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  ובמזל ט

  עדילארוסיך עם  לחנן הרשקוביץ
  

  ליפה ויוסי הרשקוביץ
  לארוסי חנן

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  446גליון מס        
  7.9.2012ב  "כ  אלול תשע

  " תבאכי  " פרשת
  18:39: כניסת שבת

  19:32:  ציאת שבתי
  5:45 -"ותיקין"מניין כ
  18:15: מפקד

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

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

  מזל טוב

  למיכל וגדי גרסטנפלד

  מזל טוב להולדת הבן

  

  הם גרסטנפלדנינה ואברל

  להולדת הנכד

  

) תחנת הדלק(הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון ' מס

  054-2589624: בשבתות בחרום
 )למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(

  

אני לא יודעת איך להתחיל לכתוב מכתב פרידה : האמת
 .בכלל ובמיוחד מכם תושבי נחלים

  .מי שטיפלתי ומי שפגשתי ומי שהיה איתי לאורך השנים 
  .שום  מילה  או משפט לא יתאר  עד כמה אני נרגשת 

  
  . מכירה את כל אחד מכל צד אפשרי, שנה אני  בנחלים 12 

אתכם  זמנים של  כאב  ואובדן וגם  שמחות  עברתי
... נינים ובני נינים שלכם ,חתונות לידות של ילדים נכדים

  .וגם שלי
  .דור של ילדים נולדו וטופלו על ידי בטיפת חלב 

  
  .הגיע הזמן לעשות שינוי, ועכשיו

  .הגיע הזמן להגיד שלום ולהמשיך הלאה
עם מבקשת להודות לכולכם על  העזרה שנתתם בכל פ

אם זה  בארגון  אירועים ואם זה בהתנדבות , שהיה צורך
  .בטיפול במטופלים שהיו זקוקים לעזרה

  ..נחלים תמיד תהיה זכורה לי כמקום חם בלב
מאחלת לכל תושבי , עם מבט לעתיד ,עם חיוך על הפנים

   :נחלים
  .הרבה בריאות והצלחה, שנה טובה

  ,מכל הלב אליכם
  

  זמירה שטרן 
   נחלים  -יאות כללית שרותי בר, אחות

  

 

  פרידהקול 

 !!!חניכים יקרים
  , 18:15קד הוקדם לשעה השבת המפ

  ! נא לדייק בזמן למפקד ולא לאחר
ש נישאר אחרי  ההבדלה בסניף כדי "במוצ, בנוסף

להצטלם תמונה סניפית לכרטיסי שנה טובה 
  (:ולכן כולם נשארים ... למושב

  !  שבת שלום                             
  ב "צוות הדרכה תשע                            
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  יקרה יעל
  

  ,למושב הכפר מן, שנה לפני כשהגעת
  .חשב אחד כל כך –" הגיעה נריתקומו עוד"

  ,הטעות התגלתה לכולם מהר חיש
  .מנהיגות בסדרת מדובר הפעם

  ,מובן לא באופן עברת רבים גלגולים
  .ןאבקרוו התנחלת שלבסוף עד

  ,עיכב לא ואותך הפריע לא לך וזה
  .הלב את ולכולם לחניכים מלתת
  ,ענווה וברוב השקטה בדרכך
  .ובשלווה בבטחה הסניף את הובלת

  ,"ברוך" איזה הופיע או בעיה כשצצה
  .והשרוך החולצה עם, הופעת שם תמיד
  ,הפתרון נמצא שמיד כמובן

  .עקרון פשוט זה – מוותרת ולא מקצועית
  ,חיוכים עמוסת, ועומס לחץ בעת

  ,מדריכים חבורת להוביל השכלת
  ,בדרכים, בשבילים, הלכו אחרייך

  .מצליחים של חוויה, בזכותך וחוו
  ,פלאות פלאי, עלה הפעילים החניכים' מס

  .ההסעות מחלקת, במועצה כך על תעיד
  ,המלה מובן במלוא קומונרית: בקיצור
  .שמובילה כזו, אמיתית מנהיגה
  ,מעריכים ומאוד לב מקרב מודים

  .וחניכים הורים, מתגעגעים כבר
  ,המילים תמעטנה, בדרכך הצלחה

  
  ,באהבה מאיתנו
  נחלים תושבי

  

 

 ,הורים יקרים
המדריכים . בימים אלו מופעל סניף נחלים ללא קומונרית

הזדמנות לברך האת זלקחו על עצמם את הפעלת הסניף ו
  . שר כוח ובהצלחהאותם בברכת יי

אורי כהן , לכל שאלה ניתן לפנות לנציגי ועדת חינוך
  .ויעקב מנדלבאום

יודע על בת שירות / שמע/ בהזדמנות זו נבקש ממי שמכיר
ת בתפקיד הקומונרית לפנות ומעוניינלאומי המתאימה 

  לאורי כהן או יעקב מנדלבאום
  

 

  ועדת חינוך 

  ! שרה לסבתא
  

  ".עובדת" את שעלינו חשבנו, עוזבת שאת ששמענו ברגע
 נקשרנו כ"שכ אחרי בלעדייך המועדון את לדמיין קשה

  .אלייך
 והתחלתם שרוולים הפשלתם ומיתר את שנה לפני בדיוק
 ,מצחיקים ערבים :היםמד בקצב המועדון את לתפעל
  ..ועוד ועוד התנדבויות ,אטרקציות ,טיולים
 אף ובזכותך, שמח תמיד לנו עשית, האווירה את הרמת

  .אורח הרגיש לא אחד
  !אין!עלייך אין, באמת והתעניינת בשלומנו שאלת תמיד

 היא שבשבילנו אחת מילה לומר רוצים אנחנו -שרהלה אז
  !!תודה פשוט -המון
 שהיינו דבר שלכל, בשבילנו השקעת כך שכל זה על תודה

 מאור עם עזרת ואת אלייך לפנות יכולנו תמיד צריכים
  !! כמוך נוער ברכזת שזכינו זה על תודה. פנים

 נחלים נוער -שבעולם הכי ואוהבים, השמיים עד מעריכים
  ☺ מתגעגע שכבר

  

 

  קול תודה

  !נוער נחלים יקר
ל "חה בשנהקודם כל אנחנו רוצים לאחל לכם הרבה הצל

שמו לב שאתם מוציאים את הראש מהספרים מדי , הבאה
  (:פעם וקופצים לבקר במועדון 

  !חמישי השבוע אנחנו נפגשים –רביעי  –חוצמזה 
  .נצפה בסרט שהכנו בסדנת קולנוע – 20:30 –רביעי 

, לבחירת מועצת נוער כולנונתכנס  – 20:30 –חמישי 
  ... שונותמועדון וחלוקה לוועדות  –קביעת תקנון 

  !!!תבואו זה חשוב
  !!משפיע... כי מי שמגיע –חשוב 

  ,אוהבים
  מיתר ואבישי 

☺  
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  קול מנחם

  מכתב גלוי לוועד המקומי 
 )31-7-2012- תוכן המכתב נמסר לוועד ב(

הנמצא מדרום ) פ"שצ(עץ גדול קרס בשטח הציבורי הפתוח 
עץ . גמלא ושיאון, מאחורי הבתים ברחובות קורן, לבית הכנסת

  .זה הוא השני שמת מתוך חמישה שנשתלו ולא טופחו
  .םדשניים  משלושת הנותרים נוטים על צי

לפני מספר שנים קרה בישיבת נחלים אסון כתוצאה , כידוע
  .מקריסת עץ

  ?ו"האם אנו מחכים לאסון נוסף ח
ברצוני להדגיש שזו הפעם המי יודע כמה שאני פונה לוועד 

  .פ זה"ולאחראי הגינון בעניין  שצ

ז "בחנוכה תשנ, הגינון בשטח זה מוזנח מאז שנכנסנו לביתנו
)1997:(  

  . אין שתילה      �
  .אין השקייה ואין מערכת השקייה      �
עשבי בר וקוצים צומחים יפה באין   –אין כיסוח       �

  .מפריע
לא מפנים פסולת שמצטברת כפי שנעשה בשטחים       �

  ציבוריים אחרים

כ לזכות לראות "ג נשמח להתבשר ואח"בפתחה של שנת תשע
  !בתיקון המצב

  : הכבישים –לעניין אחר 
ובשים מאוד מאז שנחפרו שתי וערב לתשתית כבישי נחלים מש

  .ביוב מרכזי ולתשתית כבלים
ובחורף נפערות , מקסימום מטליאים טלאי על גבי טלאי

  !את הכבישים בנחלים הגיע הזמן לסלול מחדש .מהמורות

  ,בברכת שנה טובה
  3שיאון ' רח, דליה שוורץ

 מפקד הציונות הדתית של המפדל וסיעתה בכנסת
  

 

   
  

  .יצא לדרך "...הבית היהודי מפדל החדשה"
   .9.9.2012ב "ב אלול תשע"כ ,יום ראשון - סיום המפקד

   6.11.12ג "א חשוון תשע"כ, יום שלישי -ר המפלגה"ליו - בחירות מקדימות
 –טפסים ניתן להשיג  ).13.11.2012(, ג"ח חשוון תשע"כ, יום שלישי –צירי הועידה ומועצות הסניפים , כים"ות לחבחירות מקדימ

  www.mifkazd.org.ilבאתר האינטרנט של ההתפקדות 
  .או במזכירות אצל הדס חנן נורדן , בנצי דל, אלי בנצקיבמזכירות אצל 

 
 

  :לפני החגיםימי פינוי גזם ואשפה 
  חבל מודיעין.א.מ
  

  14.9.12  -ראש השנה : גזם
               21.9.12  
  28.9.12         -סוכות          

                               5.10.12  
  

   –ראש השנה ויום כיפור  :אשפה
   21:00-החל מ – 18.9-19.9.12

21.9.12  
  בלילה 02:00-החל מ – 25.9.12

  –ורה סוכות ושמחת ת    
1.10-2.10.12  ,5.10.12 ,8.10-9.10.12  

  

 

ניתן לתרום לעילוי נשמת נפטר בסעודה  -סעודה שלישית 
צ "ס בנחלים כל שבת אחה"שלישית אשר מתקיימת בביהכנ

, 0505-347989            –בין מנחה לערבית אצל חגי גוטמן 
9097080.  

  )חגי החליף את ישראל היימן( 
  
  

 

  שיעור לנשים בבית הרב
בערב מתקיים שיעור לנשים  20:00בכל יום שני בשעה 

  . בבית משפחת הרב גרינוולד המרא דאתרא
  מוזמן להשתתף בשיעור ציבור הנשים

  

 

  אחדקול   ועדת דת 

 

        ומיומיומיומיועד מקועד מקועד מקועד מק

  , תושבי נחלים
להכניס את פחי האשפה , אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, ט"על מנת לשוות למושב מבט אסטטי לקראת החגים הבעל

משפחה שתוציא גזם לאחר תאריך זה . 13.9.12-הנכם מתבקשים להוציא את הגזם עד ליום ה, כמו כן. לתוך חצרותיהם
  .ש"חהבהנ כםנחייב כרטיס, הדבר ובאם לא יעשה התבקש לפנות את הגזם בעצמת

 בברכת שנה טובה 
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  חוג ציור

  )של הניה(חוג הציור 
  .ה אחרי החגים"יפתח אי
  .למתחילים ומתקדמים' מכתה א

  .צ"החוג יתקיים בימי שני אחה
  03-9330078 –' טל: לפרטים והרשמה

  טהניה רפפור 052-3334869 –נייד 
 

  סידורים ומשלוחי פרחים, זרים
 03-9320080 –מיכאל  –פרחים במזור 

 מרכז למידה חדש בנחלים
  .לילדים המתקשים ברכישת הקריאה וביסודותיה

בסביבת למידה , חווייתית ושונה  למידה בגישה
  .מעוצבת ומותאמת

  )י מורה מוסמכת"מועבר ע(
           054-5855005     :לפרטים נוספים

   

  
 

 ה/דרוש מדריך
התפקיד  ,במועצה" אחרי"לפרויקט  

הדרכת בני נוער לקראת השירות משמעותי :כולל
רצון להוביל שינוי חברתי :כישורים ל"בצה

יכולת הדרכה  אוריינטצייה חינוכית  משמעותי
במסגרת קבלת {מתאים לסטודנטים  וכושר גופני

 ח"קו משרה 1/4התפקיד בשכר של }שכר+מילגה

  MATANHAPNER@YANO.COMלשלוח
 052-6066241:מתן

  להשכרה
 בית משק משופץ ומקסים עם חצר פרטית ענקית

, ר"מ 110, חדרים 4 .מתפנה להשכרה מאוקטובר
  .כולל מזגנים בכל החדרים

  054-5691575: דודי :לפרטים
  054-4256525: שירלי

 

 :דרוש למשפחה נזקקת
  ,ארוניות בגדלים שונים, מכתביות

  }רצוי יהודית{מיטה לחדר הורים 
  ,מדפים מכל סוג

  052-2541770חווה 
 

  להשכרה 
  וכן, שלושה וחצי חדרים

  אמבטיה- מקלחת- שירותים, מטבח
  ,חניה מקורה,שלושה מזגנים
  ,חצר גדולה, כניסה נפרדת

  פינוי מיידי, שתי מרפסות 

  054-7443738 :ניצה 

 

 לומד, זול במחיר בגיטרה פרטיים שיעורים מעביר
, בנגינה שנים חמש של ניסיון בעל, בקונסרבטוריון

  .פרטיים שיעורים בהעברת וניסיון
 .039093065  –) 'י לכיתה עולה( עידו, לפרטים

 

  טיקה רפואיתקוסמ –מירב היופי 
  :הטיפולים המוצעים

  
  !חדש! חדש! חדש

היחיד  –מכשיר אפילציה להסרת שיער לצמיתות 
  בהיר/ שמתאים לשיער לבן 

  
הצערת (ינג 'טיפולי אנטיאג, טיפולי פנים

/ פדיקור , הבהרת פיגמנטציה, )עור
, עיצוב גבות, הסרת שיער, מניקור רפואי

ן ל לציפור'ג, איפור מקצועי, טיפולי יופי
טבעית מתפצלת או חלשה ללא חומרים 

  ,מקשרים
  אצל... כל זאת ועוד

  

  מירב ויצמן
  )GIGI ACADEMY(בוגרת 

  מושב מזור , 4הגפן ' רח
9086899 ,052-3448183  

 

  *מתנות * מתנות * מתנות 
ון מתנות איכותיות לחגים במחירים סיטונאים מגו

  .אצל היצרן
. חרס מעוטרים בכסף, פורצלן, כלי זכוכית, תמונות

  , אצל מרים פלש
  ). כניסה דרומית לנחלים( 10שניר ' רח

 03-9325552  –לתאום בטלפון 

 - שכרההל
  1.11.2012 –ואן החל מ וקר

  052-8751452:לפנות לטל
 

 

 

 

 

 

 

 

  



           5

 ג"שעת חוגים             
   

יום  החוג
מחיר  שעות פעילות אוכלוסיה מיקום פעילות

 איש קשר  לחודש
מועד 

פתיחת 
 החוג

 ₪ 210 15:30-17:00 ג -כיתה א  בית דני  שני באלט מודרני
-052, מוריה

, מירה  5448424
054-3974465 

 3.9, שני

-054, מירה ₪ 150 17:00-17:45 גן  בית דני שני באלט קלאסי 
3974465 

 3.9, שני

קרב מגע 
 בית דני  שני והגנה עצמית

 17:45-18:45 ו -כיתה ד 

170 ₪ 

-050גיא         
5338163        ,

-050עדן  
3247775 

 18:45-19:45 נערים 3.9, שני

 19:45-20:45 נערות
בוקס -ארו

שילוב (לנשים 
 )כח ואירובי

 בית דני  שני
נערות 
   21:00-21:45 ובוגרות

-052הילה 
5922251 

תתגבש 
 קבוצה

התעמלות 
 בית דני רביעי קרקע

 16:30-17:15 'כיתה ב - גן 
170 ₪ 

-057  - פרנסואז 
3507153                

052-2750374 
' כיתה ג 5.9, רביעי

 17:15-18:00 ומעלה

 בית דני רביעי קפוארה 
 18:00-18:45 גן

-054, יפתח ₪ 160
8092450 

 5.9, רביעי
 18:45-19:30 ג -כיתה א 

 בית דני רביעי זומבה 
 19:45-20:30 נערות

-052, מוריה ₪ 150
5448424 

 5.9, רביעי
 20:45-21:30 נשים

משחקי כדור 
מגרש    וקואורדינציה

 הספורט
-052, קובי ₪ 110   טרום חובה

5455061 
  

מגרש  רביעי, ניש כדורגל
 הספורט

 -גן חובה 
 16:00-17:00 כיתה א

חד 
 -שבועי 

120 ₪ ,
דו 

 -שבועי 
180 ₪ 

-052, קובי
5455061 

 17:00-18:00 ג -כיתה ב  3.9, שני

 18:00-19:00 ו -כיתה ד 

איגרוף 
תאילנדי והגנה 

 עצמית

, ראשון
ישיבת  רביעי 

 נחלים
דו   17:00-18:00 ח -כיתה ה 

 -ועי שב
200 ₪ 

-054, יעקב
5457587 

, ראשון
2.9 

 רביעי, שני
כיתה ט 
 20:30-21:30 ומעלה

חיזוק וחיטוב 
 הגוף לנשים

חמי/ראשון

 שי
 בית דני

 08:15-09:00 נשים
חד 

 -שבועי 
130 ₪ ,

דו 
 -שבועי 

170 ₪ 

-052, מיכל
4461961 

מתגבשת קבוצת (
 )ערב למעוניינות

, ראשון
2.9 

 מבוגרות
-09:00 ראשון

חמישי  09:45
07:30-08:15 

אימון כושר 
זוגות /אישי

 )נשים(

בתאום 
 אישי

 בביתכן
      

  
  

  
  
  
  

  

  
  


