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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:

אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי,
נורית גוטמן ,ניצה טייכמן,

גליון מס 436
ט' תמוז תשע"ב 29.06.2012
פרשת "חקת"
כניסת שבת19:32 :
יציאת שבת20:32 :
מניין כ"ותיקין"5.02 -
מפקד19:00 :

מזל טוב
לנועם באור לאירוסך עם אורית

ועדת דת

לברוריה בורנפרוינד
לאסתר ויצחק באור
לאירוסי נועם

יום כייף לכולם ,פתיחת הקיץ
עם מים וחוויה

למוריה בטיטו לאירוסייך עם מוטי
לאורלי ולרב שמעון בטיטו
לאירוסי מוריה

עדכון עדכון
בשל סיבות שונות נדחה הטיול ליום שישי ,א' אב20/7/12 ,
וגם מסלולו שונה .כמוכן:
א .הטיול מיועד לכל הגילאים.
ב .יש אוטובוס צמוד.
ג .יש מדריך צמוד.
ד .הטיול יעסוק בחוויות הקשורות לתקומת ירושלים
בקרוב בימינו ובחיזוק הגיבוש הקהילתי.
המסלול:
קבר דויד ,הר ציון ,העיר העתיקה ,שער ציון
קרדו ,בתי מחסה ,הרובע ההרודיוני ,הכותל.
וכל זה ב  25ש"ח בלבד לאדם .הטיול מסובסד ותלוי במינימום
משתתפים ,מהרו הירשמו והבטיחו את מקומכם.
יש להביא הרבה מצב רוח טוב ,נעלים נוחות וחיוך.
הרשמה אצל פרדי פליישר 054-4875164

תצפית גגות,

מזל טוב
לניצה וחנן נורדן
להולדת הנכדות תאומות
בנות לנירית ושמוליק זמורה
שבת כולל
ביום שישי יצאו כ 25משפחות לשבת בקיבוץ רמת רחל.
יצאנו בבוקר באוטובוס של המועצה ,תודה!
בקרנו ביקב פסגות וסיירנו בירושלים.
השבת היתה מקסימה הרבה שירה ודברי תורה
וגם סיור באזור.
תודה רבה ענקית למארגנים

לימוד לילדים אחרי המניין של שמונה
התחלנו עם הלימוד לנוער החטיבה והישיבה לאחר המניין של
.8
ילדי בית ספר יסודי יתחילו בע"ה ללמוד מיד בתחילת החופש,
יום ראשון  1.7י"א תמוז.
כיבוד קל יוגש.
הלימוד מוקדש לעילוי נשמת מוטי פוירשטיין ז"ל.

אנחנו מחפשים עזרה מעשית ותרומות להפעלת התוכנית.
נא לפנות לדוד סילברמן 054-4322492

ועוד מועדת דת...
העירוב במושב עבר בחודשים האחרונים החלפה ותוספת של
עמודים רבים בעזרתו המסורה של יוסי הרשקוביץ ועל כך
תודתינו.
יובהר כי מעתה והלאה בעל בית אשר בשטחו יינזק עמוד עירוב
יחוייב בעלות ההחלפה והתיקון.
נזכיר כי על כל קריעה של העירוב יש לדווח ליוסי הרשקוביץ
לטל' –  ,052-2512715בתקווה לשיתוף פעולה ,ועדת דת
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פ"שקוויל

נחלים חוגגת
כל מי שמזהה את המקום והאנשים מוזמן לשלוח
את התשובה למייל האתר:
או
mynehalim@gmail.com
להדס vmnhadas@smile.net.il

חוג היובל
מוצ"ש פרשת "חקת"  ,30.6.12בשעה  21:30אצל
משפחת גליק רחל ומשה ,הרצאה בנושא
"צדק חברתי במשנתו של
הרב אברהם יהושע השל"
 ₪ 30לאדם

לשרה וילנר ,הרבה תודות ,על תרומת משחקים
למשחקיה ע"ש אברהם אינהורן.
המשחקים לגילאי .5-7
התרומה לע"נ שמוליק וילנר ז"ל.
תזכי למצוות ותבורכי משמים.

חניכים ,הורים ,ובוגרים יקרים ,ה' עמכם!
השבוע הוא הגיע ובגדול ,כמובן הכוונה לחופש הגדול.
אנו מצפים בע"ה שכל חניכי הסניף יבלו במהלך חופשת הקיץ
שעות רבות בסניף.
בסוף הגליון מצורף לוח חופש הכולל את כל הפעילויות
הסניפיות בחופש .בנוסף כל צוות הדרכה יחלק לחניכיו לוח
חופש ,שיכלול גם פעילויות שבטיות .יתכנו שינויים
בתאריכים.
במהלך החופשה יתקיימו פעולות שבת כרגיל.
ביום ראשון נצא ליום פתיחת הקיץ בלונה פארק! יהיה כיף!
נא לבוא עם מים וכובע ,אמור להיות יום חם!
בע"ה בשבת פרשת פנחס ,כ"ג-כ"ד בתמוז
) (13-14/7נצא לשבת סניף מיוחדת במדרשת רופין.
במהלך השבת נתפלל בצוותא ,נאכל סעודות שבת משותפות,
יערכו פעילויות מיוחדות וכמובן מפקד .הלינה בחדרי הארוח
במקום.
עלות השבת עבור כל חניך היא .₪ 160
כל חניך נירשם אצל המדריכים שלו ,כולל תשלום .ההרשמה
לשבת היא עד יום רביעי השבוע ).(4/7
השבת מפקד בשעה  ,19:00כולם באים בזמן ובכחול לבן.

שרותי בריאות כללית
הננו גאים להודיע על סדנא חדשה הנערכת בכל רחבי
המחוז:
סדנת ספורט חווייתית לילדים בניהול מאמן הכושר ברק
צור )מ"לרדת בגדול" (

התוכנית משלבת אימוני פארק עם טיפים
לתזונה בריאה וחיזוק הדימוי העצמי.
•

•
•
•
•

הפעילות חווייתית :קיקבוקס ,מסלולי
מכשולים ,משחקי כדור וכד'
מיועדת לקבוצות בטווחי הגיל ,8-10 ,6-8
,12-14 ,10-12
מתאים לכל רמות הכושר והמשקל ) זו לא
קבוצה דיאטה !!! (
הסדנא תתקיים פעמיים בשבוע בשעות אחר
הצהריים ) בחופשים ובקיץ ,גם בבוקר ! (
התוכנית כוללת  15מפגשים ואחריה ניתן
להשתלב בקבוצות המשך
המחיר  ₪ 480ללקוחות המושלם

•
• מפגש התנסות ראשון ללא עלות וללא התחייבות

לפרטים נוספים פנו למוקד סדנאות הכללית
בטלפון 03-9766111
)ימים א-ה בין השעות (10.00-18.00
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מעביר שיעורים פרטיים בגיטרה במחיר זול ,לומד
בקונסרבטוריון ,בעל ניסיון של חמש שנים בנגינה,
וניסיון בהעברת שיעורים פרטיים.
לפרטים ,עידו )עולה לכיתה י'( –
.03-9093065

כמו בכל שנה
ב"אורבך ספרים"
מכירת ספרי לימוד חדשים
קנייה ומכירת ספרי לימוד משומשים
צרו קשר בפקס03-9303710 :
או
במיילorbach@orbook.co.il :
שירות עד הבית

דרוש מדריך\ה ,קומונר\ית ,רכז\ת
ליישובי חבל מודיעין
לפרטים נירית ברנשטיין 03-9722808
שלוחה  , 4פקס9728919 -

"קייטנת פאר"
כבר שנה
כי על איכות לא מתפשרים!!
שנייה של הצלחה מסחררת...
ימי ראשון עד

שיעורים פרטיים במתמטיקה
לתלמידי חט"ב
אצל :מרגנית משרקי
054-2490445

מתי? ) 2.8-15.8י"ד-כ"ז אב(
חמישי
איפה?בבית משפחת פורר
למי?לילדים בגילאי 4-6
עם מי?עם רות תהילה ורעיה פורר
לפרטים והרשמה077-9336308:
052-5143228

נשמח לראותכם עם המון מצב רוח!(:

מחפשים מטפלת עבור פעוטה )רצוי אחרי שרות
לאומי (...החל מספטמבר )אפשרי להתחיל

באוגוסט(,
לשנה"ל הקרובה ,ל 3-פעמים בשבוע נחמה052- -
,4447070
כרמי – 054-4349926
054-4349926

להשכרה  -דירה במושב נחלים * * *
שלושה וחצי חדרים ,וכן
מטבח ,שירותים-מקלחת-אמבטיה
שלושה מזגנים חניה מקורה
כניסה נפרדת ,חצר גדולה ,שתי מרפסות פינוי 31.7.12
שמואל שעיה 050-5442667
shaya@ardix.co.il

השבת אבידה
נמצא זוג עגילים ליד ביהכ"נ יימסר בשמחה
לבעליו.
 052-2573971נמצא זוג משקפי שמש ליד בית
הכנסת .נא להתקשר
ל9325441

מכירת כיסויי ראש של בת -חן
בנחלים!!!
איפה? בבית משפ' משרקי,
רח' חרמון .8
מתי? ביום א' הקרוב ,י"א בתמוז.1.7.12 ,
בין השעות .20:00-22:00

כולן מוזמנות!
בנדנות-מטפחות-ברטים-כובעים -סינרים

להשכרה בנחלים
בית  3חדרים ,אחרי שיפוץ כללי,
 71מ"ר עם חצר גדולה
לפרטים :בנצי דשא – 050-4620000

מפקד הציונות הדתית של המפדל וסיעתה
בכנסת

"הבית היהודי מפדל החדשה"...
יצא לדרך.
סיום המפקד -יום ראשון,
ג' מנחם אב ,תשע"ב ).(22/7/2012
בחירות מקדימות -ליו"ר המפלגה-
יום שלישי ,י"ז אלול תשע"ב( 4/9/2012) ,
בחירות מקדימות לח"כים ,צירי הועידה ומועצות הסניפים –
יום שלישי ,כ"ד באלול תשע"ב.(11/9/2012) ,
טפסים ניתן להשיג – באתר האינטרנט של ההתפקדות
www.mifkazd.org.il
במזכירות אצל אלי בנצקי ,בנצי דל,
חנן נורדן או במזכירות אצל הדס.
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מושב נחלים היקר!
רצינו להזמין אתכם לערב שכולו למען נוער בסיכון!
בשנתיים האחרונות שירתנו במסגרת השירות הלאומי
ב"אתנחתא" .
"אתנחתא" הינו מוסד לנערים חסרי קורת גג.
הרגשנו צורך לשתף עוד אנשים במה שנעשה במקום
הנפלא הזה וגם לנסות ולהשיג עוד אמצעים לעזור
לנערים המגיעים לשם.
באתנחתא אנו מספקים לנערים בסיכון מקום זמני עד
אשר ימצא להם מענה ,אם זה לחזור הביתה או לצאת
לפנימייה או להוסטל.
באתנחתא עוברים למעלה מ 300-נערים ונערות בשנה
שמקבלים מיטה חמה ,אוכל,מקלחת וצוות שמקשיב
ואכפת לו.

"אתנחתא" היא הצומת שלהם בין סיכון
לסיכוי.
להשכרה
דירת  4חדרים על עמודים
)כ 160 -מ"ר( מרפסות גדולות ,מזגן ,דוד
שמש  +דירת קרקע  4חדרים) ,כ 90-מ"ר(
דוד שמש ,מזגן במיידי! שטינמץ 052-
/ 3457535
03-9324965

ניתן לקבל רישיון לנשק להגנה עצמית לכל
מי שעובד בחקלאות!
הפניות לקבלת הרשיון דרך קב"ט המועצה
אלי –
03-9722846

לכן בשיתוף עם גורמים שונים הצלחנו להרים למענם
ערב התרמה!
הערב יתקיים אי"ה ב 5\7\12יום חמישי ב  20:30בדן
29
)בית משפחת גליק(.
מה בתכנית??
שירה בציבור -בשיתוף מירון מה"בוביזמר"
ולאחר מכן מסיבה ישראלית.
נשמח לראות אתכם בין המוזמנים!
כל התרומה היא קודש לטובת הנערים!
)פרטים נוספים בהזמנה המצורפת(
שרהלה גולניק
גילי גליק
"אתנחתא"
בשיתוף ועד מקומי נחלים
בשיתוף "אותות" – דלת לחיים חדשים

לזוג צעיר בחוות גלעד נשרף הבית כליל על כל
תכולתו.
כל תרומה כולל רהיטים כלים כלי חשמל
מצעים וכסף יתקבלו בברכה.
ניתן להעביר לנורית ועמיר גוטמן 050-7501120
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ועד מקומי
 .1השלכת פסולת
הרינו להודיעכם שעפ"י חוק העזר שחוקק במועצה האזורית – אין להשליך פסולת בשטחים הציבוריים.
העושה כך יקנס! לצערינו ישנם תושבים המשליכים פסולת שאינה גזם בשטח הציבורי מול ביתם ,אנו
נאלץ לפעול עם המועצה להטלת קנסות על תושבים אלו.
כמו כן ,אנו מבקשים את עירנות התושבים לגבי תושבי חוץ המשליכים פסולת במושבנו .במידה ואתם
רואים מקרים כאלו נא לדווח למזכירות בציון מס' הרכב.
 .2עקב ריבוי הפונים בשאלות טכניות על ביצוע עבודות הפיתוח ברחוב ירדן.
מוצג לכם חתך של תעלת הניקוז המדרכה והכביש לעיונכם!
לידיעתכם ,העבודות מבוצעות ע"י חברה שזכתה במכרז שהוצע ע"י
המועצה והפיקוח באחריות גוף
שמונה מטעם המועצה.
עמוס אופיר מונה מטעם הועד המקומי לתאם בין הקבלנים למושב
בלבד! כל המעוניין בביצוע עבודות פיתוח פרטיות לאורך רחוב ירדן באמצעות
החברה המבצעת את הכבישים והמדרכות יכול לפנות לעמוס ע"מ לתאם ישירות
או למנהל העבודה בשם אמג'ד )יינתנו מחירים מיוחדים!(

ועדת בטחון
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