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

גליון מס 402
יג' תשרי תשע"ב 07.10.2011
ערב חג סוכות תשע"ב
כניסת החג 16:54 :שבת16:52 :
יציאת החג 17:48 :שבת17:45 :
מניין כ"ותיקין" 05:07 -שבת חול המועד – 05:09

קול ששון וקול שמחה
מזל טוב
לאברהם תימור
לשרה ויאיר קולר
להולדת הנינה  /נכדה
בת לדורון וחדווה

ועדת בטחון
לאחרונה ,בשל העבודות על כביש  40ו 471-אנו
נתקלים בתופעה שרכבים רבים על מנת לקצר את
הדרך נכנסים לנחלים ,נוסעים בפראות ויוצרים עומס
בתוך המושב ,והדבר מסכן גם את הולכי הרגל,
המבוגרים והילדים.
לכן ,לאחר חול המועד ,ועדת בטחון והועד המקומי
שוקלים לסגור את שער של בית הספר בשעות
הלחץ ,אחה"צ בין השעות .18:00 – 16:00
הדבר יעשה בתאום עם חברת דן כדי שנוסעי
התחבורה הציבורית לא יפגעו.
שאר תושבי נחלים תלמידי ועובדי מוסדות החינוך –
יאלצו להיכנס ולצאת דרך שער נחלים צפון  /דרום.
אנו מקווים שתקבלו את הדבר בהבנה מלאה.

בחירות לגבאים
תקופת כהונת ועד הגבאים מסתיימת לאחר החגים.
הועד המקומי מינה ועדת בחירות שבה חברים :אלי
בנצקי ,ישראל היימן וישראל טייכמן.
תושבים שרואים עצמם מתאימים או תושבים
המעוניינים להמליץ על חבריהם ,מוזמנים לפנות
לחברי ועדת הבחירות.
על מועד הבחירות תבוא הודעה בנפרד.

לידיעתכם :מערכת קול הנחלים
יוצאת לחופשה עד לאחר חג הסוכות
ומברכת את כל בית נחלים בברכת

חג שמח!

הקפות שניות
יתקיימו אי"ה במוצאי שמחת תורה בשעה
 20:00בבית דני ,כולם מוזמנים!!!
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ועד מקומי
 .1מדרכות – הקבלן שזכה במכרז לביצוע מדרכות וכביש ברח' ירדן היה אמור להתחיל את עבודתו לפני כשנה .בשל עיכובים
טכניים כגון :העברת הקו של  HOTושטח החצילים התעכבה עבודתו .לפני מספר חודשים הקבלן החליט לא לבצע את העבודה עקב
התייקרויות שהיו במשק .הוא דרש תוספת גבוהה מעל לכ . ₪ 500,00-המועצה התנגדה לבקשה זו והציעה לו תוספת מופחתת,
הקבלן סרב ,והסכים לסיים את עבודות החנייה ע"י ביה"ס היסודי.
למרות ניסיונות שנעשו עד היום להגיע איתו לפשרה ,סרב הקבלן לכל פשרה .מכיוון שעל המועצה חל חוק חובת המכרזים ,אין
באפשרותה להוסיף סכומים על תוצאות המכרז .בשל כך ,לאחר החגים תשקול המועצה הוצאת מכרז חדש לביצוע הפרויקט.
במקביל ביקשו נציגי הועד מראש המועצה לסיים את המדרכות והכביש ברח' ירדן ובמקביל לצאת למכרז גם ברח' דן .ראש המועצה
הודיע שישקול בחיוב את העבודה ברח' דן.
 .2סניף בנ"ע ע"ש מוטי פוירשטיין ז"ל – התוכניות הסופיות להרחבת מבנה הסניף נמצאת בועדה המקומית לבניין ערים
לאישורים .במקביל המתכנן אריק רבינוביץ יגיש למועצה מפרט למכרז לביצוע עבודות ההרחבה.
מטרת ההרחבה להגדיל את חדרי הפעולה של השבטים עקב גידולם המספרי וכן יתווספו ממ"ד ו 2-חדרים נוספים ושרותים חדשים.
 3מועדון נוער – בקיץ נחנך מועדון הנוער שנמצא מאחורי סניף בנ"ע במבנה גן אפיקים לשעבר .הנוער בחר לעצמו ועד שבו
חברים :שלום נועם ויזי אלמוג .הועד וועדת חינוך בחרו שתי מרכזות נוער :גולניק שרהלה ובן ישי מיתר .הועד יעבוד בשיתוף
פעולה עם המרכזות שנבחרו וכן עם ועד הנוער הנבחר .אנו מאחלים להם הצלחה בפעולותיהם.
 .4קומונרית לסניף בנ"ע – הועד המקומי מקבל בברכה את הקומונרית החדשה יעל פרידמן מכפר הרואה .הועד המקומי פגש אותה
ואחל לה הצלחה בתפקידה.
 .5מגורים לקומונרית – בשנים האחרונות פעל הועד המקומי במועצה שתעביר את מגורי הקומונריות למושב נחלים .בשל העלויות
הגבוהות של השכירות במושב העדיפה המועצה להלין אותן במושב טירת יהודה.
לפני מספר חודשים הועלה רעיון בועד לבקש מהמועצה להכשיר את הקראוון הנמצא בסמוך לגן ניצה למקום מגורים לקומונרית ללא
תשלום שכירות .המועצה תמכה ברעיון ושיפצה את הקראוון והכשירה אותו למגורים וכיום הקומונריות מתגוררות בנחלים.
 .6מרכז פיס לספורט – הועד המקומי הגיש תוכניות לועדה המקומית לבניין ערים לבניית מרכז פיס ספורט מרווח שימוקם מזרחית
לאשכול הגנים ,המרכז יכיל אולם ספורט גדול  +חדרי ספח ומקומות ישיבה וכמובן חניה שתשמש את מרכז הספורט ואשכול הגנים.
התכנית אושרה ע"י הועד המקומי וכן ע"י מהנדס המועצה .מושבנו נמצא בעדיפות ראשונה ע"י המועצה לקבלת תקציב מפעל הפיס
למטרה זו .מפעל הפיס דורש העברת הקרקע לרשות המועצה כתנאי להעברת כספים לבניית המרכז .המצב כיום הוא שהאגודה
מתנגדת לחתום על התוכניות והעברת הקרקע .עובדה זו עלולה לגרום לכך שהמרכז יועבר למושב אחר .יש לציין שמשרדי הממשלה
היום לא נותנים תקציבים למבנים ללא העברת הבעלות על הקרקע למועצה האזורית .במושבי המועצה האחרים הועדים שמחים
להעביר קרקע למטרות מסוג זה.
חוג מחול -ג'אז-מודרני
לימוד עולם המחול תוך שימת דגש על פיתוח קואורדינציה ויצירתיות,
עבודת טכניקה וגמישות ,מוסיקליות והרבה הנאה!.

כיתות א' -ג

ג'אז מודרני

יום ב'

15:25 -16:10

כיתות ד' ומעלה

מודרני

יום ד'

19:45 -20:30

זומבה
זומבה הוא שיעור אירובי סוחף המשלב צעדי ריקוד של מוסיקה לטינית בפעילות גופנית כדי ליצור אימון דינמי ,כייפי וקל לביצוע!
בשעה אחת של ריקוד הזומבה ניתן לשרוף בין  500ל 800 -קלוריות!.

אין צורך בניסיון ריקוד קודם.

שיעור זומבה לנשים -יום ד' בשעה 21:30 -20:30
לפרטים והרשמה-

מוריה הורוביץ0525448424 -
שיעור ניסיון -חינם
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אספלט מקורצף בחינם
ניתן לקבל אספלט מקורצף חינם בכל כמות רצוייה
מפרוייקט "מכבית" המבוצע ליד נחלים.
התשלום הוא עבור ההובלה בלבד ולא עבור
האספלט).לידיעה  :משאית אספלט מקורצף עולה כ -
 500ש"ח(
מי שיכול להגיע עם משאית משלו או טנדר יכול
להעמיס את האספלט המקורצף.
להזמנת אספלט מקורצף יש לפנות ליעקב )מנהל
העבודה בפרוייקט מכבית( 054-4222302

יום לאחר יום כפור ,נפרץ המחסן של המשחקייה
ע"ש אברהם אינהורן .בראש השנה ,בזמן התפילה,
הודבקו גושי בוץ על המחסן כולל המנעול ,דבר
שהקשה על הפתיחה .ילדי עלית הנוער-כבר לא כאן.
תלמידים מבחוץ ,הלומדים במוסדות חינוך בנחלים-
בחופשה.
האם אלו ה"מצוות" הראשונות שמקיימים ילדינו
בשנה החדשה???...
חג שמח וגמר חתימה טובה!
אהובה אינהורן

שיעור לנוער
בימי ראשון אי"ה יתקיים שיעור לבנים בכיתות ח'-י'
בשעה  .20:00-21:00השיעור יתקיים בבית
בני עקיבא ויועבר ע"י הרב
המדרש של סניף
גרינוולד .השיעור הראשון יתקיים בתאריך כ"ה
תשרי ,כולם מוזמנים!
)גם מי שלא חניך בבני עקיבא(.
אנשים שמעוניינים לתרום כיבוד לשיעור יכולים
להתקשר ליעל, 052-6262491-
או לבועז052-5917766 -

קפה ,מאפה והרצאה
נפתח את שנת תשע"ב בהרצאה מלווה בסרט
ההרצאה תתקיים אי"ה ,ביום ראשון,23.10 ,
כ"ה תשרי,
 - 10:45קפה ומאפה
 11:00 - 12:30הרצאה וסרט
בבית דני ,שימו לב ההרצאה תמשך כשעה וחצי.
המרצה :ענת שפרן,
הנושא :לחיות בספר ,על פי הסרט
"אחר הצהרים בכפר עם מרגרט"

הודעה לציבור הנשים

תרומת דם ב 25.10 -בין השעות
 21.30- 19.00בבית דני

בתאריך י"ט תשרי 17.10.11
לא יתקיימו לימודי בית מדרש לנשים.
בברכת חג שמח,
חווה גרמה

פ"שקוויל
חוג היובל
במוצאי שבת פרשת בראשית 22/10
נפגשים בביתם של שולה וצביקה ארזי
בשעה 20:00
הרצאה בנושא "אביב העמים בראי הקריקטורות
בעיתונות הערבית " ,עלות  ₪ 30לאדם.

תיקון ליל הושענא רבה יתקיים אי"ה
בסוכה בבית הספר הטכנולוגי לאחר
שיעורו של הרב גרינוולד.
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מלגות לסטודנטים

ניגוני כליזמר מתוך הנשמה
עם אמן הקלרינט מיכאל
גורודיצקי
אלי בלניק – אקורדיון
גנדי לטוין  -קונטרבאס

הערב יתקיים במוצש"ק חול-המועד סוכות
י"ז בתשרי תשע"ב )(15.10.11
בשעה ' 20:30בבוסתן של סבתא' )נחלים ,רחוב
שניר (55
בואו בשמחה!!! הנאה מובטחת...
עלות כניסה .₪ 40

בורא עולם מעניק -למה שלא תיקח?
אנחנו כבר הצטרפנו -ואתם ?
אלו לא מילים בעלמא-יש הוכחות
בשטח
הפקת אנרגיה סולארית-עסק משתלם
לפרטים ניתן לפנות לעמיר גוטמן
050-5533430
בברכת חג-שמח וגמר חתימה טובה

נקלעתם לשבת בבי"ח בילינסון?
קהילת נווה -גן תשמח לארח אתכם לארוחת שבת
לפרטים :אמיתי 054-2227002 -

מלגות ללימודים במוסדות להשכלה
גבוהה לתושבי המועצה לשנה"ל
תשע"ב
את טפסי הבקשה למלגה ניתן להוריד מאתר
המועצה באינטרנט
 www.modiin-region.muni.ilובאגף
החינוך במועצה טל'
03-9722811
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות אגף
החינוך לשמחה ,
טל' 03 – 9722811
דוא"לsimha@modiin-region.muni.il :
שמעון סוסן
נתן ריגלר
מנהל אגף החינוך ראש המועצה

מועד אחרון להגשת הטפסים עד
31.12.11

מחפשת מטפלת לתינוק שלך?
שמי אפרת ,נשואה.1+
מעוניינת לטפל בילד בנוסף לילד שלי
אפשרות לטיפול בבית ההורה .בחורה אכפתית
ואוהבת.
למעוניינים,ניתן ליצור קשר בנייד052-6887762 :

השבת אבידה
ביום כיפור במניין הספרדי נמצאו משקפי שמש נשיים
וטלית קטנה של ילד .נא להתקשר ליצחק דרשן –
.052-3284940

למכירה תמונות של אושפיזין במיקרוגרפיה עבודת יד.
סט של  7תמונות ב 50-ש"ח.
אברהם )רמי( ראב"ד טל' 050 -8763773
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