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

גליון מס 344
י"ב מנחם אב תש"ע 23.07.2010
פר' ואתחנן
כניסת השבת19:26 :
יציאת השבת 20:24
מניין כ"ותיקין" – 05:16
מפקד 19:00 :

vmnhadas@zahav.net.il

בננו היקר

קול ששון וקול

אבי
הגיע למצוות
אנו שמחים להזמינכם לקידוש
בשבת פרשת "ואתחנן"
לאחר מניין ראשון

מזל טוב

חיה אריק ואבי רבינוביץ

למלכה דסקל
להולדת הנינות התאומות
בנות למירב ואייל מונטנה

לנעמי ויאיר כרמל

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

להולדת הנין

קפה מאפה והרצאה
אנו שמחים להזמינכם למפגש והרצאה
שתתקיים אי"ה ביום ראשון  25/7י"ד אב
בשעה  10.45בבית דני
 – 11.00 – 10.45מפגש ,קפה ומאפה
משפחת יוגב
מזמינה את הציבור לקידוש לרגל
נישואיי

ניצן ואורטל
הקידוש בע"ה בשבת "עקב"
אחרי המניין הראשון בבית דני.
בואו בשמחה

 -12.00 - 11.00הרצאה
תזכורת

המרצה :איריס אלון
"טיפים לטיפול בכאב על פי
הרפואה המשלימה"

מפנים זמן ומגיעים
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בקול אחד
מאחר והדברים שכתבתי בקול הנחלים לפני שבוע לא
היו כנראה מספיק ברורים ,אני מוסיף להבהרה:
המועצה הוציאה לפני שנים מכרז לביצוע מערכת
הביוב של נחלים.
במכרז זכה קבלן שהנסיון הראה שבכל מקום שעבד,
עבודתו היתה גרועה .ברם בכל מקרה שעבודתו
הופסקה בשל כך הביא הקבלן צו של בית המשפט
שהורה לתת לו להמשיך את העבודה ,זאת עקב היותו
קבלן רשום ומאושר על ידי מנהלת הביוב .לפיכך לא
ניתן היה לפסול אותו למכרז ואכן הקבלן בנה מערכת
פגומה ולמרות שעבודתו לא אושרה ע"י המפקח בגלל
עמדת המערכת המשפטית לא ניתן היה למנוע את זה.
נוסף על כך היו חילוקי דעות עם תושבים בקשר לתוואי
קו הביוב ,הנושא הגיע לבית המשפט והשופט החליט
על תוואי הפסול מבחינה הנדסית וכך בוצע!
לפיכך ,הודות למערכת המשפטית ,הגענו למערכת
גרועה .המועצה האזורית מטפלת במערכת ,בכל
מקרה של סתימה או גלישה מתקנים .לדעתי אין זה
מספיק כי מתהוות גלישות במקומות סמויים מן העין
ובכלל המערכת צריכה לתפקד כראוי .זה בקיצור .כל
המעוניין בהסבר מפורט יותר ,הנני לרשותו.
המועצה אינה אשמה במצב והועד המקומי אינו אחראי.
קיים מצב שנוצר בשל המערכת המשפטית ויש לחפש
דרך לפתרון .לדעתי יש לסקור את המערכת ,להכין
תוכנית לתיקון הנקודות הלקויות ולתקנן בהדרגה
בהתאם ליכולת .זה צריך להיעשות על ידי המועצה
בשיתוף נציגי המושב .מטבע הדברים נציגות המושב
הנו הועד המקומי .הועד המקומי החליט פעמים מספר
לא לעסוק בנושא .לפיכך יש להקים נציגות של תושבים
שתעסוק בנושא כבעיה ציבורית מול המועצה האזורית.
כאשר יש גלישת ביוב מול הבית ,כל תושב יכול לפנות
ישירות למועצה האזורית ויזכה לטיפול מהיר .לכך לא
צריך מקשר מטעם הועד המקומי.
יצחק פלש

בס"ד

במלאת ארבע שנים לנפילת בעלי ובננו
אהובנו

סרן דניאל גומז הי"ד
נקיים אזכרה ביום שישי י"ט מנחם-אב
).(30.7.2010
 - 9:30עליה לקברו בבית העלמין
במושב נחלים.
 - 10:30התכנסות ב"בית דני".
" - 11:00אף על פי כן"
שיחתו של שמעון נבון – נכה צה"ל
על פציעה  -התמודדות ושיקום יוצאי
דופן.

משפחת גומז

תרומת דם
תזכורת

פ"שקוויל

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

ביום שלישי ט"ז מנחם אב  27/7תתקיים התרמת דם
בבית דני
בין השעות 19:00-21:30
ההתרמה האחרונה התקיימה לפני כשמונה חודשים.
מנת דם – חיים לאדם
תרומתכם חשובה לקהילה ולעם
רפואה שלמה
אריה גוטליב

תזכורת
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חוג תנ"ך ילדים )גן-חובה – כיתה ג'(
ביום א' י"ט אלול  29.8בשעה  18:00נקיים אי"ה ,חידון

"שיעור וכידרור"  -יצאנו לדרך.
כפי שפורסם לאחרונה ,החלה פעילות שבועית
לילדים ולבני הנוער ,המשלבת ספורט ולימוד תורני.
מאחר שבימים אלו ישנם פעילויות וארועים יחודיים
)מחנה קיץ,קייטנת אילן וכו'(,
מידי שבוע יתפרסמו בעלון ימי הפעילות והשעות
לגילאים השונים ,הרלונטיים לשבוע הקרוב.
השבוע ,פרשת "ואתחנן" ,תתקיים הפעילות כדלקמן:

את השמות של כל מי שמעוניין להשתתף(  .בדואר חוזר

בוגרי כיתות ב-ג-ד-ה

יישלחו דף הוראות ,ודפי חזרה לחומר הנלמד.

הפעילות הקרובה תתקיים ביום ראשון ,י"ד מנחם
אב ,27.7 ,באופן הבא:
  -17:00אימון ומשחק כדורגל במגרש )כשעה(. במהלך האימון תהיה הפסקה של רבע שעהללימוד תורני.

על ספר מלכים א'.
הורים לילדים מן החוג המעוניינים להשתתף ,מתבקשים
להירשם על-ידי שליחת מייל ל:
) Dudi.Kahana@gmail.comאם יש אחים – נא לרשום

נדגיש כי ככל שנה:
פרס יינתן לכל משתתף )לפיכך חובה

-

להירשם(.
פרסים יקרים לשלושת המקומות

-

בוגרי כיתות ו-ז-ח-ט
הפעילות הקרובה תתקיים ביום שני ,ט"ו מנחם אב,
 ,28.7באופן הבא:
  - 19:35תפילת מנחה בבית הכנסת.  - 19:45אימון ומשחק כדורסל במגרש.  - 20:30תפילת ערבית בבית הכנסת.  - 20:40שיעור קצר בבית המדרש.הורים יקרים!
לאור השינויים הצפויים במועדי הפעילות מידי שבוע,
נא עדכנו את ילדיכם
בהתאם לפרסומים בעלון השבועי.
עפ"י היקף הנוכחות והענין שיגלו הילדים  -תיתכן
הרחבת הפעילות ליומיים בשבוע.

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
תזכורת

שרותי בריאות כללית
מרפאת נחלים

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 במשטרה.
נא לא לתת לו כסף ,וברגע שאתם רואים אותו נא
ליצור קשר עם אבי וולמן או אילן דרוקמן.
לידיעתכם!
להזכירכם:
אילן דרוקמן – 057-7252517
אבי וולמן – 050-8779760
תזכורת

***
אחראי עירוב

יוסי הרשקוביץ 052-2512715

צוות מרפאת נחלים יוצא לחופשה מרוכזת מתאריך:
25/07/2010-31/07/2010
לקוחות הזקוקים למרשמים או טפסים אחרים  ,אנא
פנו בהקדם לצוות המרפאה .
בברכת קיץ קל וחופשה נעימה
צוות מרפאת נחלים

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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בני עקיבא
אירועי חודש יולי במועצה

הורים יקרים ה' עמכם,
ביום שלישי ט"ז באב  27.7.10בין השעות
 17:30-19:00יתקיים יריד של ביטוח לאומי בשיתוף של
המועצה ובני עקיבא בבית ספר מישרים בשוהם
)רחוב הלפיד  16מול בריכת השחיה( .הסניף יעמיד דוכן
של עוגיות ,שתיה וחטיפים והכסף ילך למימון
פעילויות הסניף .כולם מוזמנים לקחת חלק ולהשתתף.
ביום שלישי ט"ז באב  27.7.10שבט להבה יצא למחנה
סיירים ביער עין זיתים .החניכים מתבקשים להביא  3ליטר
מים ,נעלי ספורט או נעלי הרים ,חולצת תנועה ואוכל ליום
הראשון.
בברכת חברים לתורה ולעבודה,
שבת שלום ומבורך
צוות ההדרכה ומיכל הקומונרית
.

קול מנחם

אזכרה
במלאות שנה לפטירת בתי ואחותנו האהובה

עליזה רוזן ז"ל
)הבת של יפה שטרול(
נעלה לקברה ביום שני ט"ו מנחם אב
)(26.7.2010
בבית הקברות בגבעת שאול ירושלים.
נפגשים ליד בית הלויות של קהילת י-ם בשעה
 17:45בדיוק

 -26.7יום שני ערב מיוחד ומהנה לכבוד
ט"ו באב
מופע יין חוויתי ומרתק!
הקדימו רכישת הכרטיסים
שעה  21:00בבית העם בבית נחמיה
מספר המקומות מוגבל !!!

 26.7אירוע חוץ -פסטיבל יהודי -חדא כנישתא
2
יום מיוחד עם אירועים ומופעים לכל המשפחה
הופעות של :אורי בנאי ,אודי דוידי ,שי גבסו,
המדרגות ועוד.
פעילויות סדנאות ומופעים לילדים.
הרצאות לנשים ועוד.
החל מ 10:00ועד חצות באמפי בתל חדיד
מחירים בלעדיים לתושבי חבל מודיעין
בלבד:
מבוגר -במקום  ₪ 75 – ₪ 130בלבד!
ילד ) -שנתיים ₪ 30 (13-בלבד!
מספר הכרטיסים מוגבל!
הקודם זוכה !

 -28.7יום רביעי "הקרקס הירוק" מופע
מיוחד לילדים:
מופע קרקסי ומיוחד בהשתתפות חמישה
שחקנים המלמד אותנו על איכות הסביבה
שעה  18:30ב"אסם" בטירת יהודה
מחיר כרטיס ₪ 30 :הורה מלווה חינם
מהרו לרכוש כרטיסים!
לפרטים נוספים :רפי אברהם 050-2587980
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3

מחפשת טרמפ קבוע מנחלים לתל-אביב
מידי יום בין  6:00ל) 07:00-תמורת
תשלום( עבור ילד הלומד בישיבת בר אילן
לאומנויות ומדעים בתל-אביב.
משפחת שפר – 050-3231621

להשכרה
דירת שני חדרים עם חצר פרטית במרכז
המושב.
לפרטים – גלעד והילה פסל –
052-2903378 ,052-4203832

דרושה עובדת למעון חרמון
שעה ביום 15:00עד 16:00
לשנת תשע"א.
)אפשרות גם לנערות מגיל ( 17
לפרטים 0502652177:לימור-מנהלת המעון.

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

תזכורת

הקונצרט יתקיים בתאריך 29.7.2010
בשעה  19:00במתחם בית הספר
לתופים ברחוב הירדן , 26
מושב נחלים.

הכניסה חופשית

מחפשים מתנדבים לפעילות קיץ לשעות
הערב והלילה עם נוער
מתנדבים יקרים

הגברה ותאורה" :רצון הפקות".

לפרטים03-9073923 :
אלעד 054-7843467
אפרת 054-5855005

סטודנטית שנה ד' מעבירה שיעורים פרטיים
בנחלים בתחומים השונים לכיתות א' -י'.
עם ניסיון בהוראה מתקנת במתמטיקה.
טליה גליק0545937321 ,

מחפשת מתנדבים שיצטרפו לספריה
הניידת לפעילות לילית

עם נוער

במושבי המועצה .
המתנדבים יעברו הכשרה קצרה.
ההתנדבות הנ"ל מתאימה לסטודנטים
שצריכים לתת שעות עבור המלגה.

רכזת מתנדבים – מירית
 8147שלוחה 039722888
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קייטנת איל"ן  -ממשיכים במרץ!

ביום ראשון י"ד אב תש"ע ) (25.7.10הספריה תהיה
סגורה.
ברצוננו להזכיר לכל המשפחות שקיבלו מכתבי
תזכורת ,וגם לאלו שלא קיבלו ,לבוא ולהחזיר את

הספרים שנמצאים ברשותם.
לרחל ומוטי כהן
הרבה הרבה תודות על המגלשה
שתרמתם,למשחקיה
ע"ש אברהם אינהורן.
יישר כח ותזכו למצוות.
משפ' אינהורן

"ותן ברכה על פני האדמה ושבענו מטובה
וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה"

תודה לקב"ה ולמשפחת פורר
על עונה מדהימה של אבטיחים.

קייטנה מהאגדות
עם משכית כהן ומשה גוטמן
הקייטנה תתקיים בין התאריכים 5.8 – 1.8
בין השעות 13:00 – 08:00
בבית משפחת כהן משכית ובבית משפחת גוטמן משה
בכל יום:
נספר ,ניצור ונשחק בהשראת סיפורי ילדים ואגדות
לפרטים נוספים:
משכית – 054-4722023
משה – 050-4347989

בואו ותהנו...

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

הפנינג סוף
הקיץ
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'

