"ל תורמים עצים אותם ניטע בע"ה בט"ו בשבט ,באזור שממערב לבית דני קרוב
לספריה .אנו מצפים שהציבור ישתתף בנטיעות אלו.
מגרש חניה לכלי הרכב הבאים לבית ספר "מודיעים"
המועצה האזורית סיימה את תכנון החניה לכלי הרכב הבאים לבית הספר,החניה תהיה בצד המזרחי של בית הספר
צמוד למגרש הספורט.
הכניסה והיציאה ממגרש החניה תהיה סמוכה לבית של מש' הירשפלד.השבוע הופיעו בפני הועד המקומי תושבי
המושב המתגוררים סמוך למגרש החניה והעלו השגות לגבי התכנית ,בעקר לגבי כניסה ויציאה של אוטובוסים
למגרש החניה .הועד המקומי פנה למועצה האזורית בבקשה לבדוק אפשרות כניסה מכיוון אחר.
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נהה

למשפחה נזקקת דרוש עגלול יחיד או כפול כתרומה
או תמורת סכום סימלי
תודה מראש רותי מלאכי טל0547882483 :

מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים
תספורות ופנים
אפשרות בבית הלקוח
054-7293770

סטודנט לתואר שני מעוניין להעביר שיעורי עזר
לילדים בכיתות א' -י' בכל תחומי הלימוד.
מחירים נוחים!
 050-4400503אופיר

נמצאה בובה
בשבת פר' "וישב" ליד בית מש' שוב.
ניתן לקבלה אצל מש' ויקסלבאום )מאיר וורד(
טל'03-9336957 :

למשפחה בת  4נפשות }ילדים בי  3ו {1.5
שבעקבות פשיטת רגל עוקל ביתם והם פונו מביתם
ומחכים לשכירת דירה.
כל דבר שמיש וראוי יתקבל בברכה .
גילי 054-4676568

