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  383גליון מס 
  27.05.2011א  "תשע אייר  ג"כ

  " במדבר" פרשת
  19:20: כניסת שבת
  20:20: יציאת שבת

  
  05:04 -"ותיקין"מניין כ
  19:00: מפקד

  

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  נורית גוטמן , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אריאל אדלר, אביטל שפילמן

  מזל טוב

  

  נירה ועופר פרקשל
  הבן להולדת
  
  

  טובה ויעקב לבקוביץל
  כדנלהולדת ה

  בן לאלומה ואלון סקעת
  
  
  

  עדינה ויעקב פרידגוטל
  רבקה בת ציון להולדת הנכדה

  בת ליהודית וגידי
  
  

         - - - -            ....    
                ....        

        
       

  8:00 .  
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   יום ירושליםיום ירושליםיום ירושלים   –––זמני התפילות  זמני התפילות  זמני התפילות  

  ליל יום ירושלים -' יום ג
תפילת ערבית חגיגית  

20:00 .  
  

         אייר בח "כ –' יום ד
  יום ירושלים

  שחרית
  5:15   –ין ותיק

  06:00 –' מניין א
   06:45 –' מניין ב
  8:00 –' מניין ג

  
  "ונראה בטוב ירושלים"בברכת 

  הגבאים
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  תקוה- הוראות  מכבי אש פתח  
  

הערכות ישובים עירוניים קהילתיים וחקלאיים למניעה 
  –2011וכיבוי שריפות בעונת הקיץ 

, שטחי מרעה, בחורשות, בשטחים פתוחיםדליקות  .1
  .ביערות היו ויהיו גם בעתיד

עם בוא הקיץ מחוייבים אנו בהערכות מוקדמת למניעת 
הן , למפעלים, דליקות והתפשטותן למבנים וחצרות

  .בישובים העירוניים ובפרט בישובים החקלאיים
שריפות אלו גורמים נזקים כלכליים כבדים ביותר 

לא פעם תוך איום , את רכושם אזרחים רבים איבדו
  .לחייהם

מוסדות ומפעלים אשר , ניסיון העבר מלמד שישובים
ד ענקטו בסידורי מניעת דליקות ונערכו מבעוד מו

הפחית הדבר את הסכנה לפרוץ , ובאופן מקצועי
  .השריפה וכן התפשטותה ומידת הנזק

לאור האמור לעיל עליכם להיערך בהתאם כמפורט  .2
  :להלן

, מטר לפחות 10פסי בידוד ברוחב של דרוש ליצור  •
מוסדות ציבור , מפעלים, סביב בתי התושבים

, לולים, יערות, שטחי מרעה, חורשות, וחינוך
מחסני הדברה ומסביב יישוב תוך , מתבנים, רפתות

  .דגש על צוברי גז ומצבורי דלק
לידיעתכם על פי החוק למניעת דליקות בשדות  •

חזיק שדה חובה על כל מ, 5סעיף  1949י "תש
מטר  10להכין פס בידוד סביב חלקתו ברוחב של 

 .לפחות
ניקוי השטח מצמחיה יבשה וסילוק גרוטאות  •

ובמיוחד בקטעים הגובלים עם בתי , בחצרות
 .המגורים כדי למנוע חדירת שריפה לבתים

דרוש לטפל בכל ציוד הכיבוי ובדיקת תקינות ברזי  •
הכיבוי אפשרות פתיחתם המהירה ובדיקת 

 .וכן ניכוש העשביה סביבם) שטורץ(ים המעבר
, מתבנים, התקנת ממטרות על גבי גגות לולים •

במקרים בהם . ומבנים להפעלה וצינון, מחסנים
 .הסביבה מאויימת באש

שריפות יזומות מצריכות רשיון ממשרד החקלאות  •
כל הנוהג אחרת עובר על החוק (ח "היחידה לפיצו
שרותי כבאות והצלה פתח תקוה ). וצפוי לעונשין

 .לא יאפשרו שריפה יזומה ללא רשיון מתאים

שריפות אינן קורות הן נגרמות , זכרו
טוב נעשה באם ננקוט בצעדים אלו 

ונערך בהתאם ויפה שעה אחת 
  .קודם
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  גבאים 

  ועד מקומיו
 מושב נחלים

  אגף החינוך
 חבל מודיעין. א.מ

  משרד החינוך
 האגף לתרבות תורנית
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  במושב החול בימות וערבית מנחה תפילות זמני
 

 מנחה תפילת
 המקום              הזמן               ביום           
   הכנסת בית     ם       יו בכל         מנחה  זמן

  אחרי זמן כניסת שבת שעברה' דק                 5

  ת נחליםישיב  13:45         םהלימודיבזמן 
  ת נהרדעאישיב  14:45         םהלימודיבזמן 

  "יש"י כריזה      "בכל עת  ע                  
 

 ערבית תפילת
 מן ערבית        בכל ערב             בית הכנסתז

  חרי זמן כניסת שבת שעברהא' דק 40                     

  ת נחליםישיב  *20:00         םהלימודיבזמן 
  20:15בימי חמישי בשעה *                               

 בית הכנסת             20:30שעון קיץ              
  ת נהרדעאישיב           21:15   םיהלימודבזמן 

 טייכמן' בבית משפ          22:00בימי שלישי          
 חגי גוטמן' בבית משפ          22:00בימי רביעי           

  "יש"י כריזה      "בכל עת  ע                  
 

 ליבגוט אריה                                                           
 
 

        קונצרט נחליםקונצרט נחליםקונצרט נחליםקונצרט נחלים
        

        שרים ומנגנים ביחדשרים ומנגנים ביחדשרים ומנגנים ביחדשרים ומנגנים ביחד
        

הקונצרט  ה"באמצע חודש אוגוסט יתקיים בע
  .השנתי

הסבים והסבתות , הפעם גם ההורים
  .מצטרפים בנגינה לילדים והנוער

נושאי הקונצרט יהיו מגוונים בהתאם 
  .לבקשות ולהתאמה לאירוע

, שירי לוחמים, י "א, קלאסי –האפשרויות 
  .אחר, חסידי
ם שמעוניינים להשתתף מוזמנים הנגני

  להירשם
יונתן שפירו או , יוסי איצקוביץ, אצל שי כהן

  במייל 
yalovsky@014.net.il   

, כלי נגינה, ותק בנגינה, גיל, שם - אנא ציינו 
  .שירים מבוקשים ומספרי טלפון

  

  

 בית מדרש לנשים

  ות מועצת חבל מודיעיןאגף החינוך והתרב

  מזמינה אותך ליום לימודי פנימיות והשקפה

  "בית דני"מידי יום שני ב

  30.5.11בתאריך כו אייר 

   

                                   מר משה הרשקוביץ 10:00בשעה 
  "ל"הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"תורתו של 

  
                                 ר מרדכי מאיר"ד 11:00בשעה 

  "הנתיבות שלום עם שחרור הכותל": דברי האדמור

  !ברוכה הבאה

  052-2541770חווה 

        

  
  השני השנתי הכנס

  לערכים לחינוך

  הזמנה
  

  א”תשע בסיוון 'ז ,חמישי יום
    9/6/11) שבועות חג אסרו(

 בין השעות 10:00-17:00
  ושינגטון גבעת מכללת , התרבות היכל

  
  מוזמן הרחב הציבור

   .אישית הזמנה בהצגת חופשית הכניסה
  .סמלי בתשלום צהריים ארוחת

 קרית באתר הזמנה ולקבל להירשם ניתן
  :החינוך

  
www.washington.ac.il  
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                  ד "בס

  א"תשע, פרשת במדבר
  

  
  
  
  

  :ועד מקומי נחלים מבקש להביא לידיעת הציבור שתי החלטות כלהלן
  

  מגרשים 14תוכנית הרחבת 
 2.5לפני מספר שנים פורסם כי בדעת ועד האגודה לקבל הצעות לרכישת בתים במחיר של 

מספר משפחות שאינם תושבי נחלים קיבלו את ההצעה . ת בנויויותר עבור מגרש ובי₪ מליון 
  .ולאחר מכן נקלעו לסכסוך משפטי עם האגודה שהיגיע לבית המשפט

כאשר , י ועד האגודה כי ההצעה תהיה לבניה פרטית ולא בניה מרוכזת"לאחרונה התפרסם ע
צע בידי כל י המנהל והבניה של כל בית תבו"המציעים ישלמו עבור הקרקע תשלום שיקבע ע

  .מציע באופן פרטי
מגרשים בלבד המוצעים  6, כביכול, מסתבר כי שינוי זה בתנאי המכירה הביא לכך שנותרו

  .לציבור במסגרת ההחלטה של האגודה
המגרשים יוקצו בתנאים שווים תוך מתן  14הועד המקומי החליט כי יש לגרום לכך שכל 

ים בעניין זה ובלא שתועדף זכותם של עדיפות לתושבי נחלים וקביעת קריטריונים ברור
  .עם ועד האגודה, כביכול, רוכשים חיצוניים שהתקשרו

לשם מימוש זכותם של כלל תושבי נחלים להשתתף באפשרות לרכוש מגרש למשפחתם 
  .מ לקדם עניין זה"שכר הועד המקומי שרותים משפטיים ע, המגרשים 14במסגרת 

  
  
  
  

  תוכנית גני אירועים ויחידות אירוח
לאחרונה פורסם בנחלים כי לועד האגודה יש רצון לשנות יעוד קרקע בתחומי המושב בסמוך 

  .גני ארועים  וצימרים, בין היתר, לכביש הראשי המערבי ולהקים
לא התבקשה ולא ניתנה הסכמתו לפרויקט , הועד המקומי לא היה מעורב כלל בהחלטה זו

  .החיים של כלל תושבי המושב אשר יש בו משום השלכה ברורה ומיידית על איכות
הועד המקומי לא סבור שיש לגרום למטרדים לתושבי נחלים ואפילו כנגד רווח כספי הצפוי 

על אחת כמה וכמה כאשר הפרויקט כולו נעשה , להתקבל אצל החברים כתוצאה מהפרויקט
  .הסכמה או שיתוף פעולה עם הועד המקומי, שלא בתאום

י ועד האגודה ובוודאי "ע כמוצע ע"נגד לשינוי התבבדעת הועד המקומי להת, גם כאן
  .להתאימה כך שלא תגרום למטרד או נזק לאיכות החיים במושב

  
  
  
  
  
  

  ,בכבוד רב
  ועד מקומי נחלים 
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  במחשבים דרושה משרה בדחיפות
  .ם לקוחותעבודה ע ,לוגיסיקה ,תכנות

עבור תושב שגר בירושלים עם משפחה ושלושה 
  }ל"שנים בחו 21אחרי שהיה של {ילדים קטנים 

המשפחה תחזור , אם לא ימצא מקור פרנסה
  .ב"לארה

  .בואו ותגלו חסד ותנסו לעזור
  אודה לכם אם תפיצו לכל המכותבים 
  052-5581254   רוני .שלכם 
 

  להשכרה 
  צמודת קרקע, חדרים בנחלים 4דירה 
  052-3291648 –נייד 

  

 
זוג צעיר מחפש  לשכור לשנה ומעלה  יחידת דיור או 

לתחילת אוגוסט) חדר+סלון (חדרים   2אן  וקרו  
0544258505: טלי פרידלין    
  

  

 השבת אבידה
  

  "     
           

 ,   054-5808138        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

  
       . 

     9362275  
      .  

   " " .  
  

_______________________________________  
  
  

  '     
–  ( ,  

.  
  052-7036660  

 

  
.  מעוניינים לקנות מיטת תינוק במצב טוב

 9362275 - סילברמן ' שפמ
  
  

 

  

  ) 30.05.11(ו אייר "כ שנישנישנישניביום 

  .בספריה 17.0017.0017.0017.00 בשעהבשעהבשעהבשעה, קיים שעת סיפורתת

  :והפעם הסיפור 

 גומות החן של זוהרגומות החן של זוהרגומות החן של זוהרגומות החן של זוהר
  :מספרת 

        נויהנויהנויהנויה                                                
  ...נפגש בספריה                    

  ₪ 10עלות                      

 

 

   

 


