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

גליון מס 342
כ"ז תמוז תש"ע 9.07.2010
פר' מטות מסעי
כניסת השבת19:32 :
יציאת השבת 20:33
מניין כ"ותיקין" – 05:08
מפקד 19:00 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול

מזל טוב
לאחות זמירה שטרן
להולדת הנכד

בקול אחד
הזנחה בשטח הציבורי בהרחבה
מדרום לביהכ"ס
גן המשחקים שבהרחבה מדרום לבית הכנסת וכל האיזור
סביבו מוזנחים מאוד מזה זמן רב.
היתה פנייה בעניין לועד המקומי אך נעשה מעט מאוד.
נשתלו עצים בודדים וגם הם ,המסכנים ,נוטים בזוית חדה
כלפי הקרקע.

קייטנת איל"ן  -ממשיכים במרץ
קייטנת איל"ן מופעלת וממומנת
ע"י קהילת נחלים,
על כן בימים הקרובים יעברו בני הנוער לאסוף
תרומות כספיות.

האזור כולו )כולל החול תחת הסככה( מלא קוצים ,סרפדים
ועשבי בר אחרים וכן פסולת גזם.
ישנם מתקנים יפים מאוד לילדים אך הם בתוך סביבה קוצית
דוקרת וצורמת.
אנו מקווים שפנייה זו מעל דפי העלון תגרום לשינוי המצב.
תודה מראש!
המשתמשים הפוטנציאליים

כמו כן נשמח לתרומות של:
חד פעמי -ניתן לפנות לעמיחי סלע9092612 :
ממתקים ,פירות ,מעדני חלב ,לחמניות-
ניתן לפנות למוריה זלצר0546345369 :
תרומות כספיות-
ניתן להעביר לענבל לבקוביץ'0507628805 :

ועוד בקול אחד
ברצוני להודות לחברה קדישא נחלים

תודה!

ולכל חברינו אשר הגיעו לנחם אותי על מות אימי ז"ל.
אי"ה נשיב לכם כגמולכם בימים שמחים.
סנדיוק אברהם ובני משפחתי.

בס"ד
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קול הועד המקומי
ביקור ראש המועצה מר שמעון סוסן
בישיבת ועד חגיגית לציון שנה לכהונת הועד ,השתתף ראש
המועצה מר שמעון סוסן והמרא דאתרא הרב גרינוולד דוד.
המרא דאתרא הרב גרינוולד ברך את הועד ואיחל לו המשך
פעילות פוריה ברוח המידות הטובות.
יו"ר הועד המקומי ,יעקב איזק ,ברך את ראש המועצה על
העשיה הרבה שלו בתחום המועצה וקבלת פרס ניהול תקין של
המועצה וכן אות יקיר אגף הנוער ופרס החינוך וכן על זכייתו
בהוקרה במשרדים השונים .יו"ר הועד העלה צרכים שונים
שהמושב זקוק להם כגון הרחבת בני עקיבא ,שיפוץ בית
ותיקים ,מרכז ספורט ,הצללת גן השעשועים וכן פתרון תחבורתי
לכניסה הצפונית של המושב.
ראש המועצה שיבח את עבודת הועד המקומי וכן התייחס
לבקשות ,כאשר לחלקן יינתן פתרון מיידי ולחלקן בהמשך.

ביום א' י"ט אלול  29.8בשעה  18:00נקיים אי"ה,
חידוןן על ספר מלכים א'.
חידו
הורים לילדים מן החוג המעוניינים להשתתף ,מתבקשים
להירשם על-ידי שליחת מייל ל:
) Dudi.Kahana@gmail.comאם יש אחים – נא לרשום
את השמות של כל מי שמעוניין להשתתף(  .בדואר חוזר
ראות ,ודפי חזרה לחומר הנלמד.
הוראות
יישלחו דף הו
נדגיש כי ככל שנה:
-

פרס יינתן לכל משתתף )לפיכך חובה
להירשם(.

כניסה צפונית למושב
המועצה תפעל בתקופה הקרובה להצבת תמרורים בכניסה
הצפונית המורים על איסור חניה בצידי הכביש בכניסה למושב
וכן תפעל להסדרת בעיית ההפרעה לתנועה בכניסה הצפונית.
סניף בני עקיבא ע"ש מוטי פוירשטיין
עפ"י בקשת הועד המקומי ,המועצה תפעל להשגת תקציב
להרחבת הסניף .בשבועות הקרובים הועד יכין תכניות להרחבת
הסניף ב 100-מ"ר ויגיש אותן למועצה .קיימת בעיה של מקום
בסניף עקב גידול במס' הילדים .בעבר היתה פעילות משותפת
לכל שני שבטים בחדר אחד וכיום יש הפרדה בין השבטים
הדורשת חדר לכל שבט.
מזגנים
לפי בקשת ועדת דת וועדת חינוך אישר הועד המקומי התקנת 3
מזגנים חדשים ,אחד במקוה נשים ו 2-מזגנים בביכהנ"ס של
סניף בנ"ע.
מדרכות וכבישים
המועצה הוציאה מכרז לביצוע המדרכות והכבישים לרח' ירדן
)מכיכר הישיבה עד ביה"ס האזורי מודיעים( .כ 21-קבלנים
הגיעו לסיור הקבלנים בהשתתפות נציגי המועצה והועד
המקומי .אנו מקווים שהמכרז יצא בקרוב לביצוע והתוכנית
תבוצע בשלמותה.
בעיות ניקוז וביוב
הועד המקומי מינה את חבר הועד קותי דרורי כמקשר בין
המועצה ותושבי המושב בכל הבעיות הקשורות לנושא הניקוז
לאורך הכבישים ובעיות ביוב.
ברצוננו לציין שאין הועד המקומי אחראי על בעיות אלו ,אלא
מהווה כגוף מקשר ומתאם בין התושבים לבין המוסדות השונים.

קול תורה
שעור לנשים לכבוד ראש חודש
השעור יתקיים ביום שלישי ב' מנחם-אב  13.7בשעה 21.00
בבית אהובה אינהורן.
הנושא :שילוב גוף -נפש ברפלקסולוגיה
המרצה:שרה שליסלברג ]רפלקסולוגית[
השעור מוקדש לזכרו של אברהם אינהורן ז"ל
כולן מוזמנות.

-

פרסים יקרים לשלושת המקומות
הראשונים.

את זמננו בחוג עד לחידון נקדיש לחזרה יסודית על הנלמד.
נודה ונוקיר לתורם )או תורמים( ,אשר ישאם לבם למימון
פעילות זו.
דודי כהנא – 050-9329352

לידיעת משתתפות בית מדרש לנשים ולנערות נחלים
ביום שני ח' בתמוז 12.7.10
 10:00הרב טוביאנה בנושא "מחורבן לגאולה"
 11:00הגב' יעל קורסיה בנושא "כשאני לעצמי מה אני?"
וביום שני א' באב 19.07.10
 10:00הגברת מיטל קורן בנושא "סיפורי רבי נחמן"
 11:00מר משה הרשקוביץ בנושא "קול דודי דופק"
חופשה נעימה צוות המדרשה

לימודי בוקר לבנים בחופשה
לאור ביקוש הילדים התחיל כבר השבוע לימוד הבקר
לבנים בבית ספר יסודי לאחר התפילה של שעה !08:00
הלימוד לכיתות ז' ומעלה ממשיך כרגיל .מוגש כיבוד עם
סיום הלימוד.
תודה לכל העוזרים והתורמים עד כה .מחפשים עזרה
מעשית בארגון ובקניית הכיבוד .נא לפנות לדוד
סילברמן . 054-4322492

תפילות שחרית בימי חול
במהלך הקיץ עד ל -י"ט אלול יתקיים
מניין שחרית נוסף ב.8:00 -
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בני עקיבא
הורים יקרים ה' עמכם,
ביום חמישי ד' באב  15.7נצא לקטיף התנדבותי ליד
רחובות,
ההרשמה לקטיף עד מוצש"ק מטות-מסעי אצל
המדריכים.

טלפונים חשובים להזכירכם:
בטחון

אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
אחראי עירוב

יוסי הרשקוביץ 052-2512715

הרשמה למחנות בסניף עד מוצש"ק דברים ו' באב 17.7
ובאינטרנט עד יום רביעי י' באב  21.7עד השעה
שמונה.
בצער רב אנו מודיעים על פטירת אימו של
מתן קצינשטיין)מדריך שבט הרא"ה(  -שושנה ז"ל.
מתן ישב שבעה ברח' העוגב  47הדר גנים פ"ת.
שנשמע בשורות טובות.
בברכת חברים לתורה ולעבודה
שבת שלום
צוות ההדרכה ומיכל הקומונרית.

ועדת ספורט
"שיעור וכידרור"
במהלך ימי החופשה בכוונתינו לקיים פעילות עבור הילדים
במושב,
אשר משלבת אימון כדורסל במקביל ללימוד תורני )תורה,
משנה ,הלכה וכו'(.
הפעילות מתוכננת להתקיים במיגרש הספורט במשך
פעמיים  3 -פעמים בשבוע ,בשעות אחר הצהרים.
הרעיון  -לשלב הנאה ועיסוק לילדים לצד לימוד.
אם אתה בוגר כיתה י' ומעלה ,יכול ללמד צעדים ראשונים
בכדורסל ,רואה עצמך מתאים ,ורוצה לתרום מזמנך -
הינך מוזמן להרים את הכפפה.
נא לפנות ליאיר שלום.057 - 8151281 ,

עם תחילת ימי החופשה ,מוזכר כי למען רווחת
השכנים ,אין לשהות במגרש הספורט מעבר
לשעת חצות.

קייטנת הטיולים יצאה לדרך!
ומי שלא הספיק להרשם יכול לעשות זאת כעת!
ניתן עדיין להרשם לטיולים החד יומיים...
מומלץ ביותר!!!
• 11.7
אתגרים בכרמל
נחל יגור ,נחל השופט
• 13.7
ירושלים בין חורבן לגאולה טיול מיוחד
בעקבות תשעה באב
• 21.7
אל ההר הירוק כל ימות השנה – טיול מוצל
וחוויתי בהרי הכרמל
מערת אצבע ,נחל כלח גלים
• 25-26.7
טיול יומיים רמת הגולן והחרמון
• 28.7
טיול לילה אל חולות ניצנים

חידוש וליטוש המצבות בביעל"מ נחלים
אנו חוזרים ומבקשים מהמשפחות אשר יקיריהם
טמונים בבית העלמין בנחלים ומעוניינים לחדש
את המצבות ,להחזיר בהקדם את הספח עם
ההתחייבות לתיבת דאר מס'120 -
עד יום שישי ,ה'-מנחם אב ).(16/7/10
בברכה,
הנהלת ח"ק גחש"א
נחלים

• יום התנדבות במושב ופעילות אתגרית
פרטים בהמשך..
הקייטנה מיועדת לבוגרי ו' -ט'.
לפרטים :בשן -מנהל הקייטנה.052-3293279 :
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אתר נחלים
כתובתנו/http://www.mynehalim.co.il :
כתובת הדוא"ל לפרסום או הערות:
mynehalim@gmail.com

בית כנסת ובית מדרש נחלים
לכב'
חברי העמותה
עמותת ביהכנ"ס ובית מדרש נחלים
ח .נ ,.

E.I.E
English Is Easy
מורה פרטי עם ניסיון של  3שנים
מעביר שיעורי הכנה באנגלית לקראת
שנת הלימודים הבאה.
מחירים נוחים.
לפרטים נוספים זאבי 0522566508

הנדון :הזמנה לאסיפה כללית
אבקש להזמינכם לאסיפה כללית של העמותה שתתקיים
אי"ה ביום חמישי ,ד' מנחם אב ,15.7.10 ,בשעה 21:00
בבית המדרש שבביהכנ"ס.
על סדר היום:
• אישור מאזן  – 2009דין וחשבון שנתי
• דיון בענייני מקומות בבית הכנסת.
• תרומות והשתתפויות.
• תכניות לשנת 2010
• שונות

אני מחפש כלוב לשרקן שלי
מי מוכן להשאיל לי ?
רועי רבינוביץ טלפון 9324397

נבקשכם מאוד להגיע ולדייק!
בברכה,
צבי ארזי
יו"ר העמותה

דרושה נערה/אישה להוצאת ילד בן  3מהגן עד לשעה
 17:30החל מספטמבר .וכן לטיפול בתינוק בן  4חודשים
בחודש אוגוסט.
לפרטים 050-9580746 :שירה

יש לכם אירוע משפחתי? בר-מצווה?
בת-מצווה?
עריכת סרטונים ומצגות ,ברמה גבוהה ובמחיר זול !!!
הדר כהנא 9329350 -

צהרון עידית
נמשכת ההרשמה לשנת הלימודים הבאה
)ישנה אפשרות גם ילדי בי"ס(
לצהרון באוירה ביתית וחמה  ,ארוחה בשרית
חמה וטריה כל יום ,משחקים ,ציורים ,מנוחה
חופשית וחצר גדולה לפרטים והרשמה
כל מה שילד/ה היה רוצה לעשות כשהוא חוזר
מהגן...

עידית פומרנץ טל9080115:
להשכרה,
דירת חדר וחצי במושב.
לפרטים :יפה 050-9328857

להשכרה
יחידת דיור בת שני חדרים
בבית אורי ונורית כהן בהרחבה
לפרטים057-7252533 ,03-9335730 :

חדש!!!

סדנאות איפור ותסרוקות בקבוצות קטנות
בהתאמה אישית
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צהרון גנים
לשנת הלימודים הבעל"ט יפתח צהרון לגני הילדים
ע"י המועצה האזורית חבל מודיעין.
הצהרון יפעל באחד מהגנים באשכול הגנים החדש.
הצהרון הינו לילדי הגנים יובלים אפיקים רבקה וניצנים.
הצהרון יפעל עד שעה  16:45ויכלול חוגים והפעלות
שונות.
ימי הפעילות הינם כמו במעון.

והפעם :הפעלה לחגיגת קיץ

*בימי החופשות הצהרון יפעל מ 8:00 -עד .16:00

עם הסיפור "היכן הכלבלב"

*פרטים ,מחירים וטופסי הרשמה ניתן לקבל באתר
המועצה.

)הסיפור מבוסס על "איה פלוטו"(
מספרת:

* נבדקת אפשרות לשלב ילדי כיתות א' בצהרון
הורים המעוניינים נא לפנות לרחלי לייב .052-8456649

ביום שני א' אב ) (12.07.10תתקיים שעת סיפור,
בשעה  17.00בספריה.

ליטל.
נפגש בספריה...
עלות ₪ 10

אנא!
מהרו להירשם ולהבטיח את מקומכם.
תרגום טופס הבקשה לקבלת קצבה מגרמניה למי
שעבד בגטו
ניצולי שואה אשר קיבלו מכתב מגרמניה עם טופס
בקשה בגרמנית לקבלת קצבה למי שעבד בגטו לפי חוק
הגטאות הגרמני ה : ZRGB-עמותת "אביב לניצולי
השואה" כתבה עבורכם הסבר על התוכנית כולל תרגום
הטופס והנחיות איך למלא אותו נכון .ניתן להוריד את
ההנחיות והתרגום לטפסים  ZRGB 100וZRGB 200-
באתר www.avivshoa.co.il/zrgbאו לקבלם אצל
דורית פורר או אביבה סילברמן.

סיור בעיר דוד
ביום שישי יב' אב ,23.7.10 ,נצא לסיור מודרך בעיר דוד.
הסיור כולל מיצג תלת מימדי והליכה בניקבת המים
)למעוניינים(.
לאחר הסיור ניתן יהיה לבקר בכותל המערבי.
מדובר בסיור מרתק המסובסד ברובו ע"י המועצה האזורית
והמועצה הדתית.
יציאה מרוכזת באוטובוס מחניית בית-דני בשעה ,6:45
חזרה משוערת בשעה .13:30
הסיור הוא בעלות סימלית של  20ש"ח לילד
ו 30-ש"ח למבוגר.
מספר המקומות מוגבל ,הקדימו להירשם.
ועדת דת
ישראל היימן 057-7252516 :אודי רטי052-3918623 :

