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

גליון מס 384
א' סיון תשע"א 03.06.2011
פרשת "נשא"
כניסת שבת19:24 :
יציאת שבת20:25 :
מניין כ"ותיקין"05:04 -
מפקד19:15 :

ערב החג)יום שלישי(

שחרית – 8:00 ,6:45 ,6:00
מנחה גדולה – 13:30
19:
כניסת החג – 19:26
מנחה – 19:35

תיקון ליל שבועות תשע"א

דבר תורה – הרב יצחק שפירא
ערבית ליל החג – 20:15
לימוד ליל שבועות החל ב – 23:00
שחרית )מגילת רות ,הזכרת נשמות(
ותיקין – .5:00
מנין א' – .7:00
מנין ב' – .9:00

מנחה – 19:30

שיעורים בבית הכנסת לכלל הציבור
" – 23.00משדה בית לחם לשדה מואב"
המרא דאתרא הרב דוד גרינוולד

" – 00:00משה ויהושע"

הרב צבי שינובר

" – 01:00תורת חסד"

הרב דרור ראובן

" – 02:00מגילת רות  -למה נכתבה?"

לימוד הדף יומי

ר' יעקב מנדלבאום

צאת החג – 20:27
איסרו חג )יום חמישי(
שחרית – ,6:00

" – 03:00

ר' יהודה דוולצקי

"– 04:00הודאת בעל דין" ר' מנשה שוב

8:00 ,6:45

חג שמח – הגבאים

בית המדרש פתוח ללימוד עצמי ובחברותות .במהלך הלילה,
לאחר השיעור של הרב גרינוולד יתקיים לימוד
"תיקון ליל שבועות" על הסדר.
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מזל טוב
לניר דגן
לאורנה ומוטי דגן
לבת שבע ויחזקאל דגן

מזל טוב

לרגל בר המצוה

ללאה רוטשילד
לפנחס ומירה רוטשילד
להולדת הנכד
בן לעינת ושלמה

מזל טוב
לשרה וייס

לשושנה ומאיר ברקו

ליפה ויוסי הרשקוביץ

ליהודית ויעקב פלינט
להולדת הנינה /נכדה נעמי

לרגל בר המצוה
של הנין  /נכד נדב
בן לרחלי וצביקה

בת לדניאל ושושי

מזל טוב

למשה כוכבא
לאסתר ויעקב כוכבא

לרעות חן

להולדת הנין  /נכד
בן לכרמית ועומר

לרגל בת המצוה
לענת ואבנר חן
לבת המצוה של רעות

ליפה ויצחק דרשן
מזל טוב
לניצה וחנן נורדן
לרגל בת המצוה של איילה
בת לנירית ושמואליק

מזל טוב
לדבורה ואלי בנצקי
לאסתי ואבי גלון

לרגל בת המצווה של אלה
בת לגלית ורז

להולדת הנכד
בן ללירון ואהרון

לויקי ואבי סמקאי
להולדת הבת יעל
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צהרונים

בקול אחד
בתגובה לפרסום הועד המקומי על שתי החלטות שלו
בגיליון  383של קול הנחלים
אין ספק שרצוי היה ש 14-המגרשים יעמדו לרשות תושבי
המקום ,לצורך הקמת ביתם בנחלים )לא למטרות נדל"ן(
במחיר סביר .ברם קיימים אילוצים של תקנות מינהל
מקרקעי ישראל ופסיקות בית המשפט .גם המחיר של
המגרש נקבע על ידי המנהל והוא יקר מאוד .חוששני
שהתוצאה של טיפול הועד המקומי תהיה עיכוב ,דבר
שאינו מפריע לאיש .וכמובן הוצאות משפטיות על חשבון
הציבור.
לגבי תוכנית גן האירועים ,הועד המקומי חוזר על פרסום
התנגדותו מלפני כמה חודשים .תוכנית זאת אינה סודית.
היא מתגלגלת כבר  20שנים ואושרה בראשונה לפני כעשר
שנים .לדעתי ,המקום מרוחק ממגורים והפרויקט לא יפגע
באיכות החיים של תושבי המקום .ברם לדאוג מותר ומותר
להתנגד .למען האמת ,תפקידו של הועד המקומי לדאוג
לאיכות החיים של התושבים ...למרבה הצער בהרבה
מקרים אין דאגתו של הועד המקומי ניכרת .מערכת הביוב
הגדועה אינה מדאיגה את הועד .אף לא המפגעים במערכת
הניקוז ,הגורמת להצפות בשנים גשומות ,מצב הכבישים
האיום מהוה סכנת חיים ועוד הרבה מפגעים שהיה צריך
לטפל בהם...
בקיצור ,הועד המקומי יטיב לעשות כאשר ירכז את מרצו
בהסרת מפגעים ובפתרון בעיות איכות חיים אמיתיות של
התושבים מאשר בריב עם ועד האגודה .זאת הבעיה
האמיתית .הועד המקומי וועד אגודה צריכים לפעול תוך
שיתוף פעולה והבנה הדדית ,לטובת הציבור .בעבר ,לפני
שנים ,כך היה וזה אפשרי.
יצחק פלש

לנורית שפירו,
תודה רבה על הקדשת הזמן )ביום שישי!(,
ועל ההדרכה המאלפת שהדרכת אותנו
במוזיאון יד ושם.
הנושא קשה ונוגע לכולנו ובכולנו.
בזכות הידע הרב שלך ורגישותך הרבה
לנושא ,היטבת להעבירו.
מחכים לסיור הבא.

החלה ההרשמה לצהרונים לשנה"ל הבעל"ט:
צהרון לילדי גני הילדים וצהרון לילדי
כיתות א'-ג'.
הצהרונים יפעלו בימים א'-ה' משעת סיום
הלימודים ועד השעה .16:45
ימי חופשה  /איסרו חג  /חוה"מ סוכות –
משעה  08:00ועד השעה ) .16:00לפי לוח
פעילות הצהרונים באתר המוא"ז חבל מודיעין(.
בצהרון תינתן ארוחת צהריים חמה וחוג שבועי.
)פריטים ומחירים באתר המוא"ז חבל מודיעין(.
מאחר ופתיחת הצהרונים מותנה במס' הנרשמים,
המעוניינים נא ליצור קשר בדחיפות עם:
רחלי לייב,052-8456649 -
נעמה צדוק – 050-4601730
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קונצרט נחלים

ןעד מקומי

שרים ומנגנים ביחד
קול הועד המקומי
באמצע חודש אוגוסט יתקיים בע"ה הקונצרט השנתי.
הפעם גם ההורים ,הסבים והסבתות מצטרפים בנגינה לילדים
והנוער.
נושאי הקונצרט יהיו מגוונים בהתאם לבקשות ולהתאמה
לאירוע.
האפשרויות – קלאסי ,א"י  ,שירי לוחמים ,חסידי ,אחר.
הנגנים שמעוניינים להשתתף מוזמנים להירשם
אצל שי כהן ,יוסי איצקוביץ ,יונתן שפירו או במייל
yalovsky@014.net.il
אנא ציינו  -שם ,גיל ,ותק בנגינה ,כלי נגינה ,שירים מבוקשים
ומספרי טלפון.

שבת לכולל ולכל המעוניינים להצטרף
בתאריך ,כ"ט בסיון ,1.7.11 ,תתקיים אי"ה שבת
במלון הר הכרמל בחיפה.
מחיר לזוג –  ₪ 1,050ניתן לשלם בשלושה תשלומים
לפקודת "תור פלוס" )צ'ק ראשון ל.(1.7.11-
מס' המקומות באוטובוס מוגבל – כל הקודם זוכה!
על מנת שנוכל להשלים את הזמנת מס' החדרים.
נא לשלם בהקדם!
ניתן להעביר במעטפה לת.ד48 .
בתודה,
חנן נורדן

ועדת בטחון

לתשומת ליבכם!

החל מהשבוע ובמשך החודשים הקרובים
יערך מבצע רחב היקף של משטרת ישראל
בשיתוף השיטור הקהילתי המשולב של
המועצה ,לאכיפת חוקי התנועה בקרבת
מוסדות חינוך וגני ילדים.
אנא הקפידו על נהיגה כחוק למען ביטחונכם
ובטחון ילדיכם וכך גם תמנעו מאי נעימויות.
המבצע יכלול הטלת קנסות על עברייני
התנועה.
ראו הוזהרתם!!!

• רח' ירדן – הועד המקומי מתנצל בפני
התושבים על אי הנעימות הנגרמת לכם
כתוצאה מחפירות חב' "."HOT
לצערינו ,הקבלן שאמור לבצע את
המדרכות ואת המתחם בביה"ס היסודי
לא מעוניין להמשיך בעבודתו .אנו
מקווים שבקרוב יגיעו להסכם עם הקבלן
על המשך עבודתו או יפתח מכרז חדש.
המועצה הבטיחה לנו שבימים הקרובים
יסודרו הבורות בכביש.
• אתר אינטרנט – מושב נחלים
הועד המקומי מודה ל-נורית גוטמן,
ניצה טייכמן ,ואליענה עובדיה על
התקופה שהקימו את האתר ותחזקו
אותו .תודה ליוסי רובינרויט )גר אצל
נורדן( שלקח על עצמו את הטיפול באתר
במקומן.

קול תודה
חברים יקרים,
הרינו להביע את הערכתנו ותודתנו על תשומת
הלב ,על האכפתיות ועל הדאגה לכל מחסורנו
בשובנו הביתה עם בתנו החדשה  -יעל.
בשבת פרשת "נשא" הנכם מוזמנים לשמוח
עימנו בקידוש אשר ייערך בביהכ"נ במזור,
לאחר התפילה )תחילת תפילה ,08:00
מזכירים כי העירוב טרם תוקן(.
שנדע כולנו רגעי חסד לרוב ,משפחת סמקאי
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.קפה מאפה והרצאה
יום ראשון י' סיוון12.6 ,

בשעה  10.45בבית דני
ביום שני ד' סיון ) (6.06.11תתקיים
מסיבת ראש חודש לכבוד חודש סיון
בשעה  17.00בספריה.
נאזין ונצפה בסיפור בהמחזה ,הפתעת החודש
ושירים .מספרת  :הילה לופוליאנסקי
מתאים לבני 4-8
ילדים שחוגגים יום הולדת בחודש סיון-
נא להודיע להילה או אורינא מראש
עלות ₪ 10
מחכים לכם...
חודש טוב ושמח!

"על הטבע המבוטא בנכסי תרבות עמנו"
המרצה :מהלייה סואץ מנאות קדומים
רשמו לעצמכם את התאריך
ובואו בשמחה

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות מזמינה אותך ליום לימודי פנימיות
והשקפה מידי יום שני ב"-בית דני".

בתאריך ד' סיוון – 6.6.11
בשעה  10:00גב' מיטל קורן"-מתן תורה-לקראת שבועות"
בשעה  11:00ד"ר תמר מאיר"-דמותו של דוד המלך
באגדות חז"ל"
ועד מקומי
מושב נחלים

אגף החינוך
מ.א .חבל מודיעין

משרד החינוך
אגף לתרבות תורנית

הציבור מוזמן להרצאתה המרתקת של

ד"ר עליזה לביא מחברת הספר:
"תפילת נשים"
פסיפס נשי של תפילות וסיפורים

בתאריך י"א סיוון – 13.6.11
בשעה  10:00מר משה הרשקוביץ-
"תורתו של הרב צבי יהודה הכהן"
בשעה  11:00הרב ארי שבט"-קום והתהלך בארץ"

בתאריך י"ח סיוון – 20.6.11
בשעה  10:00מר עזרא שאלתיאל"-איכות חיים מזווית ראייה
של האדם"
בשעה  11:00ד"ר תמר מאיר"-דמותו של דוד המלך באגדות
חז"ל"

בתאריך כ"ד סיוון – 27.6.11
בשעה  10:00מר משה הרשקוביץ-
"תורתו של הרב צבי יהודה הכהן"
בשעה  11:00גב' מיטל קורן"-מסיפורי מעשיות רבי נחמן"

ההרצאה תתקיים אי"ה ביום רביעי
י"ג סיון תשע"א,
 15.6.2011בשעה 20.30
בבית דני ,מושב נחלים

ברוכה הבאה,
לפרטים נוספים חווה 052-2541770-
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הכנס השנתי השני
לחינוך לערכים

הזמנה
יום חמישי ,ז ’בסיוון תשע”א
)אסרו חג שבועות (9/6/11
בין השעות 10:00-17:00
היכל התרבות ,מכללת גבעת ושינגטון
הציבור הרחב מוזמן
הכניסה חופשית בהצגת הזמנה אישית.
ארוחת צהריים בתשלום סמלי.
ניתן להירשם ולקבל הזמנה באתר
קרית החינוך:
www.washington.ac.il

דרושים  /דרושות:
מדריכים ומדריכות
בגילאים  -אחרי צבא
עם נסיון ואהבה לעבודתם עם ילדים
בעלי שמחת חיים ,שמעוניינים להדריך בקייטנה
שיוצאת מן השגרה.
מוזמנים להתקשר לרוני קריין ,הקייטנה המטיילת
 052-2959585 , 03-9791268או לשלוח אימייל:
krayn1@bezeqint/net
תודה רבה
אתר הקייטנה המטיילתwww.metayelet.com :

לגן במושב רינתיה דרושה מטפלת,
תנאים טובים
לפרטים :גילת – 050-7726221

להשכרה
בית קטן בן  1.5חדרים וגינה גדולה ,מתאים לזוג
צעיר דתי ונחמד )לא לרווקים(.
לכניסה מידיית .לפנות ל – ,03-9328968
050-7943493

קול מנחם
תנחומים

לדורון קביליו
עם פטירת אמך
בנחמת ציון תנוחם

מי שלקח עגלת סופר – לא של הסופר ,מחצר
ביתה של משפחת וילנר ברח' שניר  ,115יתכבד
ויחזירה למקומה! היא דרושה לנו .ל"ג בעומר
כבר מאחורינו ואין צורך בהסעת עצים למדורה.
תודה,
שרה וילנר

