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גליון מס 416
ג' שבט תשע"ב 27.01.2012
פרשת "בא"
כניסת שבת16:50 :
יציאת שבת17:48 :

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

מניין כ"ותיקין"06:02 -
מפקד16:15 :

בשבח והודיה לה' יתברך
בננו היקר

אופיר

להילה ויסבלום לנישואייך עם עידו

נ" י

הגיע למצוות
יעלה לתורה בשבת שירה פרשת "בשלח"
במניין הראשון
לאחר התפילה קידושא רבא
נשמח בהשתתפותכם
אריאל ויהודית אדלר
צלי ותלמה אדלר
הני מלצר

מועצה מקומית
חבל מודיעין
אגף תורני

ועד מקומי
מושב נחלים

60

במסגרת חגיגות ה-

לנאוה ואהרון ויסבלום
לציפי ויצחק רפפורט
לנישואי הילה

עמותת ביהכנ"ס
נחלים

מזל טוב
למושב נחלים

נארח את מקהלת "קולות מן השמיים" בניצוחו של רפי
ביטון ,בשבת פרשת "אחרי מות קדושים" ,ו' באייר
תשע"ב.28.4.12 ,
בתוכנית:
* קבלת שבת וערבית
* ארוחת ערב שבת מלאה עם המקהלה )בתשלום של 100
 ₪לאדם(.
* טיש ערב שבת )הקהל מוזמן(
שבת – * שחרית )מניין מאוחד ב(08:00-
* קידושא רבא
* מוסף
ניתן להרשם לארוחה אצל הדס במזכירות הועד המקומי –
כל הקודם זוכה! משפחות המעוניינות לארח את חברי
המקהלה ללינה )בלבד!( מתבקשים להרשם גם כן ,אצל הדס.

לבתיה ויהודה לוץ
להולדת הנכדה
בת לגיתית ומוטי שמח

ליהודית ויהודה ארזי
להולדת הנינה
נכדה לחגי ותמי

לטובה ויעקב לבקוביץ
להולדת הנכדה עטרה
בת לשרי ומאור
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 60שנה לנחלים
אנו שמחים להזמין את כל תושבי
נחלים ,ותיקים מבוגרים ונוער
לפתיחת אירועי
 60שנה לנחלים.

קול מנחם
למרים ,אבנר ,יואב ושלומית
וכל בני המשפחה
אתכם באבלכם
עם פטירת האב והסבא

יצחק פלש

ז"ל

ערב ט"ו
אירוע הפתיחה יתקיים ביום שלישי,
בשבט ,7.2.12 ,בשעה ) 20.00נא לדייק!(
בבית דני.

בנחמת ציון תנוחמו

מה בתכנית??
• כיבוד קל
• ברכות מפי הרב גרינוולד
• מופע של תיאטרון
"פלייבק באר שבע"

"בשבט לילדים
טו

)עדיין מחכים לסיפורים מהווי המושב בעבר ובהווה
המתאימים להמחזה(

את הערב ינחה יחיאל וינרב במסע שורשים
למושב נחלים ,משולב בנוסטלגיה ,התרפקות על
העבר ,אקטואליה והרבה אהבה בהווה.
עלות המופע  20ש"ח לאדם

פעילות ט"ו בשבט לילדים
תתקיים ביום חמישי ט"ז בשבט ) ( 9.2
בשעה ,16:30
מחכים לכולם
כדאי לבוא!!

)מכרטיס

חמישי למשפחה הכניסה חינם(

60

שיעור לנשים לקראת ט"ו בשבט

הנך מוזמנת לשיעור לנשים עם הילה
לופוליאנסקי בנושא
שבט TO BE

אנשי נחלים יקרים
עדין לא הגיע אלינו חומר :סיפורים ,תמונות וכד'
מהווי נחלים.
אנו זקוקים לכך להצלחת ערב הפתיחה ולהצלחת
האירועים במהלך השנה.
תודה,
בבקשה שלחו לנו במיידי!!
ציפי גולניק ונורית כהן

ביום רביעי ח' בשבט 1.2.2012
בשעה  20:45בביתה של אביבה סילברמן,
רח' סער .4
כולן מוזמנות!

בס"ד

3

ועד מקומי
* התקיימה ישיבה חגיגית עם ראש המועצה מר שמעון סוסן
והמרא דאתרא הרב דוד גרינוולד ונציגינו במועצה
הח' אלי בנצקי ובנצי שפר.
הרב גרינוולד ברך את הועד המקומי ואת ראש המועצה על
פעילותם הרבה בתחום המושב.
ראש המועצה סקר את היחסים בין שני הועדים וביקש
שתמצא דרך להדברות בין שני הועדים ומציאת פתרונות
למחלוקות בניהם.
הועד המקומי העלה את בעיית סלילת הכבישים והמדרכות
במושב שמצבם גרוע .ראש המועצה התחייב להוציא מכרז
בהקדם לרח' ירדן מביה"ס היסודי עד לישיבה.
הועד המקומי ביקש לזרז את ביצוע סלילת הכביש
והמדרכות ברח' דן וציין בפניו את היוזמה החשובה של
תושבי הרחוב והסכנות האורבות לתושבי רח' דן.
ראש המועצה רואה חשיבות בסלילת כבישים ומדרכות ונתן
הוראה למהנדס המועצה להוציא מיידית מכרז חדש
לרח' הירדן וכן להכין תכניות מפורטות לרח' דן מהשער עד
הכיכר הראשונה .לאחר ביצוע התוכניות ראש המועצה
יחפש תקציב לביצוע.
* סניף בנ"ע – נציגי הועד המקומי ונציגי ועדת חינוך
והקומונרית יעל ,ערכו סיור בסניף ובמסגרתו הוחלט לתקן
את הדלתות בחדרים שאמורים להיות סגורים .להתקין וילון
בין עזרת נשים לגברים בבית הכנסת בסניף וכן לרכוש 100
כסאות על מנת שהחניכים יוכלו לשבת בחדריהם.
* מעון – הועד המקומי חתם על חוזה עם העמותה לגיל
הרך לאחר ביצוע מספר תיקונים בו על מנת לאפשר
לעמותה להרחיב ולשפץ את המעון .העבודות יחלו בהקדם.
בהזדמנות זו הועד מודה למנהלת המעון הגב' לימור על
פעילותה הברוכה לטיפוח המעון.

שיעור לנוער
השבוע סיימנו בס"ד את נושא האמונה ,שבוע הבא השיעור יעסוק
בנושא אחר ,בעוד שבועיים יהיה שיעור על ט"ו בשבט ובעוד
שלושה שבועות נתחיל סדרת שיעורים חדשה .בנים בכיתות ח'-י"ב
כולכם מוזמנים להשתתף בשיעור כל יום א' בשעה  20:00בבית
המדרש של הסניף.
לפרטים -054-5205392הראל

מועצה אזורית חבל מודיעין – אגף חינוך – מח' גני ילדים מודיעה:

בשעה טובה ומוצלחת החלה ההרשמה לגני הילדים! )טרום
טרום – חובה(
ניתן לבוא ולהרשם במזכירות הועד המקומי אצל הדס בכל
יום בין השעות .12:00 – 08:00
נא להגיע עם תעודות זהות של שני ההורים ואמצעי תשלום!

"ו בשבט – כללי זהירות
ט
מסורת בט"ו בשבט לאכול מפירות הארץ ,וכן פירות יבשים
ופיצוחים.
ילדים פגיעים וקיים חשש לחנק מדברי מזון למינהם.
למאכלי ט"ו בשבט ,יש במיוחד מאפיינים להסתברות לחנק בקרב
ילדים קטנים

מי בסיכון?
תינוקות בשנת החיים הראשונה עד גיל  4שנים ,הן קבוצות הגיל
הנמצאות בסיכון לפגיעה מחנק.

מדוע?
דרכי הנשימה של ילדים אינן מפותחות דיין :הן צרות וקטנות יותר
משל מבוגר.
רפלקס השיעול שנועד להוציא חפץ זר שחדר לדרכי הנשימה אינו
מפותח דיו .לילדים קטנים אין שיניים טוחנות מפותחות וחזקות
בכדי ללעוס היטב את המזון ,ולכן קיים סיכון לשאיפה של מזון
בשלמותו .שימו לב לצורת המזון ,למרקמו ולגודלו.
צורת המזון  -מאכלים עגולים מתיישבים בדיוק של פתח קנה
הנשימה וחוסמים את מעבר האוויר.
מרקם המזון  -מאכלים בעלי מרקם חלקלק הגולש במהירות
לעבר בית הבליעה  .מרקם דביק שנצמד לקנה הנשימה וקשה
להסירו :מרקם הסופח מים ומתנפח בקנה :מרקם קשה מקשה על
הלעיסה והילד עלול לבלוע את המזון בשלמות.
גודל המזון :מזון שגודלו גדול מדי  ,מקשה על הלעיסה והילד
עלול לבלוע את המזון בשלמותו.

אין להגיש לילדים מתחת לגיל  5את המאכלים
הבאים:
גרעינים ובוטנים ,הידועים בתכונתם לספוח נוזלים ועלולים
לחסום דרכי נשימה שעלול לגרום לחנק צימוקים ואגוזים ,תמרים
ומשמשים יבשים  ,שמרקמם דביק ועלול לגרום לחנק.
כל פרי קשה אחר יש לחתוך לחתיכות קטנות ,או לרסק או שיהיו
רכים ,כך שהילד יוכל ללעוס אותם ללא קושי.
לחצות את הענבים לשניים לפני האכילה  .אם יש גרעינים  -יש
להוציאם.
יש להקפיד שהילד ישב בזמן האוכל ליד שולחן ולא ירוץ כשיש
אוכל בפיו.

נטיעות
כדאי להתייעץ עם אגרונום או גנן בעל ניסיון  ,לפני בחירת עציצים
כדי להתאים מבחינת רעילות וכדאי לוודא את הגודל הסופי.
חג שמח
צוות מרפאת נחלים
שרותי בריאות כללית
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בני עקיבא
חניכים ,הורים ובוגרים יקרים ,ה' עמכם!
השבוע שבט איתן היו אמורים לצאת למסע בעקבות שיירת
הל"ה ,אך עקב הגשמים הצפויים ,הטיול נדחה ליום חמישי
הבא ה .2\2-במהלך המסע נלמד על דרכם ,על מסירות
הנפש ,העזרה לאחרים והגבורה למען המדינה.
כל הכבוד למדריכים שצבעו השבוע את חדר מדריכים,
מוזמנים לבוא לראות! בהזדמנות זו אני מזכירה למי שיש
ספות\ ארונות\ מגירות שלא בשימוש -נשמח לקבלם!
השבת מפקד ב ,16:15 -כולם באים בזמן ,ובכחול לבן.
פעולת חב"ב בשעה  ,20:30כולם מגיעים!
שבת שלום,
יעל הקומונרית

לתשומת לב ההורים היקרים,
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה שלא תשלחו את
ילדכם בשבתות לשחק במגרש הכדורסל .העניין מפריע
לנו מאוד
במנוחת השבת!
נכון שאתם רוצים לנוח ושולחים את ילדכם לשחק
במקום מרוחק אך גם אנחנו רוצים את המנוחה שלנו.
תודה מקרב לב,
בתיה לוץ והשכנים

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמינה אותך ליום לימודי בית מדרש
ב,בית דני" בעלות של  25ש"ח
בתאריך ו' בשבט30.1.12 ,

קפה מאפה והרצאה
כולם מוזמנים
יום ראשון  ,5.2י"ב בשבט,
בבית דני בשעה 10.45
מרצה :ד"ר יהודית פלינט בנושא –
שיבוט והנדסה גנטית

כמות המשקעים בנחלים
חורף תשע"ב  -באדיבות שלום נוי
השבוע ירדו  37.4מ"מ
סה"כ מתחילת העונה ירדו  345.9מ"מ
"...שומע תפילה תן טל ומטר לברכה על פני
האדמה ..וברכנו בגשמי ברכה"

בשעה  – 10:00מר משה הרשקוביץ
בשעה  11:00הרב שבט ארי

אמירת תהילים בכל שבת
אצל משפחת הימוביץ
ברחוב דן  34בשעה 16:00
בואי בלב שמח
חווה גרמה

המפתח למקוה הכלים הוחזר ונמצא כעת במקומו
הקבוע,
תלוי מימין לדלת הכניסה של בית משפחת שלום.
המפתח זמין לכל המעונין להשתמש במקוה הכלים.
עם גמר השימוש בו ,נא להשתדל ולהקפיד להחזירו
למקומו ,לטובת הכלל.
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השנה בט"ו בשבט –"מטוב הארץ"
מארזי פירות מארץ ישראל
מחקלאות יהודית
מתאים מאוד גם למתנות
שירות עד הבית
הסוכן שלכם בנחלים-ידידיה שטיין
050-904-33-88
כשרות למהדרין

דירת שני חדרים להשכרה מה ,1.3.12-מתאים לזוג צעיר.
לפרטים –  ,93330078יוסי –  ,052-2939046הניה – 052-
3334869

גם חופשה וגם מצווה – מהעזרה הזו כולם יוצאים נשכרים!
אנו רוצים לבקש את עזרתכם להתגייס ולסייע למשפחה אשר
שתיים מנשותיה )אמא  +בת( חלו במחלה קשה ,אשר עלויות
הטיפול בה גבוהות במיוחד ,בפרט כשמדובר בשתי נפשות במשפ'
אחת .אבי המשפחה מתעקש ואינו מעוניין בשום תרומה כספית

דרושה פקידת קבלה ל  1/4משרה
פעמיים בשבוע  -אחה"צ והערב
פעם בשבועיים  -יום שישי בוקר.
בסטודיו של רונית במושב מזור.
לפרטים נוספים
רונית פרל 052-4371781
03-9323582

שהיא ,ורק בלחץ החברים המבקשים לעזור לו הושגה "פשרה" –
הם ינפיקו וישווקו שוברים לצימרים הנמצאים ברשות המשפחה,
ובאופן זה הם יקבלו לידיהם כסף שלא כנדבה ,אלא כהכנסה לכל
דבר .להלן קישור לאתר האינטרנט:
שמיים וארץ  -סוויטות בסגנון אחר במושב אמירים
עזרתכם יכולה לבוא לידי ביטוי ב 2-דרכים:
 .1לרכוש שוברים עבור עצמכם ,בני משפחותיכם או מי
ממכריכם – לכבוד יום הולדת ,יום נישואין או סתם כי בא לכם
לפרגן לעצמכם או לאחרים.
 .2להפיץ את המידע:
א .בקרב חברים ובני משפחה שבין כה וכה מתכננים טיול לצפון

מתגבשת קבוצה למשפחתון
עד  5ילדים בשעריה.
לפרטים ,איבון 052-6474461 :

ומחפשים מקום לינה איכותי.
ב .בקרב אנשי מפתח במקומות עבודה שונים ,כדוגמת מנהלי
חברות ומנהלי משאבי אנוש ,אשר יכולים לגלות עניין בהצעה
ויש ביכולתם לבצע רכישה מרוכזת עבור עובדיהם )למשל
בגן

דרוש/ה גננ/ת מחליפ/ה מוסמכ/ת לגילאי 3-4
הדמוקרטי "שחף" בשוהם.
שעות העבודה  , 8.00-13.30משרה מלאה חמישה ימים בשבוע.
קו"ח לשלוח למייל yoni@shachaf.org.il

להשכרה
דירת שלושה חדרים כחדשה
במצב מצוין
שלושה מזגנים
כניסה ב 8/2/2012 -
טל'052-4604615 :

רכישת שוברים עבור עובדים מצטיינים(.
עלות השובר:
 ₪ 450ללילה באמצע שבוע )ימים א'-ד'(.
 ₪ 650ללילה בסופ"ש )מותנה ב 2-לילות(.
המחירים סבירים בהחלט ,ובפרט כשמדובר בסוויטות ברמה
גבוהה.
לפרטים טכניים נוספים על הצימרים ולרכישת שוברים ,ניתן ליצור
קשר לטלפונים:
.050-3713712 ,052-6725864
אם תוכלו לקחת חלק במצווה הזו – תבורכו!!!

