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

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול

שמחה

מזל טוב
לרב דוד גרינוולד ואהובה
להולדת הנכד
בן למלכי וגיורא

לשרה וברוך הדר
להולדת הנכד זיו
בן לדורון ורעיתו

גליון מס 325
יב' אדר תש"ע .26.2.10
פר' "תצוה" שבת "זכור"
כניסת השבת17:17 :
יציאת השבת 18:13
מניין כ"ותיקין" – 05:39
מפקד 16:45 :

פורים תש"ע
תענית אסתר יום חמישי ,י"א באדר,
זמן הצום מ 4:40-עד 18:00
שחרית ] 5:58 ,5:45 :כותיקין[6:30 ,
מנחה 17:00 :
ערבית 17:50 :
שבת תצוה -זכור
מניין א' –  7:00קריאת פרשת זכור 8:00 -
מניין ב' –  9:00קריאת פרשת זכור 10:00 -
וכן  5דקות לאחר סיום התפילה )(11:00
ליל פורים )מוצש"ק זכור(
צאת השבת 18:15 :
עם צאת השבת יש לאמר" :ברוך המבדיל בין קודש לחול"

ערבית וקריאת המגילה ברוב עם19:00 :
הבדלה בבית הכנסת לאחר קריאת המגילה
 קריאה נוספת של המגילה בביה"כ.20:30 :

מסיבת פורים במושב
במוצאי שבת מיד לאחר קריאת המגילה תיערך בבית
דני מסיבת פורים.
בתוכנית  :הרקדה וכיבוד קל.
ובמרכז הערב תערך תחרות תחפושות כללית  -כל
רחוב במושב יתחפש על פי סיפור ילדים שיבחר.
***פרסים לרחוב הזוכה ***
חלוקת הקבוצות לפי רחובות ,ואחראי רחוב:
רחוב ירדן ) ממשפחת מאיר וקסלבאום עד
הכיכר ( אורנה דגן וצופיה הירשפלד.
רחוב ירדן )מהכיכר ועד יעקב איזק (
נעמי בן דור ואסתי לורנס.
רחוב שניר )ממשפחת יזי עד מיכה פסל ( אסתי
היימן ,שלומית הופמן ועינת לרנר.
רחוב קורן גמלא ושיאון אורינה פלש ונורית כהן.
רחוב חרמון רחוב טל וסער שלומית דרורי,
זאבי רוט וגילה גוטמן.
רחוב דן גלסנר שושי ,ענת חן ויפעת שנלר.

בהצלחה וקדימה לעבודה!
ועדת תרבות

פורים )יום ראשון(
זמן קריאת המגילה
מנייני שחרית:
6:20
מנין ראשון ]לפי כותיקין[ 5:50 -
7:30
7:00
מנין שני -
8:50
8:15
מנין שלישי -
 קריאה נוספת של המגילה בבית
איילת ואודי רטנר – 10:30
מנחה 17:25 , 13:00 :
ערבית )מוצאי פורים( 19:30 , 18:00 :
שושן פורים )יום שני(
שחרית] 5:50 :כותיקין[8:00 ,6:45 ,6:00 ,
פורים שמח -הגבאים

מזל טוב
למרים שפילמן
למרים ויצחק פלש
לאירוסי הנכד ינון עם שמרית
בן ליפה ויואב ברק
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קול הועד
בננו יאיר בנימין
בננו הוד נ"י

נ"י

נכנסים לעול מצוות
ויעלו לתורה אי"ה בשבת פרשת
"כי תישא" – "פרה" במניין השני.
קידושא רבא יתקיים לאחר התפילה בבית דני.
הציבור מוזמן לשמוח עמנו בשמחתנו.
נשמח לראותכם,
ניידורף שלמה ומירי
פורר שמעון וטובה

יישר כח מיוחד לח' יוסי הרשקוביץ על סעודת הסיום
המכובדת שהתקיימה בשבת קודש פרשת
"משפטים".
בשם הועדה המארגנת

אשכול גנים
בזכות טיפולו של ראש המועצה מר שמעון סוסן,
אישר משרד החינוך בנית שלושה גנים למושבנו.
הגנים ייבנו בבניה קשיחה .המיקום יהיה מזרחית
לבית הכנסת בשטח הפנוי.
בשבוע שעבר השתתפו נציגי הועד בסיור שנערך
במקום ,בהשתתפות מהנדס המועצה ,
האדריכל,מפקח הבניה,מנהל האגף המוניציפלי של
המועצה וכן האחראים על התשתיות.
במקום נבדקו התשתיות הקיימות כגון:ביוב
,מים,חשמל.כל זאת כהכנה אחרונה להכנת המכרז
שאמור לצאת בשבועות הקרובים.
לדעת מהנדס המועצה הצפי שבנית הגנים תסתיים
בתחילת ספטמבר  2010והילדים ילמדו
בגנים החדשים בשנת תשע"א.
כבישים ומדרכות
בשבוע הבא תתקיים אי"ה ישיבה של הועד המקומי,
עם מהנדס המועצה והגופים המתכננים את
הכביש והמדרכות בקטע מכיכר הישיבה עד לבית
הספר האזורי ,לישיבת סיכום אחרונה.
לאחר מכן התכנית תצא למכרז.
אנו מקווים שזה יהיה לפני פסח.
התכנון בגדול הוא ,תעלה פתוחה בצד המזרחי של
הכביש,מדרכה ברוחב  2מטר,כביש ברוחב  7מטר,
וחניה ברוחב  2.5מ'.
אנו מקווים שבעזרת המועצה נוכל לבצע בכל שנה
קטע נוסף של הכבישים במושבנו.

השבת אבידה
שבט הרוא"ה מציג:

ההכתרה
תתקיים בע"ה ביום ראשון כ"א אדר
7/03/2010
בבית דני בשעה 20:00
במקום יהיה קיוסק חלבי
מצפים לראותכם
כל הציבור מוזמן!
שבט הרוא"ה

נמצא כדור בשדה ליד בית הספר
ניתן לקבלו עפ"י סימנים אצל איתמר
נייד0505-306874 -

נמצא עגיל כסף ליד המזכירות
ניתן לקבלו אצל נורית גוטמן 0547-502730
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ועדת בטחון

בני עקיבא
הורים יקרים ה' עמכם,
השבת אנו חוגגים את "שבת ונהפוכו" לכבוד פורים,
חניכי שבט הרא"ה ידריכו את השבטים הקטנים.
ביום שני ט"ו אדר בשושן פורים יתקיים שוק
פורים שמארגן שבט להבה בסניף בשעה
 16:00כולם מוזמנים!
בעזרת ה' ביום חמישי י"ח אדר ) 4במרץ
למניינם( חניכי ומדריכי שבט הרא"ה עולים לביריה.
הציוד הנדרש :סידור ,מים ,אוכל ,כובע ,נעליים נוחות
וביגוד חם .פרטים על שעת היציאה ינתנו בהמשך.
בברכת חברים לתורה ולעבודה,
שבת שלום וחג פורים שמח
צוות ההדרכה ומיכל הקומונרית
פתיחה חגיגית
של בית המדרש לנוער ע"ש מוטי פוירשטיין הי"ד.
תושבי נחלים היקרים אנא רשמו לפניכם את
התאריך-
יום רביעי ט' ניסן ) .(24\03\2010בשעה .19:30
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

להזכירכם ,נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד!
להזכירכם :בכל מקרה של חשד לארוע או ארוע ,יש
להתקשר בנוסף לאנשי כיתת הכוננות למוקד  100של
המשטרה ,הקריאה לאנשי כיתת הכוננות היא על מנת
לתת מענה ראשוני במידת האפשר ,ולא פוטרת מדיווח
למוקד .100
בתקווה לחג שמח ושקט!
משה הוז – 057-7749017
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

לוח זמנים  -חודש אדר  -ניסן
הלימודים יתקיימו אי"ה

בימי שני בבית המדרש לנשים  -בבית דני.
עלות יום לימודים₪ 20 :
טו' באדר 01.03.2010

לא יתקיימו לימודים
שבת שלום-צוות האחראים הקומונרית וצוות ההדרכה.

למכירה במחיר מוזל:
ספרי תוכנות בגרפיקה:
 פריהנד 9 פריהנד 10 פלאש 5 פוטושופ 6לפרטים052-7470202 :

קול מנחם
לרינת ורדי
אתך באבלך

עם פטירת אימך

שעה
10:0010:45
11:1512:00

כב' באדר 08.03.2010
נושא ההרצאה
שם המרצה
"איש האמונה"
מר משה
הרשקוביץ
הרב עדיאל לוי "לקראת יום המשפחה"

כט' באדר 15.03.2010
שעה
10:0010:45
11:1512:00

שם המרצה
מר משה
הרשקוביץ
הרב עדיאל לוי

נושא ההרצאה
"איש האמונה"
"לקראת חג הפסח"

החל מראש חודש ניסן נצא לחופשת הפסח
עבודה נעימה!
הלימודים יתחדשו בע"ה בכח' בניסן – יום
הזיכרון לשואה ולגבורה.
צוות המדרשה
פרטים נוספים בטל' 054-8463058 :חווה

בנחמת ציון תנוחמי
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"נויה יוצאת מהכלים"
מעוניין להיות שותף בהקמת פרויקט חדש?
תרומה חברתית מעניינת אותך?

נויה מנדל
במופע בידור

אתה טוב עם בני נוער?
לניידת 'כתובת רחוב' החדשה של עלם והמועצה
האזורית חבל מודיעין
דרושים מתנדבים
לעבודת רחוב מרתקת ומאתגרת ,בשעות הערב
המאוחרות ,עם בני נוער.
מטרת הניידת היא איתור ויצירת קשר עם בני הנוער תוך
יצירת קשר אישי והגשת עזרה פיזית ונפשית .
אנחנו מחפשים:
• בני  24ומעלה
• כושר הקשבה ויכולת יצירת קשר עם בני נוער
• רגישות וסבלנות
• בעלי יכולת עבודה בצוות
• התחייבות להתנדבות פעם בשבוע )בשעות
הערב( למשך שנה.
• ההתנדבות כוללת הכשרה וליווי מקצועי
פעילות מרתקת ומאתגרת למי שרוצה לתרגם את
הרצונות למעשים.

לפרטים נוספים  :תמיר דויטש 0549773899
naftuld@gmail.com

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

"מוכרחים להיות שמח.
ומבחינת הבדרנית נויה מנדל ,זוהי מצווה.
לכן היא מעלה מופע בידור משובח
המדבר על כל מה שקורה לנו ביום יום,
רק מצחיק יותר  ".מתוך במרום
במוצ"ש כ' באדר ,ה 6/3-בשעה 21:00
בבית דני

נתן ריגלר
מנהל אגף חינוך ותרבות

ועדת תרבות
מושב נחלים

ועדת חינוך

הורי שכבה ט'
סדנת כיתות ט' עומדת להסתיים ולצערנו לא כולם
הסדירו עדיין את התשלום .נא להעביר עוד השבוע
₪ 150
להדס במזכירות הועד המקומי או לאיילת שלום.
תודה

נצפתה בנחלים נערה משוטטת עם תרמיל על הגב.
במעקב שהתנהל בעקבותיה התגלה ,שבשעות לא
סבירות היא נכנסת למונית האוספת אותה לדירתה
שמחוץ למושב או לחילופין נכנסת בכל ערב לבית
אחר ללינת לילה .מתוך חשש לנערה חסרת הבית
,נעשה תחקיר מעמיק והסתבר שהנערה היא :מיכל
מקלר הקומונרית שלנו  .חברים יקרים אנו מעוניינים
למצוא עבורה מעון קבוע חם ונעים.
אנו מעוניינים ביחידה פנויה או חדר פנוי בבתכם
שיאפשר לה לגור בו באופן קבוע ,כך נאפשר לה
לבצע את מלאכתה ללא הפרעות ונדודים.
הצדיקים הנדיבים מתבקשים לפנות לאיילת שלום טל
 052-8119377או
לאביטל שפילמן טל' 054-4980135
תודה

בס"ד
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הנהגת הנוער מזמינה את נוער חבל מודיעין לאירוע

מטורף
שיפתח את האביב!!!
עם הסטנדאפיסט:

יאיר אורבך
האירוע יתקיים בתאריך כד' אדר  10.3בשעה 20:00
ב"בית דני" במושב נחלים.

עוד בתוכנית:
 סרט בכיכובם של הנהגת הנוער אוכל ושתייה במקום במחיר סמליהכניסה לאירוע רק עם הרשמה אצל הקומונריות,
גרעינרים ומדריכי הנוער במושבים,
עד לתאריך י"ז אדר  3.3.10בלבד!
האוטובוסים יצאו מהמושבים בשעה  19:00לערך
נשמח לראותכם!
הנהגת הנוער חבל מודיעין 2010

