vmnhadas@smile.net.il
מערכת:

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

גליון מס 440
ט"ו באב תשע"ב 3.8.12
פרשת "ואתחנן"
כניסת שבת19:17 :
יציאת שבת20:15 :
מניין כ"ותיקין"5.23 -
מפקד19:00 :

מזל טוב
לאדוה נורדן לאירוסיך עם גיל

מזל טוב

לניצה וחנן נורדן
לאירוסי אדוה

לנדב שלמה בהגיעך למצוות
לחיה ויעקב מנדלבאום
לשרה ושלום נוי
לרגל שמחתכם

מזל טוב
לטובה ומשה קליין
להולדת הנכד דניאל מרדכי
בן לאפרת ונועם פרימן )ארה"ב(

קול תודה
קייטנת אילן
כצופה מהצד ביום שישי בשעת פרידה,
אחרי שבוע אינטנסיבי של עשרים וארבע שעות ביום ,שהקדישו
ילדי נחלים לילדים הנכים ,קשה מאד להישאר אדישים.
יישר כח גדול למובילים את הנוער
לשרית כהנא * למיתר בן ישי * לשרה'לה גולניק.
לכל המדריכים ,לצוות הטכני ,לכל אנשי נחלים שנרתמו כבכל
שנה להכנת הארוחות ותרומות כספיות שבלעדיהן היה קשה
להפעיל את המבצע החשוב.
בימים שעם ישראל זקוק כ"כ לאהבת חינם,
לפחות בחלקת האלוקים הקטנה שלנו ,הוכחתם שהדבר אפשרי
ובגדול!!
האהבה שהורגשה בין הנוער לילדים הנכים,
אין אפשרות לאמוד את האושר שגרמתם לילדים שכ"כ זקוקים
לליטוף ,חיבוק ונשיקה אמיתית.
מי ייתן ותזכו שאהבת החינם לה זכיתם להעניק השבוע ,תעטוף
אתכם כל חייכם בכל מקום ומצב בו תהיו!!
בברכה דבורה בנצקי

תודה! תודה! תודה!
על הקייטנה היפיפייה!!
מארז

ועד מקומי
.1תחנת אוטובוסים בכביש מס' 40
לפני כחודשיים שלושה לקראת סיום העבודות במחלף שעל
כביש  40התגלה לועד המקומי ששתי תחנות הסעה לא הוחזרו
למקומן.תחנה אחת על כביש  40לכוון צפון ,ותחנה לאלעד
לבאים מבר אילן בני ברק ,גבעת שמואל.
לא חיכינו שיזעזעו אותנו ופנינו למשרד התחבורה ומ.ע.צ
ולמועצה האזורית בתביעה להחזרת התחנות למצבם הקודם.
לגבי התחנה לאלעד משרד התחבורה ומ.ע.צ נענו לנו והוקמה
תחנה ממערב לכביש . 40
לגבי תחנת האוטובוסים על כביש  40בסמוך לתחנת הדלק
משרד התחבורה ומ.ע.צ מתנגדים למיקום הקודם והחליטו
למקם את התחנה אחרי המחלף צפונה.
יחד עם ראש המועצה מר סוסן אנו נאבקים בהחלטה זו
ומקוים לערב את שר התחבורה בנושא זה באמצעות ראש
המועצה.
כמובן שאנו מברכים על הצטרפות תושבי נחלים למאבק זה
ע"י חתימה על עצומה למשרד התחבורה ואנו מקווים שאכן
נצליח במאבקנו זה.
.2קייטנת אילן
הועד המקומי מודה לשרית כהנא על ריכוז הקייטנה וכן
לשרה'לה גולניק ומיתר בן ישי שהיו בצוות הניהול למדריכים
לבני הנוער שהיו בצוות הטכני ולאלה שעזרו בטיפול
האינדיבידואלי בחניכים.
כמו כן לתושבי נחלים שעזרו באוכל ובכסף ובכך תרמו רבות
להצלחת הקייטנה.
אנו רואים במעשה זה עבודת קודש ועזרה לזולת ומקווים
שאכן בני הנוער של מושב נחלים ימשיכו להיות תמיד בצד
הנותן!!

קטע מיומן חוויות קייטנת אילן 2012

הכל התחיל לפני מספר שבועות...
פז ,הילדה המתוקה שאני ) נועה ( חונכת נרשמה לקייטנה של איל"ן והציעה גם לי
להצטרף איתה .
ישר התקשרתי לחברה טובה שלי  ,רוני  ,וכמובן שהיא מיד רצתה להצטרף לחוויה .
דיברנו עם מיתר והגענו ל"ערב ההכנה" בנחלים  ,זאת היתה הפעם הראשונה שלנו ביישוב והרושם שקיבלנו עלה על כל
דמיון  ..המקום נראה מקסים ושקט  ..אווירה טובה כזו  ..שמשרה רוגע על כל אורח שנכנס  ..החבר'ה נראו לנו ממש
אחלה  ,כולם מגובשים ובראש של לעזור ולתרום  ..יצאנו הרגשת טובה ואף נרגשת לקראת השבוע שיבוא .
יום שני הגיע  ,את פנינו קיבלו בשירים ובמורל  ,וכיבוד כמובן  ..ומה שנשאר לנו היה רק להכניס את התיקים לחדר
ולהצטרף לחגיגה ..
פז התעייפה מכל היום הארוך והמתיש והחליטה לצערנו לחזור הביתה ללילה  ,קיוונו שהיא תחזור למחרת – אך כנראה
שהמזגן בבית קרץ לה יותר ☺
החלטנו לא לוותר על ההזדמנות  ,ולעזור במה שרק נוכל .
הצוות הטכני קיבלו אותנו בשמחה  ,וכבר למחרת יצאנו לסופרלנד  ,משטר מים בהחלט היה דבר נחוץ – ומילאנו את
המשימה כמו שצריך  ..הילדים נהנו מאוד והמדריכים לא פחות וכך חזרנו שוב לנחלים עייפים אך מרוצים .
כך בכל יום ויום הייתה אטרקציה אחרת  ,סדנאות של אנשים מיוחדים ומצחיקים ,
נשים מן היישוב שעשו לילדים סדנאות יצירה מדהימות  ..הכנת גלידה  ,יצירה מסבונים ..
בתור אורחות  ,לא הסתכלנו רק על הפעילות בקייטנה עצמה  ,המבט היה יותר על כלל היישוב  ,על כלל האנשים שגרים
בו  ..על שגרת החיים שלהם .
מי שהרים את הקייטנה לא היה רק הנוער  ,בכל יום ויום זכינו לאכול  3ארוחות ) לא כולל את הפריסות המפנקות
שניתנו כל שעתיים בערך  ..ואת כמויות המילקי שלא נשכח ! ( פרי הכנתן של נשות נחלים  ..ראו שכל מאכל ומאכל
נעשה באהבה  -וגם הטעמים היו בהתאם ☺
שרית  ,שבעצם היתה עמוד הטווח של הקייטנה  ,שהשקיעה את כל זמנה ולא הפסיקה לדאוג שהכל ידפוק כמו שצריך
..
שרהלה  ,מיתר  ,אפק  ,בר  ,כל החונכים הצמודים  ..ועוד כ"כ הרבה אנשים שהיה קשה לפספס את כמויות הנתינה
והטוב שהם הקרינו ..
זכינו להכיר אנשים מדהימים  ..גדולים אך עם זאת צנועים כל כך ..
בנחלים הבנו שלא משנה בן כמה אתה ומאיפה באת – כולם חברים  .כולם ביחד .
ילד בכיתה ט' יכול להיות החבר הכי טוב של ילד בכיתה יב' – וזה לגיטימי  ..וזה גם מה שכ"כ מדהים.
כל אחד תרם בדרכו שלו  ,אחד הרים כסאות גלגלים לאוטובוסים  ,אחד ערך שולחן  ,אחרת הרגיעה ילדה מקסימה
שפחדה לישון בלי ההורים  ,אמא אחת הכינה אוכל לארוחה שלמה  ,ואחר דאג לעשות מורל  ..כל אחד נתן את כל כולו
בתחום שבו הוא טוב  ,וזה מה שייצר את השלמות  ,את ההרמוניה של הנתינה .
אין ספק שאת השבוע הזה לא נשכח  ..האנשים יישארו בליבנו עוד זמן רב  ..ובעזרת ה' נשתדל להמשיך ולתת עוד ועוד ,
שהרי הנותן הוא גם המקבל  -ומהשבוע הזה בהחלט קיבלנו לא מעט ..
תודה על הכל!
) רוני זיסר ונועה יקותיאל  ,גבעת שמואל (

בקול אחד
מושב נחלים היקר!
בסופו של שבוע מדהים,
מלא בעשייה) ,בזיעה( וברגעים
מרגשים-
רצינו להודות לכל חברי מושב נחלים
על העזרה והנתינה לפני ומאחורי
הקלעים.

חוג תנ"ך לילדים
החוג מברך את הזוכים במקומות הראשונים בחידון על
ספר יהושע:
מקום  :Iגלעד ברמן.
מקום  :IIשמואל כהנא.
מקום  :IIIנעמה רטנר.
ישר-כח לכל הילדים אשר השתתפו בחידון  -הרשמתם
בידיעותיכם !!
תודה לשופטים הרב עדיאל לוי ,ומשה הרשקוביץ.

בית הספר לתופים וכלי הקשה
קונצרט הקיץ!
יתקיים בתאריך  23.8בשעה 19:00
ברחוב הירדן ,26נחלים.
בקונצרט ינגנו תלמידי ביה"ס בליווי מוזיקאים
מקצועיים:
רות נודלמן )כוכב נולד(
דביר בן חיים
אמיר רצון
עדי לוי
בתכנית :ג'ימבורי,אוכל,שתיה,ומוזיקה טובה בהופעה
חיה.
כולם מוזמנים!

מרפאת נחלים יוצאת לחופשה מרוכזת
ביו התאריכים:
05/08/12-09/08/12
מתאריך  12/08/12והלאה :
ד"ר נצר עובד כרגיל.
אחות:
תהיה אחות מחליפה עד סוף אוגוסט.
שעות עבודת האחות המחליפה יפורסמו בנפרד.
טיפת חלב:
קבלת תור לטיפת חלב או השלמת חיסונים בחודש
אוגוסט יש לפנות למרפאת יהוד
.03-5395300
בברכה
צוות המרפאה.

הכניסה חופשית!

בס"ד י"ב מנחם-אב
מבצע למזמינים עד כ"א מנחם אב )(9/8/12
בורא עולם מעניק -למה שלא תיקח
להשכרה
דירה  2.5חדרים  +אמבטיה  +שרותים  +מטבח +
מזגן  +ארון קיר גדול
מתפנה ב – 15.8-לפרטים
052-6070140 ,052-2457054

דירה  3חדרים להשכרה מתפנה בסוף אוגוסט.
לפרטים ניתן לפנות להדר 052-3988503

דרושה עובדת לשעות אחה"צ
בין השעות  19:30 – 15:30במחלבת מרקוביץ
לפנות לתמי – 03-9328960

אישה חרוצה ואמינה מהדר גנים מעוניינת לעבוד
במשק בית פעמיים בשבוע 5-6 ,שעות ביום לפרטים:
יוובקב 054-2384496

אנחנו כבר הצטרפנו -ואתם ?
יש הוכחות בשטח
הפקת אנרגיה סולארית-עסק משתלם ומועיל לאנושות
לפרטים ניתן לפנות ל -עמיר גוטמן-
050-5533430
בברכת קיץ טוב ומועיל

השבת אבידה!
לאחר קייטנת אילן נשארו :מגש ,קערות ,מגבת מטבח,
ניתן לקבלם אצל משפחת כהנא9329350 .

למודן עודפים דרושה מנהל/ת חנות לפתיחה ותפעול של
החנות במהלך השנה.
העבודה ימים א-ה' 16-19:30
יום ו' .10:00-13:00
לפרטים ניתן לפנות להדר בטלפון
052-3988503

בעלת תואר בכלכלה וחשבונאות ,ניסיון רב בהכנת יחידים
וקבוצות לבגרויות ,מעוניינת להעביר שיעורים פרטיים
במתמטיקה .מחירים נוחים.
אורית 054-6910021

