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

גליון מס 337
כ"ב סיון תש"ע 04.06.2010
פר' שלח לך
כניסת השבת19:25 :
יציאת השבת 20:26
מניין כ"ותיקין" – 05:10
מפקד 18:45 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול

בשבח והודיה לה' יתברך
בננו
משה
הגיע לגיל מצוות
העלייה לתורה תיערך בשבת קודש
פרשת "שלח לך" במניין הראשון
קידוש יתקיים לאחר התפילה
הציבור מוזמן!
חגי וגילה גוטמן

בשבח ובהודיה לה' יתברך
בננו

אלקנה

בקול אחד
לפני מספר שבועות נתבשרנו ב"קול הנחלים" על מבצע
התרמה לטובת המפעלים הקהילתיים של "בני
עקיבא" .אם עד כה ידענו שחניכי "בני עקיבא" עוסקים
בהתרמות לצדקה בהתנדבות ,הפעם הודיעו לנו שהם
זוכים לתמורה לאגרה ו"על כל חניך לסיים פנקס ע"ס
 ,₪ 180על מנת לזכות ב"בונוס" – השתתפות חינם
בארוע .היו חניכים שיצאו למבצע "תפוס כפי יכולתך".
במסגרת המבצע פנו אלי מתרימים ב 3-הזדמנויות
שונות ,כשכל אחד משתדל לגמור את הפנקס שלו.
התכיפות וה"נדנוד" הזכירו את טלפוני ה"שנור" שכולנו
מקבלים מדי יום ,ע"י אנשים ששכרם מהווה אחוז
מסויים מההתרמות שהם מבצעים.
דווקא לאור המטרות הראויות לכאורה שלהן נועדה
התרומה – נראה לי שהכנסת פעילות מסוג זה
למסגרת המתוגמלת באופן חומרי ,אישי ותחרותי –
מהווה החמצת המטרה החינוכית.
לפני שנים רבות ,נהגו ב"בני עקיבא" לצאת בחופשות
ל"מחנות עבודה" .כל חברי השבט/הגרעין היו עובדים
במשק כלשהו במשך תקופה כך היו ממנים חלק
מהפעילויות המשותפות .נראה לי שיש לחתור ולמצוא,
גם כיום ,דרכים הולמות להשתכר את הכספים
הדרושים למימון מכובד למפעלי התנועה .במקום לקבץ
נדבות בשם "ילדים שאין להם כסף להשתתף בפעולות
של בני עקיבא" )כפי שדיווחו לי המתרימים(.
גאולה ראב"ד

נ"י

הגיע למצוות העלייה לתורה תיערך אי"ה
בשבת קודש פרשת "קרח"
במניין השני
קידושא רבה יתקיים בבית דני לאחר
התפילה הציבור מוזמן!!
נתנאל ואורית סלע

ניתן לרכוש כרטיסים במזכירות הועד המקומי אצל הדס
לטיולים  /מופעים והצגות שמפורסמים בחוברת תרבות
ופנאי של המועצה האזורית חבל מודיעין על בסיס מקום
פנוי.
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ועדת ביטחון
מתבקשים מתנדבים לצוות חירום ישובי ,המתנדבים יעברו
הכשרה ע"י פיקוד העורף.
נא לפנות למשה צויבל –  054-9704352או להדס במזכירות
הועד המקומי.
לידיעתכם!

טלפונים חשובים להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
ישר כח לברל'ה ברלבב
נודע לי,שברל'ה היה בין היוזמים והמוציאים לאור
של עלון נחלים.
כל הכבוד!

לכל מי שמשתמש בשולי הכביש ומניח שקיות זבל,
אולי כי :פח הזבל המשפחתי שלכם ,שבור? חסרים לו
חלקים ?
אין לכם פח בכלל?
יש פתרון:
חייגו למועצה  * 3106תבקשו שיחליפו לכם פח או
יספקו לכם פח חדש
סבתות בירוק.

קפה מאפה והרצאה
שמחים להזמינכם למפגש והרצאה שתתקיים אי"ה

יום ראשון א תמוז

13.6

בשעה 10.45
בבית דני
 – 11.00 – 10.45מפגש ,קפה ומאפה

אהובה אינהורן

 -12.00 - 11.00הרצאה

המרצה :רות מרשנסרקי

תודה
מקרב לב
על התמיכה המדהימה שזכינו לה
בימי הניתוח ואחריו.
הרגשנו שעוטפים אותנו באהבה ודאגה,
תודה על ארגון הארוחות,
תודה לכל מי שהשתתף ב"סבב" של הארוחות,
תודה לכל מי שפשוט נכנס
להמתיק את ליבנו
בעוגה טובה,
בחלה לשבת,
או בביקור ששימח ונתן כח!
תודה גם על הטלפונים ,העזרה עם הילדים,
תודה לכל האימהות שהזמינו את הילדים לביקורים
ולארוחות.
זו עזרה כ"כ גדולה!
תודה מיוחדת לשכנינו מרחוב סער שנתנו תחושה של
משפחה ,ועזרו והתעניינו המון.
בע"ה שנזכה להשיב לכולם רק בשמחות ובבריאות
טובה!
משפחת הרשקוביץ

"סיפורי חיים"
מפנים זמן ומגיעים

להורי ילדי הגנים-קייטנות הקייץ.
נבקש לסיים הרישום עד יום ב' )כ"ה בסיוון.(7/6/10,
ביום ג' אנו מתכננים לקנות יצירות וחומרים לקייטנה והן יקנו
על פי מספר הילדים שנרשמו בפועל.
ילד שלא ירשם עד תאריך זה ,לא נוכל לרכוש עבורו את הציוד
הנדרש.
על מנת למנוע עוגמת נפש לילדכם ,אנא הזדרזו והעבירו את
התשלום לגננות או לאיילת שלום.
להזכירכם-עלות הקייטנה) ₪ 650 -ניתן לחלק לשני
תשלומים ,לתאריכים -10/7 ,10/6נא לכתוב לפקודת גן
יובלים(.
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חוג תנ"ך לילדים )חובה  -ד'(:
סיימנו זה עתה את ספר מלכים א' ,והחל מהשבת הקרובה נחל
בחזרה על הספר לקראת החידון אשר יערך אי"ה ,כמידי שנה,
בסוף חופשת הקיץ.
גם ילדים אשר לא השתתפו באופן סדיר בחוג במהלך השנה,
מוזמנים להצטרף לחזרה .התמדה במהלך החודשיים הקרובים,
יכולה לאפשר השתתפות בחידון.
נזכיר כי החידון נושא פרסים )כל משתתף  +פרסים יקרים
לשלושת המקומות הראשונים(.
דפי חזרה ,ופרטים נוספים יפורסמו במהלך חופשת הקיץ.
דודי כהנא.

הנגנים הצעירים מזמינים את תושבי נחלים לערב
מיוחד " -מנגינות בנחלים"
קונצרט מספר  2יתקיים בע"ה ביום שלישי
 15/6/2010בשעה  19:00בבית דני) .מנחה בשעה
(.18:30
חלילים ,פסנתר ,גיטרות ,סקסופון ,קלרינט ,אורגניות,
תופים ועוד.
ניגוני סולו ,דואטים והרכבים.
בהשראת כוכב נולד ,הצוות המוסיקלי איתר הרבה
"כוכבים נולדים"  -חוויה מאלפת מובטחת לבאים.

פ"שקוויל
חוג היובל
במוצ"שק של פרשת "שלח לך" ,כ"ג בסיוון,5.6.10 ,
בשעה  21:30תתקיים אי"ה הרצאה בבית משפחת
איזנברג.

לדירה של חיילים בודדים דרושים מכשירים חשמליים:
מאוורר,כיריים חשמליות,טוסטר,תנור וטלויזיה
נשמח לקבל כל תרומה.
ניתן ליצור איתנו קשר במייל
dan_ari@walla.com

גמ"ח למוצרי תינוקות ע"ש אברהם אינהורן
להזכירכם,בגמ"ח יש:
מוצרי מזון :מטרנה ,דייסה ,אופטימיל ,סימילק.
תרופות :אקמולי-נוזל,אקמולי-פתילות,נורופן לילדים ,אדויל
לילדים ,טיפות אוזניים ,טיפות אף,
בייבי כיף-משחה נגד גרויים,גרפווטר.
כמו כן יש:טיטולים,מוצצים,מגבוני בד,בקבוקים,מכשיר
אנהילציה,משאבת חלב }כולל בקבוק אוונט{,
רפידות הנקה,משחת רפאל לאישה המניקה.
ניתן לבוא ,ביום חול בכל שעות היממה עם תיאום טלפוני.
בשבתות ובחגים ,באים,דופקים בדלת ומקבלים.
אשמח לעזור
אהובה אינהורן

בס"ד
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נחלים קוראת
חודש הקריאה והספרות במושב נחלים
נרשמים עכשיו לספריה ונהנים ממבחר ספרי קריאה
לילדים ,נוער ומבוגרים
מחיר מנוי שנתי למשפחה – ₪ 60
הספריה פתוחה לקהל בימים:
ראשון וחמישי בין השעות 18:00 – 16:00
במהלך חודש יוני תתקיים בזמן פעילות הספריה
מכירה של ספרים משומשים במחיר סמלי של  ₪ 2לספר.

הפנינג שבוע הספר העברי בנחלים
יערך ביום חמישי כ"ח בסיוון10/6/2010 ,
נפגשים בשעה  18:00בספסלים המצוירים שעל יד המרפאה
שעת סיפור מיוחדת לילדי הגנים וכיתות א-ב
הספר" :אורי מחזורי"
מספרת :צביה בר לבב
יצירה בעקבות הסיפור עם הסבתות בירוק
נא להביא :מחצלות ,מספריים ,צבעים ,פטיש וארוחת ערב קלה

צוות הספריה והסבתות בירוק
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ועד מקומי מושב נחלים

ועדת תרבות

האגף לחינוך ותרבות
חבל מודיעין
המח' לתרבות תורנית

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

הזמנה

חנן יובל – סידור אישי
הזמר והמלחין חנן יובל במופע חדש המביא אל הבמה את הפרויקט שיצא לאור לאחרונה בהוצאת
"עם עובד" וזוכה להצלחה גורפת – "סידור אישי" ,ספר ותקליטור עליהם עבד יובל לאורך שנים
ובו ניסיון לבחון את החיבור שלו עם המסורת היהודית ואת התכתבותו אתה ,מזוויות ומכיוונים
שונים ,דרך יצירות שלו ממהלך השנים וכאלה שחוברו במיוחד ,ניסיון לשרטט את הקו המשיק בין
הישראליות ובין היהדות ,היכן זו נגמרת וזו מתחילה.

המופע יתקיים אי"ה ביום חמישי ,24.6.1 ,י"ב בתמוז תש"ע ,בשעה  20:30בבית דני –
במושב נחלים.
* מחיר כרטיס –  40ש"ח

הציבור מוזמן

