עמוד  1מתוך 6

בס"ד

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

גליון מס 343
ה' אב תש"ע 16.07.2010
פר' דברים
כניסת השבת19:29 :
יציאת השבת 20:28
מניין כ"ותיקין" – 05:12
מפקד 19:00 :

vmnhadas@zahav.net.il

קול ששון וקול

ועד מקומי
תגובה לכותבים בקול אחד
א.דגלים
הועד דאג להוריד את כל הדגלים השייכים לוועד לאחר
יום ירושלים .הדגלים שנשארו ושעליהם העיר מר ארזי
הנם דגלים של אנשים פרטיים ולכן לא הורדו ע"י הועד.

מזל טוב
לאברהם תימור
לשרה ויאיר קולר
לשמחה ואריה חוג'יבקוב
להולדת הנינה/נכדה ציון
בת לרונית ודרור

לימימה ודוד סלע
להולדת הנכדה רוני ציון

לחנה ואילן בנצקי
להולדת הנכד
בן לקרן ואסף.

לרב אברהם ודבורה נתיב
להולדת הבת טליה

לדרורה רטנר
להולדת הנין גלעד יוסף
נכד ליונתן ומירה

ב.גן שעשועים בהרחבה
אנו מודים לאלו שהעירו את תשומת לבנו לעשביה
שגדלה בגן והדבר נימצא בטיפולו של הגנן .באותה
הזדמנות אנו פונים לשכן של גן השעשועים לא לזרוק
גזם בסמוך לגן היות ומשאית הגזם לא יכולה להגיע
אליו ולפנותו.
כמו כן אנו מבקשים מכל מי שרואה תקלה שמפריעה
לציבור לדווח לוועד המקומי בכדי שיסירה.
חברי הועד לא יודעים על כל התקלות וישמחו לטפל
בהם במידה והן יובאו לידיעתם.

מזל טוב
לניצה וחנן נורדן
לרגל בר המצוה של הנכד ידידיה
בן לשמוליק ונירית

"צום החמישי" – ט' מנחם-אב
יום ב' – ערב הצום
מנחה18:00 ,13:30 :
תחילת הצום19:45 :
ערבית ומגילת "איכה"20:10 :
יום שלישי
שחרית] :ותיקין 8:15 ,7:00 ,5:45 ,[5:22
מנחה19:15 ,13:30 :
ערבית 20:10 :
סיום הצום – 20:15
קידוש לבנה במוצש"ק ואתחנן
בנחמת ציון וירושלים ננוחם
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נחלים בעידן הטכנולוגיה המתקדמת

בקול אחד
 (1הכבישים שלנו צרים ומשובשים וחוץ מתעבורת
מכוניות משמשים  ,באין מדרכות  ,הולכי רגל.
נסיעה פראית ומהירה מסכנת את הולכי הרגל.
ההבדל בין נסיעה מתונה וזהירה לבין נסיעה
פראית הנו לכל היותר לכל אורך המושב ,שתי
דקות .האם עבור שתי דקות כדאי לסכן חיים ?
 (2הועד המקומי הכריז  ,בגיליון  342של קול הנחלים
כי איננו מטפל ואינו אחראי לבעיות ניקוז וביוב
במושב  .תושבים שיש להם בעיות בנושאים אלו ,
מופנים ישירות למועצה האזורית .חבר הועד דרורי
מונה להיות מקשר בין התושבים לבין המועצה
האזורית .באשר לניקוז  ,אין בכך לדעתי בעיה.
הבעיות הנן נקודתיות והמועצה שלנו קשובה
לתושבים .כל מי שיש לו בעיה  ,יכול לפנות
למועצה .באשר לביוב המצב אחר  .מערכת הביוב
נבנתה על ידי המועצה ומתופעלת על ידה.
המערכת לקויה וגורמת לפגיעה באיכות החיים
ועלולה לגרום לפגיעה בבריאות .צריך גוף שיפעל
מול המועצה  .אין ספק שהדבר לא יעשה על ידי
הועד המקומי הזה שגם מכריז על כך .חבר בודד
לא יצליח לטפל בנושא .הניסיון שנעשה על ידי איש
הבשיל אומנם פסק דין של בית משפט  ,אבל
בשטח לא כלום .יש על כן להקים עמותה של
תושבים שתיקח על עצמה את הטיפול בנושא.
 (3על יד בית גמסון ברחוב שניר הוצב לפני כמה
חודשים שלט יפה הבא להזכיר לנהגים לנהוג
בזהירות .אחרי זמן קצר השלט נפל ונשאר שוכב
בצידי הכביש .אחרי שמוטל שם חודשים  ,עכשיו
הוא נהפך על צידו ובולט .האם אין במושב גוף
שצריך לטפל בתיקון דבר כזה? או שמא זה מחוץ
לתחום האחריות .אולי יהיה מתנדב שיבקש מחבר
הועד המקומי קותי דרורי לקשר בינו לבין המועצה
האזורית לבקש שתקים את השלט הנופל ?

יצחק פלש
מניין ראשון שבת ואתחנן
בשבת קודש פרשת ואתחנן מניין ראשון יוקדם
לשעה  6:45לרגל עליה לתורה
של חתן בר מצווה.
בברכה,
הגבאים

לבקשת הוועד המקומי ,מעתה ואילך
לא יתפרסמו בקשות או הערות בעילום
שם.

אני פונה לוועד המקומי להשתמש בשירותי
 SMSולהודיע על פעולות תרבות או כל אירוע
חשוב שרוצים ליידע את התושבים)לדוגמא
במקרה של הפסקת מים(.
שירות זה מקובל בהרבה יישובים ונוח
לכולם.
מוכנה לעזור בהקמת המיזם ובהפעלתו.
נורית גוטמן

ועדת ספורט
" .1שיעור וכידרור" יוצא לדרך !
במהלך חופשת הקיץ ,מידי שבוע בשבוע ,תיערך פעילות
המשלבת אימון כדורסל במקביל ללימוד תורני )תורה,
משנה ,הלכה וכו'(.
הפעילות תתקיים במיגרש הספורט ,כאשר הרעיון הינו
לשלב הנאה ,לימוד ועיסוק לילדים ולבני הנוער .
יציאה לדרך ומיפגש ראשון  -ביום חמישי.22.7 ,
שאר המיפגשים  -ייערכו אי"ה בימי שלישי!
בשלב ראשון  -תתקיים הפעילות עבור בוגרי כיתות ו-ז-

ח-ט.
הפעילות תתקיים באופן הבא:
  - 18:45אימון ומשחק כדורסל )כשעה(. ) 19:45בערך(  -תפילת מנחה בבית הכנסת. בין מנחה לערבית  -לימוד בבית המדרש בסניף בניעקיבא.
 תפילת ערבית בבית הכנסת.עדיין קיימת משבצת פנויה ל"שיעור וכידרור" עבור הילדים

בוגרי כיתות א-ה.
אם אתה רואה עצמך מתאים ,מוכן לתרום מזמנך ויכול
ללמד צעדים ראשונים בכדורסל -
זה הזמן להרים את הכפפה וליצור קשר עם יאיר שלום,
.057 - 8151281
 .2בימים אלו אנו נערכים לסיכום תכנית החוגים לשנת
הלימודים תשע"א.
בשלב זה ,החוגים מתוכננים בתחומים הבאים ,ובלבד:
כדורגל.
התעמלות קרקע.
מחול מודרני.
טניס ,כדורסל ,קפוארה  -כלקח מהשנה האחרונה ,ייפתחו
מלכתחילה אך ורק בתנאי רישום מוקדם מינימאלי.
בקרוב יפורסמו ימי הפעילות ,שעות הפעילות ועלות כל חוג.
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חוג תנ"ך ילדים )גן-חובה – כיתה ג'(
ביום א' י"ט אלול  29.8בשעה  18:00נקיים אי"ה ,חידון
על ספר מלכים א'.

תרומת דם

הורים לילדים מן החוג המעוניינים להשתתף ,מתבקשים
להירשם על-ידי שליחת מייל ל:

ביום רביעי ט"ז מנחם אב  27/7תתקיים התרמת דם
במועדון ותיקים.
ההתרמה האחרונה התקיימה לפני כשמונה חודשים.
מנת דם – חיים לאדם

) Dudi.Kahana@gmail.comאם יש אחים – נא לרשום
את השמות של כל מי שמעוניין להשתתף(  .בדואר חוזר
יישלחו דף הוראות ,ודפי חזרה לחומר הנלמד.
נדגיש כי ככל שנה:

תרומתכם חשובה לקהילה ולעם

-

רפואה שלמה

פרס יינתן לכל משתתף )לפיכך חובה
להירשם(.

אריה גוטליב

-

פרסים יקרים לשלושת המקומות
הראשונים.

את זמננו בחוג עד לחידון נקדיש לחזרה יסודית על הנלמד.

ט' באב – שיעורים לילדים

נודה ונוקיר לתורם )או תורמים( ,אשר ישאם לבם למימון
פעילות זו.

שיעורים לילדים יתקיימו ביום ג' ט'
באב בשעה  10.30בבוקר בבית הכנסת
ובבית המדרש.
שלוש קבוצות :כיתות א'-ג' ד'-ו' )בנים
ובנות( ובוגרים.
כולם מוזמנים.

דודי כהנא – 050-9329352

לידיעת משתתפות בית מדרש לנשים ולנערות נחלים

לרגל סיום מחזור השני של בית מדרש לנשים
ונערות ילמדו
ביום שני ח' באב 19.07.10

 10:00הרב טוביאנה בנושא"מחורבן לגאולה"
 11:00הגב' יעל קורסיה בנושא "כשאני לעצמי מה
אני?"

פ"שקוויל
חופשה נעימה צוות מדרשה

חוג היובל
משפ' גלון ואלרום מזמינות להרצאה של יואל
שתרוג  -עיתונאי ,צלם ,אמן  -מחלוצי סדנאות
הצילום בארץ ומי שהיה שנים ארוכות עורך הצילום
של המגזין "מסע אחר".
ההרצאה תתקיים בבית משפ' אלרום במוצאי שבת
פרשת "ואתחנן" ,י"ג אב  24.7.10בשעה . 21:30
עלות ההרצאה  ₪ 25לאדם.
נשמח לראותכם

אתר נחלים
כתובתנו/http://www.mynehalim.co.il :
כתובת הדוא"ל לפרסום או הערות:
mynehalim@gmail.com
להזכירכם ניתן למצוא באתר רשימת
הבייביסיטריות המחכות לפניותכם!
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ועדת בטחון

בני עקיבא
הורים יקרים ה' עמכם,
הרשמה למחנות בעיצומם!!!
הרשמה במזומן אצל המדריכים עד מוצש"ק דברים ו'
באב 17.7
ובאינטרנט עד יום רביעי י' באב  21.7עד השעה שמונה
בערב .רצוי להירשם באינטרנט באתר המאובטח!

עלינו להזהירכם שמר רמי מימון מיודענו חזר ל"קבץ
נדבות".
השבוע ,באחד מהימים ,הוא גם גנב עפ"י החשד,
בנוסף לתרומה גם סכום כסף נכבד מאחד התושבים.
הוגשה תלונה למשטרה.
נא לא לתת לו כסף ,וברגע שאתם רואים אותו נא
ליצור קשר עם אבי וולמן או אילן דרוקמן.
לידיעתכם!

טלפונים חשובים להזכירכם:
בטחון

לו"ז תשעה באב בסניף:
ערב-
 21:00-22:00הרב דוד לאו יעביר שיחה על תשעה
באב לשבטים מעפילים-חב"ב.
 22:00פעילות לחב"ב.
יום-
 16:30לימוד לנבטים-מעלות עם מתן בקר על ספר
איוב .לימוד למעפילים-חב"ב עם זאבי לייב על ספר
איכה.
 17:15לימוד למעפילים-חב"ב עם מתן בקר על ספר
איוב .לימוד לנבטים-מעלות עם זאבי לייב על ספר
איכה.
מהשעה  16:30בית המדרש יהיה פתוח למעוניינים.
בברכת חברים לתורה ולעבודה
שבת שלום ומבורך
צוות ההדרכה ומיכל הקומונרית
.

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

***
אחראי עירוב

יוסי הרשקוביץ 052-2512715

קפה מאפה והרצאה
אנו שמחים להזמינכם למפגש והרצאה
שתתקיים אי"ה ביום ראשון  25/7יד אב

בשעה  10.45בבית דני

קול מנחם
תנחומים
לשולי ריינהרץ

 – 11.00 – 10.45מפגש ,קפה ומאפה
 -12.00 - 11.00הרצאה
המרצה :איריס אלון

עם פטירת אחיך

בנחמת ציון תנוחמי
שולי תשב החל מיום רביעי בבית האם הניה פוגל
בפתח תקווה ,רח' מאירוב ) 3סוף רח' רחל
המשוררת( ,דירה  .6קמים מהשבעה ביום ראשון
בבוקר.

"טיפים לטיפול בכאב על פי
הרפואה המשלימה"

מפנים זמן ומגיעים
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נער חרוץ כבן  14.5מחפש עבודה
טלפון03-9092612 :

משפחה נחמדה מאוד ,מחפשת
עזרה בניקיון הבית
) 4שעות שבועיות(...

איציק – 054-4349924

בוגרי י"ב היקרים
ירדן תימור
נטע גרמה
מוריה בטיטו
הדס מנדלבאום
הדר ניידורף
מעיין לורנץ
רותי השקס
מתן בקר
אוריה פורר
מרדכי פרל
שריאל מלאכי
שלמה ורדי
כמידי שנה ,טרם צאתכם לדרך חדשה,
מתוכנן עימכם מפגש של רב הקהילה,
הרב גרינוולד.
המפגש ייערך אי"ה ביום ראשון ,ז' מנחם אב
) (18/7/09בשעה  21:30בבית הרב.
כמו כן ,יוענק שי לבוגרים במהלך הערב.

בית הספר לתופים וכלי
הקשה מזמין אתכם
לקונצרט הקיץ.
בקונצרט ינגנו תלמידי בית הספר עם
מוזיקאים מקצועיים:
דביר בן חיים-שירה וגיטרה
עמית ליכט-גיטרה בס
אוהד דרשן-גיטרות
נבו וקסלבאום-קלידים
ליבנת זעירא-כלי נשיפה

הגברה ותאורה" :רצון הפקות".
הקונצרט יתקיים בתאריך 29.7.2010
בשעה  19:00במתחם בית הספר
רחוב הירדן  , 26מושב נחלים.
לפרטים 03-9073923:
אלעד 054-7843467
אפרת 054-5855005

הכניסה חופשית.

חלוקת עתונים
חברים המנויים על העיתונים "ישראל היום"
ו "מקור ראשון" שאני מחלק אותם,
אבקש במקרה של בעיה בחלוקה להתקשר אלי
עד השעה  09:30בבוקר ואדאג לסדר את
העניין.
ט.ל.ח
בברכה,
אריה גוטליב
050-8684141
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סיום הרשמה לסיור 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  ,6:45חזרה
משוערת בשעה .13:30

קייטנת איל"ן  -ממשיכים במרץ!
בימים אלו עוברים בני הנוער בין בתי המושב
ואוספים תרומות כספיות.
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

נא להצטייד באוכל ,מים ,כובע ,קרם הגנה ופנסים.
הסיור הוא בעלות סימלית של  20ש"ח לילד ו 30-ש"ח למבוגר.
ההרשמה מסתיימת ביום ראשון ז' אב.18.7.10 ,
וועדת דת
הרשמה אצל:
ישראל היימן057-7252516 :

בפתיחת הקייטנה ,יום רביעי ,כ"ד אב 4.8 ,נקיים
הפנינג,
אנחנו מחפשים מפעילים לתחנות של צמות
בשיער ,לק בציפורניים ,לימוד ג'אגלינג ,איפור
פנים..
מי שמעוניין ויכול לתרום להפעלת תחנה -נשמח
שיפנה לרותם שפילמן.0546999249 :

אודי רטי052-3918623 :
.

נוער יקר -מפגשי הכנה:
.

הפנינג סוף
הקיץ

* כיתות ח' ,ט' ומתנדבים חדשים -ביום שני
הקרוב ,ח' אב ,נצא משעה 16:00 -12:15
לפעילות חוויתית במרכז הספורט' -ספיבק'.
היציאה מהמרפאה ,יש להירשם אצל אורי
גרטנר.

בתאריך  30/8יתקיים בע"ה הפנינג סוף הקיץ
כל מי שמעוניין לעזור/להציע רעיונות או להיות
בצוות הארגון מתבקש לפנות לנורית כהן.
מי שמעוניין להקים דוכן מזון )לא בשרי( מתבקש
לפנות לנורית כהן.

כל ההורים לילדים העולים לכיתה א'
מתבקשים למסור את שם הילדים להדס

* מפגש לכולם -ביום רביעי הקרוב ,י' אב ,בשעה
 21:00בסניף.

