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

גליון מס 407
כח' חשון תשע"ב 25.11.2011
פרשת "תולדות" שבת מברכין
כניסת שבת16:18 :
יציאת שבת17:15 :
מניין כ"ותיקין"05:43 -
מפקד15:30 :

בני עקיבא
כל אנשי מושב נחלים ה' עמכם!
גם את וגם אתה מוזמנים בשמחה להגיע לאירועי סיכום
חודש ארגון שעסק השנה בנושא:

"קדש חייך"

מזל טוב
לשרה ויהושע גרינפלד
להולדת הנכד
בן ליעל ואופיר

השבוע ביום חמישי בשעה  19:00תתקיים תערוכה
בחדרי הסניף.
בתערוכה כל שבט יציג ויסביר את הנושא בו עסק
במהלך החודש.
בשבת בבוקר לאחר תפילת שחרית קידוש בהשתתפות
המרא דאתרא הרב דוד גרינוולד.
אחה"צ המפקד יתקיים בשעה ,15:30
כולם באים בזמן ,ובכחול לבן.
במוצאי השבת,
בשעה  19:00תתחיל הצעדה ברחבי המושב.
ב ,19:30 -דגלנות ומפקד אש במגרש ולאחר מכן
הצגה בבית דני.
הזמנה עם לו"ז מפורט חולקה במשך השבוע ופרטים
נוספים תוכלו לראות בעלון של הסניף.
שבת שלום,
יעל הקומונרית
וצוות ההדרכה

תושבי וחברי נחלים,
בימים אלו שלחנו לביתכם את יתרת חובכם לועד
המקומי.
מי שטרם שילם חובו לועד מתבקש לעשות זאת
בימים אלו ממש.
בתחילת דצמבר אנו נעביר חובכם לעו"ד
לגביית החוב!
מזכירות

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשע"ב  -באדיבות שלום נוי.

מתחילת העונה ירדו  138.8מ"מ
השבוע ירדו  80.2מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה
על פני האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

בס"ד

ועד מקומי
 .1בחירות לגבאים – ועדת הבחירות לגבאים התכנסה השבוע
ובדקה את רשימת המועמדים ,סה"כ הגישו את מועמדותם 6
חברים ,ולכן הועדה התייעצה והחליטה למנות את השישה כגבאים
ללא בחירות.
שמות הגבאים שנבחרו :מאיר רוטשילד ,יעקב פלינט ,קובי אפרת,
יעקב מנדלבאום ,יאיר שלום ואריק רבינוביץ.
הועד המקומי והועדה מאחלים לנבחרים בהצלחה במילוי תפקידם
ומודים לגבאים ששירתו אותנו בנאמנות בשנים האחרונות .הגבאים
החדשים יכנסו לתפקידם בר"ח כסלו.
 .2גביית חובות ארנונה – הועד המקומי מסכם בימים אלו עם
משרד עורכי דין ידוע בגביית חובות ארנונה .לאחר מכן ,יעביר הועד
את שמות החייבים במגורים ועסקים לטיפולו של המשרד .על מנת
למנוע אי נעימות והוצאות מיותרות נבקשכם לסור למשרדי הועד
כמו כן ,גם
המקומי ולשלם את חובכם בהקדם!
בעלי המשקים שיש אצלם בחצר עסקים פעילים ,נבקשכם לפנות
לבעלי העסקים לתשלום המיסים בדחיפות!
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לצביקה ארזי,
יישר כח גדול על הרמת פרוייקט המחיצה בבית הכנסת ,על
השעות הרבות שהקדשת ולא הרפית למרות כל המכשולים.
ליהושע גרינפלד ולכל מי שייעץ ,נסע לסוסיא או עזר בכל דרך
אחרת ,הרבה תודות.
תבורכו כולכם משמים ,כמו שנאמר:
העוסקים בצרכי ציבור באמונה ,הקב"ה ישלם שכרם"...

"כל

לתורמים שסייעו במימון המחיצה ,תבואו על הברכה.
בחרנו להנציח את אברם יקירנו באמצעות המחיצה,שהיא מעשה
ידי אומן ומסמלת את ידי הזהב של אברם שלנו.
תודה לכם ותזכו למצוות.
יפה ומאיר אינהורן ,אהובה אינהורן ומשפחתה

 .3כבישים ומדרכות – לפני שבועיים נערך סיור עם מהנדס המועצה
מר הרצל אליעני ,מתכנן הכבישים והמדרכות ,המפקח ונציגי הועד
המקומי על מנת להכין מכרז חדש ולעדכן את התכניות לקראת
המכרז בנושאים שונים .אנו מקוים שבשבועות הקרובים יצא מכרז
חדש!
 .4מעון – השבוע נערך סיור במעון עם ר' המועצה מר שמעון סוסן,
שרית מרדכי מנהלת העמותה לגיל הרך ,מר יובל לובטון מנהל
האגף המוניציפאלי ,גב' לימור מנהלת המעון ונציגי הועד המקומי
על מנת לבחון חלופות שונות להגדלת המעון ולשיפוץ המבנים
הקיימים .הסכם הגדלת המעון ומימונו מותנה בחתימת הסכם בין
הועד המקומי והעמותה לגיל הרך ,טרם נמצאה נוסחה מוסכמת בין
הצדדים.
 .5ונדליזם במגרש הכדורסל – בשבוע שעבר חבלו מס' נערים
ששיחקו במגרש בארון החשמל של המגרש וכן בארון של חברת
חשמל .הועד תיקן את הנזקים ומבקש מהציבור להודיע לועד או
לועדת ספורט על מפגע ועל המחבלים ברכוש .הועד מודה ליו"ר
ועדת ספורט ,יאיר שלום ,על טיפולו המהיר בנושא.

הרבה תודות למשפחה שתרמה  2בימבות גדולות,
למשחקיה ע"ש אברהם אינהורן.
תזכו למצוות ותבורכו משמים.
אהובה אינהורן

שיעור לנוער
השיעורים יתקיימו בע"ה בימי ראשון בבית המדרש של
הסניף ויועברו ע"י הרב גרינוולד.
השיעור מיועד לבנים בכיתות ח' ומעלה.
בשיעורים יוגש כיבוד קל
כולם מוזמנים

"נמשכת הרשמה לקורס ב"יזמות עסקית בתיירות
חקלאית" מיועד לתושבי המועצה.
הקורס יתחיל ב 30.11.11-ויתקיים בימי רביעי בשעה
 17:30למשך  4שעות לימוד.סה"כ  12מפגשים.
עלות הקורס  350ש"ח למשתתף.
לפרטים והרשמה הלל גלבוע ,רכז ועדה
חקלאית".050-4628619 ,
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בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של מועצת חבל מודיעין
אגף החינוך והתרבות של מועצת חבל מודיעין
מזמינה אותך ללימודי בית מדרש לנשים ב"בית דני"
בתאריך ב כסלו 28,11,11
בעלות של  25ש"ח

קפה מאפה והרצאה
תקבעו תור לרופא ליום אחר
ארוחת בוקר עם חברים לתאריך אחר
ניקיון דחוף של חלונות לשעה אחרת
תפנו את השעה ביום ראשון אחת לשלושה שבועות ובואו
בשמחה  -שווה!!!
על אהבות
 ,4.12ח' כסלו ,עדנה קנטי,
וצרות אחרות
בשעה  10.45 -קפה ומאפה
 - 11.00הרצאה

בשעה  - 10:00מר משה הרשקוביץ עיון בספר בראשית
"לאור דרכו של הרב צבי יהודה קוק"
בשעה  - 11:00הרב שבט ארי "הגבורה הישראלית"
בואי בלב שמח,
חווה

בטחון
עפ"י החלטת ועד מקומי ,החל מיום ראשון הקרוב ,שער בית
הספר ייסגר החל משעה  16:00עד  20:00לפחות ,בשל
התנועה הרבה והמסוכנת .נא לגלות הבנה וסבלנות.
הודעה נמסרה לחברת "קוים" ולמוסדות החינוך במושב!

הזמנה לטקס זיכרון להרוגי  30בנובמבר 1947
במקום בו הותקפו האוטובוסים ,ליד הכניסה למושב "נחלים",
מצוי כיום שלט זיכרון.
זו השנה השישית שארגון חברי ההגנה פתח תקווה ביוזמתו
של החבר רענן רשף החבר בדור ההמשך של הארגון מקיימים
את טקס הזיכרון ליד שלט זה.
השנה לרגל קיום  75שנים להקמת כפר סירקין נשלב את
הטקס עם ביקור וסיור במושב כפר סירקין שהיה המעוז
המזרחי על הגנת פתח תקווה במלחמת השחרור.
נפגשים ביום שישי ,ו' בכסלו תשע"ב ,02.12.10 ,בשעה
 09:00ליד תחנת הדלק במושב נחלים.
בשעה  10:00יציאה לסיור מודרך ממגדל המים בכפר סירקין
)הגעה עצמית(
הציבור מוזמן.
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מידע חשוב לניצולי שואה
ניצולי שואה שעבדו בגטו ללא כפיה ,זכאים לקבל 2000
אירו מקרן הגטאות הגרמנית .יש להגיש בקשה עד ליום
 !31.12.2011לאחר מועד זה לא ניתן יותר לפנות בבקשה
לקבלת  2000אירו.
טפסים באנגלית או בגרמנית ,תרגום והנחיות איך למלא את
הטופס נכון ניתן למצוא באתר עמותת "אביב לניצולי
השואה" . www.avivshoa.co.il
תא קולי של העמותה 072-2424404

מכירת פריטים בעיצוב מיוחד
ביום שלישי ,29.11.11 ,תתקיים אי"ה מכירת מוצרי
טקסטיל מעוצבים :כיסויים לפלטה ,מפיות יחודיות
לחלה ,מפות מרהיבות ,סינרי הנקה ועוד...
המכירה תתקיים בבית משפחת דרורי,
רח' חרמון  ,60נחלים.
לתאום וברורים 054-2275290 :תמי

בחור עם פיגור קל העומד להתחתן זקוק לסירים ,שמיכות,
טוסטר אובן ,מגהץ ,תנור עם כיריים ,ניתן גם להעביר
תרומה כספית.
לפרטים :גילי 054-4676568

במשק שמוליק לוין במושב מזור
למכירה זיתים ושמן זית מהעונה החדשה,
מחירים סבירים בהכשר הרב גרינוולד.
הובלה עד בית הלקוח.
טלפון – 9329328

השבת אבידה
אבדו לי אופניים בצבע שחור של חברת "דיימונבק"
טל'
המוצא מתבקש להתקשר להראל ויסבלום
0545205392

לפידאור בשיתוף שמחה לילד
עמותת "שמחה לילד" הוקמה במטרה לסייע לילדים
החולים במחלות כרוניות וגנטיות ובשיקום ארוך תוך מתן
דגש על ליווי אישי של הילדים לאורך תהליך האשפוז
והשיקום ,ובניית סביבה חברתית לילדים .פעילויות
העמותה השונות נותנות מענה לקשת רחבה של צרכים
של הילדים החולים ובני משפחותיהם .השנה בחנוכה
הזה קונים את ערכת "לפידאור" ותורמים לשמחה לילד
וביחד מחליפים כאב בחיוך!
הערכה כוללת  44כוסיות שמן .עלות הערכה  100ש"ח.
כל ההכנסות קודש לטובת מימון פעילות ילדי העמותה
לפרטים והזמנות:
יניר 050-5709607 :חנה050-8299450 :

