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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:
אביטל שפילמן ,אריאל אדלר ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן

ועד מקומי ,ועד אגודה
ומערכת קול הנחלים
מברכים את חברי ותושבי
מושב נחלים
בברכת פסח כשר ושמח

גיליון קול הנחלים הבא יתפרסם לאחר
הפסח

גליון מס 378
יא' ניסן תשע"א 15.04.2011
פרשת "אחרי מות" שבת הגדול
כניסת שבת18:51 :
יציאת שבת19:47 :
מניין כ"ותיקין"05:35 -
מפקד18:30 :

חופשת פסח
מזכירות נחלים )ועד מקומי וועד אגודה( תהיה
סגורה בין התאריכים.25.4.11 – 18.4.11 :
אנו מאחלות לכל בית נחלים:
אביב הגיע  -פסח בא!
מה הוא הביא? פריחה ושמחה!
המון בריאות ושפע ,התחלות חדשות,
הרבה הנאות קטנות וגדולות.
הפתעות מתוקות ומרגשות,
חיוכים ושלום ,תקווה ושלווה,
התפנקות ,התקדמות והצלחה,
חופש ונופש לחג החירות,
והכי חשוב זה  -ההזדמנות...
חג שמח,
מלכה ,מאיה והדס

מזל טוב
לשירה תימור לנישואיך עם לירן
לסבא אברהם תימור
לשרי ומשה תימור
לנישואי שירה עם לירן

מזל טוב
לתמר ויוסי רובינרויט
להולדת הבן

לאשר כרמל לנישואיך עם נורית
}גר בבית של מיכאל אשר {

לשרון וליאור סטופל
להולדת הבת

לאליסף ליבוביץ לנישואיך עם מורן
לציונה ואברהם ליבוביץ
לנישואי אליסף עם מורן

לגולדי ויצחק לבבי
להולדת הנכדה
בת לקוויני ויפתח
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בקול אחד
דבריו של צבי ארזי בקול הנחלים מס 377
מלפני שבוע מקובלים עלי.
בשלב זה אנו יכולים להסתדר בבית הכנסת
הקיים ,שהרחבתו אינה נראית רצויה ,זה היום.
בעתיד ,ללא ספק  ,יהיה עלינו להקים עוד בית
כנסת .אין זה פוגע בעקרון של קהילה אחת
אחידה .מטבע בדברים יש גבול לגודל בית כנסת.
אינני סבור שרצוי שגודל בית כנסת יחייב שעל
במתו יעמוד דגלן שיורה לקהל  ,בהרמת דגל ,
מתי לענות אמן .אומנם זה היה קיים  ,אבל
איננו טוב.
קיימת הבעיה של ריחוק הליכה לבית כנסת
לאנשים קשישים המתקשים ללכת למרחקים.
ברחוב דן יש "השטיבל"  .ברחוב ירדן בית הספר
המקצועי והישיבה ,רק לרחוב שניר אין פתרון.
לדעתי צריך להעתיק אחד המבנים היבילים
שהתפנו על ידי הקמת גני הילדים החדשים
למקום כל שהוא ברחוב שניר ,שישמש למקום
תפילה.
יצחק פלש

ועדת בטחון

*כל מי שנפגע מכך שהשומר מבקש ממנו
להזדהות  ,או כל מי שיש לו השגות ,הערות
והצעות ייעול ,יואיל להתקשר לועדת הביטחון
ולא להעיר לשומר הערות.
ההנחיה שקיבל השומר היא לרשום כל אחד
אפילו את מי שנולד כאן וחי כאן שנים והוא
מכיר אותו.
* לכל הנוסעים בחג  -אנו מזכירים להפעיל את
אמצעי ההגנה ולהשאיר אור בבית במהלך החג.
כמו כן אם ניתן לבקש מהשכנים "לשים עין"
במיוחד בערב ליל הסדר.

חג שמח ושקט
ועדת בטחון

ועד מקומי

• מדרכות וכביש ברח' ירדן – השבוע החלה
חברת " "HOTאת ביצוע העמקה והעברת
הכבלים ברח' ירדן ע"מ שלא יפריעו לעבודת
הסלילה של הכביש והמדרכות בשטח הציבורי.
אנו מקווים שהחברה תסיים את עבודתה בהקדם
ומיד אחריה החברה שזכתה במכרז לכביש
ולמדרכות תחל את עבודתה .כפי שפרסמנו בעבר
אנו חוזרים ומבקשים מהצבור לפנות את השטח
הציבורי משיחים ,גדרות ,אבנים וכו' על מנת
שהחברה תוכל לבצע את העבודות .הועד המקומי
לא אחראי לנזקים שיגרמו לכל מה שימצא בשטח
הציבורי.
• ישיבת דרך הישר – הועד המקומי פנה למר
צויבל צבי – יו"ר מפעלות הציונות הדתית וביקש
ממנו להעביר את הישיבה מנחלים למקום אחר
למרות החשיבות שיש בקיומה של הישיבה .
הועד מסר לו שהמושב לא יכול לסבול הפרעות
בחיי היום יום שנגרמות ע"י תלמידי הישיבה
הנ"ל .מר צויבל צבי הבטיח לבחון באור חיובי
את הנושא.
• כביש  471מכבית – עפ"י תכנית מע"צ יבנה
בקרוב מחלפון עמישב מזרחית למושב נחלים
בסמוך לנחל מזור .יבנה גם כביש גישה למחלפון
שיצא מכביש  471לכיוון הבתים בסוף רח' ירדן.
עפ"י התכנית הגבעה האקוסטית אמורה לרדת
ולא תוכננה אלטרנטיבה לנושא הרעש שפוגע
בדיירי הבתים בסוף רח' ירדן.
הועד המקומי פנה למהנדס המועצה מר הרצל
אליעני וכן לראש המועצה מר שמעון סוסן לעכב
את אישורי תכניות העבודה למחלפון עד אשר
ימצא פתרון ותכנית אקוסטית שתמנע פגיעה
בדיירים הגרים בסוף רח' ירדן .לאחרונה הועד
קיבל תכנית ראשונית שאינה מספקת .אנו
דורשים ביצוע אקוסטיקה כפי שיבוצע בצד
הצפוני של כביש  471לכוון הדר גנים .עפ"י
התכנית יהיה שביל הליכה להולכי רגל מהדר
גנים דרך המחלפון לכיוון נחלים .מיד לאחר החג
תתקיים פגישה בין נציגי מע"צ המועצה והועד
המקומי לפתרון הבעיה.

בס"ד

חוג תנ"ך לילדים )גן-חובה  -ד'(
החוג יוצא לחופשת פסח )שבועיים(.
הלימודים יתחדשו בשבת פרשת "קדושים".
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בחג הפסח מיום א' ,יג' בניסן עד יום ג',
כב' בניסן  -לא תתקיים פעילות בסניף.
חג כשר ושמח
ושנזכה לגאולה שלמה
אוריאלה הקומונרית

הזמנה ליריד חוה"מ פסח : 2011
אנו שמחים להודיע על המשך המסורת של יריד חול
המועד פסח שיתקיים ביום חמישי 21/04/11 -
החל משעה  12:00ועד השעה  22:00בישוב מבוא
מודיעים בחורשה ליד בית הכנסת.
)אזור זה ייסגר לתנועת כלי רכב(.
ביריד ינגנו וישירו אומנים מוזיקה ממיטב המסורת
של הישוב .יוצגו עבודות אומנים ,תכשיטים ,בגדים,
דברי יודיקה ,ומוצרי רפואה אלטרנטיבית .הצגות
לילדים ,מפגש נשים החל מהשעה  .16:15בניה
בבוץ בחצר משפ' סנד.
תושבי המועצה הרוצים להציג ביריד מעבודותיהם
) ללא מוצרי מזון ושתייה ( ירשמו אצל לאה סנד
עד ליום חמישי ה.14/04/11 -
ניתן ליצור עימה קשר לפלאפון .0523240789
ואו למייל habosem@netvision.net.il
בברכת פסח שמח לכם ולבני ביתכם.
ועד מקומי  -מבוא מודיעים

עדיין ניתן לתרום
מנות לפסח
כבכל שנה גם השנה אנו נערכים לתת מנות
מוכנות לפסח לנצרכים ''כל דצריך'' ]ערירים,
גלמודים וכד'[ לעזר מציון.
הבקשה היא:
א .מנות טריות המבושלות בבתי אנשי נחלים
ב .רכישת מנות עלות מנה 25 -ש'.
בגלל האיחור בהתארגנות אנו מבקשים
להזדרז בתשובותיכם ,אם אפשר עד מוצש''ק,
"שבת הגדול"  ,י"ב ב ניסן.16/4/11 ,
חג שמח וכשר,
אריה גוטליב050-8684141/51 -
גילי זלצר054-4676568 -

"בחמימותה של אש הקודש"
ערב לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יתקיים אי"ה ביום א' כז בניסן1/5 ,
בשעה  20:00בבית דני.
בתכנית :הקרנת הסרט "בחמימותה של אש
הקודש" -ושיחה עם הבמאי ,הרב זאביק הראל על
סרטו "בחמימותה של אש הקודש" -בשעה
שהעולם כולו חשך בשנות הזעם של השואה
הנוראה ,שלח הקב"ה לעולמו את דמותו המופלאה
של האדמו''ר מפיסצ'נה .כל משפחתו נספתה בגטו
אך הוא המשיך להנהיג את העדה עד שנפטר
)הסרט זכה בפרס הסרט התיעודי בתחרות הסרט
הישראלי הקצר ע"ש בניה צוקרמן לשנת .(2008

הציבור מוזמן  -נוער ומבוגרים
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054054-2300048
054054-9805770
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שירותי בריאות כללית
המחלקה לחינוך לבריאות

בחודש מאי מציינים בעולם את יום הספורט הלאומי
ולכן החליט צוות מרפאת נחלים לקיים
17.4.11

הליכה מודרכת"
.בהדרכת מאמנת כושר

25.4.11

בתאריך  19/05/11בשעה 18:00-19:00
כל תושבי נחלים מוזמנים להגיע
אמהות ואבות עם הילדים וגם סבתא  /סבא.
אנא רשמו תאריך זה ביומנכם.
מצפים לראותכם
צוות מרפאת נחלים
.
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' 17.4.11
' ,22.4.11
' 29.4.11.

:

,

הרינו להודיעכם כי משרדי המועצה והוועדה
:

22:00
' ,26.4.11

' 22.4.11
' 29.4.11
•

₪

בתאריכים :מיום א'  17/4/11עד יום ב' .25/4/11
ניתן לפנות בכל עניין למוקד פניות הציבור .*3106
הכוננים של המועצה יעמדו לרשותכם.

תרומת דם
(

.

לתכנון ובנייה יהיו סגורים בחג פסח וחוה"מ

"

"

למתעניינים והשואלים והמעוניינים ,תרומת הדם
נקבעה לתאריך כ"ט בניסן 3.5.11 ,לא
תבואנה הודעות נוספות.
רפואה שלמה
אריה גוטליב

* 3106

קול מנחם
רשמו לעצמכם!!!

קפה מאפה והרצאה אחרי חג הפסח,
יום ראשון  ,1.5כ"ז ניסן
בשעה  10.45בבית דני:

" בנימין זאב הרצל חוזה המדינה "

המרצה :ד"ר יוסי בן טולילה

תנחומים

לבת שבע דגן
עם פטירת אמך
בנחמת ציון תנוחמי
השבעה בבית חנה ברמן-תשבי בקיבוץ בארות יצחק
קמים ביום שני לאחר תפילת שחרית
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ל"כל בו לגן" דרושה עובדת חרוצה ואחראית
למשרה מלאה  /חלקית לתפקיד קופאית.

בית המדרש לנוער בסניף בנ"ע זקוק לתרומה בסך ₪ 300
לקניית ספרים חדשים ,ניתן לתרום מכספי מעשר ,אפשר
לזכר אדם קרוב.
חג שמח,
בעז אפרת 052-5917766

לפרטים נוספים –  - 9322132ריקי

.

,

א
054-6746178

:

תינוקת חמודה בת  4חודשים מחפשת מטפלת
לבבית עם נסיון לחודשים יוני עד אוגוסט,
ימים א'  -ה'.0800-1500 ,
לפרטים :חני 0544201318

,

מכירת תכשיטים בעיצוב מיוחד מתנות לחג אצל אסתר
אופיר ,הירדן  ,35נחלים
בתאום טלפוני – .050-6404209

מחפשים מתנה מקורית לפסח?
ניתן להשיג את המוצר בנחלים אצל נדב נגלר.
על פלטה הינה פטנט רשום ,רשת הגבהה ייחודית
המונחת על גבי הפלטה החשמלית בשבת ופותרת את
הבעיות ההלכתיות  -וגם מחממת את האוכל בלי
שיישרף.
טלפון 03 9334641
ניתן גם להזמין באינטרנטwww.alplata.com :

קוסמטיקאית  /פדיקוריסטית וכל שאר תחומי
הטיפוח .....
עובדת בנחלים להזמנת תור ולפרטים
054-6781185

3-7
,
,

,

,

'

,
.10

.

03-9325552

.

,
-

40
:
'

'

-

.
':
7

. 9088982 :
9324397

