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

גליון מס 332
ט' אייר תש"ע 23.04.2010
פר' אחרי  -מות קדושים
כניסת השבת18:56 :
יציאת השבת 19:54
מניין כ"ותיקין" – 05:30
מפקד 18:30 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול תודה
תודה.תודה.תודה.תודה
יש לא מעט אנשים שמגיעה להם תודה על הנכונות,
המאמץ והזמן שהקדישו על מנת שטקס יום הזיכרון
יתקיים.
אז:
תודה.תודה.תודה.תודה.תודה
להילה פורר ,חני שקד ,יפעת שנלר ,אורנה דגן ,ענת
חן ,נחמה יוגב אפק ,בן ישי ,טל זלצברגר ,אריק שטיין,
נפתלי גוטמן ,גלעד זלצר ,איתי שקד ,צלי אדלר ,אבי
אילוז ,יוסי רפפורט ,יוסי הרשקוביץ ,אודי רטי ,אבנר
פלש ,אילן דרוקמן ,אסתר וקסלבאום ,שמוליק באור,
דוד ברמן ,הדס מנדלבאום ,יונתן שפירו ,עופר בן ישי,
שגיא פומרנץ ויעקב מנדלבאום.
ושוב תודה,
אורינא וצופיה

בסימן איכות הסביבה שתלנו ביום העצמאות גינה של
 350בקבוקים ליד המרפאה,
בכוחות משותפים נמשיך לעוד  ,1500פרטים המשך..
תודה למשפחות ולילדים שהשתתפו בשתילה ,זו
השקעה לטווח ארוך..
הסבתות בירוק.

"נחלים לבשה ירוק" והתהדרה בטקס מרענן ומכובד ,זכינו
שרבים מתושבי נחלים התגייסו לסייע להצלחת ערב זה.
זו הזדמנות לומר תודה.
לצוות הקישוט שהפך את הדשא משדה קוצים לשדה פורח .
לאחראי המשואה והתורן,שהכניס ממלכתיות לטקס.
לאחראי על תרועת הניצחון והתקווה ,שנשא קול תרועה רמה
.
לנושאי התפילה והברכה שהכניסו תוכן דתי לטקס.
לתאורן שניסה להתגבר על החשכה...
לצוות ההגברה שהתגבר על כל המכשולים ובזכותו נשמע
הטקס גם במרחקים.
לאמהות שארגנו את ריקוד ילדי הגנים החמודים.
לכל ילדי נחלים המדהימים שבימים אלו נציגי להקת "בת
שבע" מתחילים להחתימם.
לנוער נחלים,חניכי שבט הרואה ולהבה ,שהוכיחו שוב שאכן
יש לנו נוער נפלא ,ולגמרי לבד ,בלי עזרת מבוגרים -היו
אחראים על כתובת האש והרימו הופעות לתפארת ששום
להקה מקצועית לא הייתה מתביישת בה.
לקומונרית וצוות ההדרכה על שיתוף הפעולה.
למנצחת על תיפוף הבקבוקים שבקצב ובחן הלהיבה את
הקהל ויצרה מעגל מתופפים מדהים.
לכותב הטקסט-שחרז ושילב ערכים עם הומור.
לקריינים המקצועיים שבשיתוף פעולה )משפחתי(העבירו את
הטקסט בכבוד ובהומור.
לאחראית על הופעתו של אסף אשתר ,שחיפשה ומצאה אומן
לשביעות רצון כולם.
לקהל ששיתף פעולה ,הקשיב בסבלנות וכיבד את המעמד.

משפחת יוגב מודה לכל המשתתפים בטורניר לזכרו של
איתי יוגב ז"ל ,לאלה שסייעו בלוגיסטיקה ולאלה שלקחו
חלק במשחקים ומברכת את הזוכים .ומברכת בבשורות
טובות.

לצוות המזנון שדאג להשביע את רעבוננו וסידר בחן ובשפע
את השולחנות במגרש.
ל"חברת ההובלה" שדאגה להעביר את הציוד בשלמות
למקומו
ותודה לכל המעורבים בעשייה.
אשרינו שזו קהילתנו.
נורית כהן ואיילת שלום
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קול ששון וקול

שמחה
מזל טוב

מדורת ל"ג בעומר לילדי הגנים ו,א',ב' ג'.
כל מי שמעוניין לסייע באירגון מדורת ל"ג בעומר ,מוזמן
ליצור קשר עם איילת רטנר – 0577427694
איילת שלום – 0528119377
ונורית כהן 0577252533 -

לשושנה ומרדכי שטיינמץ
לזאב שטיינמץ
לאירית שטיינמץ
לארוסי הנכדה  /הבת
נועה עם יונתן

ועדת ביטחון
בשעה טובה הגיעה מחליפה לבסיס ההפעלה מזור.
מפקדת הבסיס הינה שי-לי והיא תחליף את משה הוז.
אנו חוזרים ומדגישים שבכל ארוע או חשד יש לפנות
לאילן דרוקמן ולאבי וולמן ובנוסף להתקשר למוקד 100
של המטרה.
מפקדת הבסיס החדשה לא גרה באזורנו ולכן לא תוכל
לתת מענה בכל ארוע להבדיל ממשה הוז .מכיוון
שתפקידה הוא להוציא סיורים ולהפעיל את המתנדבים
אנא שתפו איתה פעולה והגבירו את היציאה לסיורים.
להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760

ביום שני יב' אייר ) (26.04.10תתקיים שעת
סיפור ,בשעה  17.00בספריה.
והפעם הסיפור :

העוגייה שהתגלגלה.
מספרת:
אילנית
נפגש בספריה...
עלות ₪ 10

קפה מאפה והרצאה
אנו שמחים להזמינכם למפגש והרצאה
שתתקיים אי"ה
הנגנים הצעירים מזמינים את תושבי נחלים לערב מיוחד

ביום ראשון ,2.5 ,יח אייר )ל"ג בעומר(

"מנגינות בנחלים"

בשעה 10.45
בבית דני
)לא ישלחו תזכורות אישיות(

קונצרט מספר  2יתקיים בע"ה ביום חמישי 10/6/2010
בשעה  19:30בבית דני.

 – 11.00 – 10.45מפגש ,קפה ומאפה

חלילים ,פסנתר ,גיטרות ,סקסופון ,קלרינט ,אורגניות,
תופים ועוד.
ניגוני סולו ,דואטים והפתעות.

 -12.00 - 11.00הרצאה
המרצה :נורית הרשקוביץ
"שיח משפחתי בין דורי"
הרצאה שניה מתוך שלושה מפגשים
מפנים זמן ומגיעים
)המשך(

חולצות יום העצמאות
מי שהזמין חולצות וטרם לקח אותן ,מתבקש להכנס
למזכירות הועד המקומי עד יום חמישי,
ט"ו באייר.29.4.10 ,
לאחר תאריך זה החולצות ימסרו לנזקקים.
נותרו מספר חולצות מיותרות – המעוניין לרכוש יכול
לפנות להדס במזכירות.
חולצה שרוול ארוך – ₪ 18
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ועד מקומי
מושב נחלים
משרד החינוך
האגף לתרבות
תורנית

יום ירושלים

טיול לכבוד יום ירושלים
"אעלה את ירושלים על ראש
שמחתי"

מועצה הדתית
האזורית
"חבל מודיעין"

הנכם מוזמנים ביום שלישי ,כ"ז אייר תש"ע,
 ,11.5.2010בשעה 20.30
תתקיים אי"ה בבית דני במושב נחלים
הרצאתו של מר

אלידע בר שאול

יום רביעי כז' אייר תש"ע 11.5.10
 -7:30יציאה מבניין המועצה
•

אוניברסיטת הר הצופים -ארוחת בוקר )על חשבון
המטייל(

•

סיור באוניברסיטה ,הגן הבוטאני ,מקדש מעט

•

הר הזיתים -תצפית אל מול הר הבית

•

הכותל המערבי

•

ארוחת צהריים

•

גבעת התחמושת -סיור במוזיאון ,סיור בתעלות
הפתוחות ,מיצג אור קולי

•

הנושא:

"ירושלים שלנו"
סיפורים ,חידושים וגילויים ,מחשבה וחיוך ,עתיקות
ורעננות מוגשים לציבור השומעים במיטב המסורת
הירושלמית.

נבי סמואל -קבר שמואל הנביא

בשעה – 22.00שירה בציבור -שירי
ירושלים ע"י פרדי ברק

 -19:00חזרה משוערת

עלות :תושב:

₪ 90

אורח:

₪ 110

הציבור מוזמן

מספר המקומות מוגבל :הקדימו הרשמתכם אצל נאמני
התרבות ביישובים.
פרטים נוספים אצל נאמני התרבות ביישובים ואצל
רפי אברהם050-2587980 :

בברכה,
נתן ריגלר
מנהל אגף החינוך

אבנר זכריה
יו"ר ועדת תנו"ס

נתן ריגלר
מנהל אגף החינוך
גוגי עידן
מנהל מחלקת
תרבות

ועדת חינוך

ועד מקומי
מושב נחלים

בס"ד

ועדת חינוך
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שלום רב,
קוראים לי ורד מנדלסון ואני שכנה שלכם ממושב מזור.
אני מצרפת שיר שכתבתי בעקבות תוכנית טלוויזיה בה
התראיינה שרית גומז) .המשפט שאמרה היווה את ההשראה
לשיר שכתבתי "אני מסבירה לו שאמא אוהבת אותו מהארץ עד
השמיים ואבא ומהשמיים עד לארץ ,כך שהוא מכוסה מכל
הכיוונים"(
מקוה ומייחלת שלא אכתוב יותר שירים על שכול ועל יתמות כי
הפרחים צריכים לחיות ולא למות.
בברכה ורד מנדלסון

לכל הורי ילדי הגנים לשנת הלימודים תשע"א.
במהלך השבוע הבא ,תחל חלוקת ילדי הגנים
לגנים לשנת הלימודים הבאה.
על מנת שנוכל להערך בהתאם ,וילדיכם יהיה
משובץ עם בני גילו,
אנו מבקשים לסיים בדחיפות את רישום
הילדים לגנים
)ניתן לרשום דרך אתר האינטרנט של המועצה(.
במידה והרישום לא יתבצע בזמן ,תיתכן
אפשרות שלילדכם לא יהיה מקום בגן
עם בני גילו.
מדרשה תורנית לנשים לוח זמנים  -חודש אייר
הלימודים יתקיימו אי"ה
בימי שני בבית המדרש לנשים  -בבית דני.
עלות יום לימודים₪ 20 :
שעה
10:00-10:45
11:15-12:00

שעה
10:00-10:45
11:15-12:00

שעה
10:00-10:45
11:15-12:00

שעה
10:00-10:45
11:15-12:00
שעה
10:00-10:45
11:15-12:00

השבת אבדה
נמצאה טבעת נישואין של אשה
 .בדשא בין בית דני למגרש הספורט
 .כמו שנראה הטבעת אבדה מזמן
מי שאיבד מוזמן להתקשר 0544676568
נמצא פלאפון במגרש ביום העצמאות
פרטים אצל איציק יוגב 9329531

שעה
10:00-10:45
11:15-12:00

יב' באייר 26.04.10
שם המרצה

מיטל קורן
הרב עדיאל לוי

"סיפורי רבי נחמן"
"רשב"י בעל הסודות
ושיטתו"

יט' באייר 03.05.10
שם המרצה

משה הרשקוביץ
הרב עדיאל לוי

נושא ההרצאה

"קול דודי דופק"
"רשב"י בעל הסודות
ושיטתו"

כו' באייר 10.05.10
שם המרצה

מיטל קורן
הרב עדיאל לוי

נושא ההרצאה

נושא ההרצאה

"סיפורי רבי נחמן"
"ליום ירושלים  -העיר
שחוברה לה יחדיו"

ד' בסיוון 17.05.10
שם המרצה

משה הרשקוביץ

נושא ההרצאה

"קול דודי דופק"

"חג שבועות-מטל השמים
הרב עדיאל לוי
ומישמני הארץ"
יא' בסיוון 24.05.10
נושא ההרצאה
שם המרצה

מיטל קורן
הרב עדיאל לוי

ר' נחמן מברסלב
"משפחה וחברה בפרקי
אבות על פי המהר"ל"

יח' סיוון 31.05.10
שם המרצה

משה הרשקוביץ
הרב עדיאל לוי

נושא ההרצאה

"קול דודי דופק"
"משפחה וחברה בפרקי
אבות על פי המהר"ל"

צוות המדרשה

פרטים נוספים בטל' 054-8463058 :חווה

