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  466גליון מס 
  1.2.2013ג "תשעשבט ' כא

  " יתרו"פרשת 
  16:56: שבתכניסת 

  17:53: יציאת שבת
  

  05:59 -"ותיקין"מניין כ

  :15:16מפקד

  
  054054054054-2589624258962425896242589624: טלפון לשער נחלים צפון בחרום

         

vmnhadas@smile.net.il 
  : מערכת

  , דבורה בנצקי, גילי זלצר, אביטל שפילמן
  ניצה טייכמן, טמןנורית גו

  

  מזל טוב

  לרחל תימור לנישואייך עם ערן
  

  שולית ורענן תימורל
  לנישואי רחל עם ערן

  
  

  

  !לציבור ההורים
  .ד"נמשכת ההרשמה למעון חרמון לשנת תשע

  ...הנכם מוזמנים להגיע להתרשם ולהרשם
  050-2652177 –לימור : לפרטים

  !!! מוגבלהמקומות ' מס, מומלץ להזדרז
  .)ז.יש להגיע עם ת(
  

 

בימים אלו נשלחו לבתיכם חישובי המיסים עבור ועד 
  .2013מקומי לשנת 

 15.2.13קים עד לתאריך 'צ 6-ניתן לשלם במזומן או ב
  ).לאחר תאריך זה יתווספו ריביות(

יש לסגור זאת לפני , חובות משנה שעברה למי שעדיין נשארו
  .ד"העברה לטיפולו של עו

, 12:00 – 08:00את התשלום ניתן לבצע בכל יום בין השעות 
 11.2.13וביום שני  6.2.13ובאופן חד פעמי ביום רביעי 

  צ בין השעות"אחה
16:30 – 19:00                    .  

  ,בברכה
  רת הועדמזכי, הדס                         

 

אצל הדס במזכירות , נמשכת ההרשמה לגני הילדים בנחלים
  .הועד המקומי

 

מדינת ישראל מתמודדת בשנים האחרונות עם תופעות 
ופגיעה , של פלישה והשתלטות על קרקעות בנגב ובגליל

בעיה זו נותרת . ברכושם ובגופם של בוקרים וחקלאים
מספק מצד רשויות החוק ולא נמצאת על סדר ללא מענה 

  .היום בשיח הציבורי
עם השנים מחריף המצב ומביא לשחיקת כוחם ורוחם 
, של מחזקי הקרקעות אשר נאלצים לזנוח את האדמות

  . העדרים והגידולים החקלאיים
מציאות זו מהווה פגיעה קשה בחוסן הלאומי של מדינת 

 ).מתוך אתר ארגון השומר החדש(ישראל 
  !מתחילים לעשות -חברים 

מתארגנים להגברת , עד להסדרת נושא השמירה
-12:00רביעי בין השעות -בכל לילה מוצאי שבת הנוכחות

04:00.  
, 12-2(שעתיים בלילה , מתנדבים לשמירה בזוגות מחפש

  . חודשי/ על בסיס שבועי) 2-4
  .דגש לסיור במשקים החקלאיים ובכל שטחי המושב

לשלוח אלי מייל  המעוניינים מתבקשים

shayrit1@gmail.com.  
  .שי ויסבלום

 

  ועד מקומי מזכירות

   –סוף סוף 
  !!!ספר טלפונים חדש

  !!ספר טלפונים חדש נוציאבימים אלו אנו 
בדף האחרון ישנו ספח שנבקשכם למלא ולהחזיר לועד 

  !תרצו שיהיו רשומים ליד שמכםהמקומי עם הפרטים ש
נאלץ לרשום את , משפחה שלא תחזיר הספח חזרה

  .הפרטים שהיו בספר טלפונים הקודם
למזכירות הועד  15.2.13את הספח יש להחזיר עד ליום 

 ניתן להשאיר בתיבת הדואר שמחוץ למשרדי. המקומי
   .או לשלוח במייל עם הפרטים הרלוונטיים

vmnhadas@zahav.net.il 
. חר תאריך זה נעתיק את הפרטים מן הספר הישןלא

 !לא ניתן להעביר פרטים לאחר תאריך זה(
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  לניצה חוגגת נחלים
  

 .נחלים חוגגת לניצה ומודה על שנות חינוך רבות
בדיוק ניפגש  20:00בשעה ) פרשת יתרו(ש הקרוב "במוצא

  ...ה לחגוג לניצה הגננת האחת ויחידה"אי
  

  :בתוכנית
  התכנסות-20:00

  קל)חלבי(בוד כי
  תיאטרון פלייבק

  סרט
  ברכות

  הופעות 
  ...ועוד

  
שימו לב התוכנית עשירה וארוכה ואנו מתכננים להתחיל 

  .אנא דייקו, בזמן
  

גן בוגרי התוכנית מיועדת גם לילדים (כולם מוזמנים 
אך יש לקחת בחשבון שמדובר בתוכנית ארוכה , ניצה

  ).המחייבת ישיבה ממושכת ושמירה על השקט
  
  
נא להביא את , ישר כוח לכל המתנדבים להבאת כיבודי

  ,19:45בשעה ) מצקת חלבית או פרווה+ חמים ( המרקים
  .ואת העוגות חתוכות ומוכנות להגשה

  מחכים בשמחה לכולם

 

  קול מנחם

  

  ואייליעקב , לרבקה
  וכל בני המשפחה

  
  אתכם באבליכם

  ביכםעם פטירת א

  ל"ז משה כוכבא
  ומבנחמת ציון תנוח

  !היקרה נחלים קהילת
 צפירה באולפנת ענק הפנינג מתקיים אדר בחודש שנה כל

, תחנות, מתנפחים( פיזיות תומוגבלוי בעלי ילדים 800ל
). 'וכו פרסים, ממתקים,  להטוטנים, קוסמים, הופעות
 התקשנו שהשנה רק.. זמן הרבה להפנינג מצפים הילדים

 ובמצב, )אלפים כמה שמצריך( למבצע תרומות במציאת
 לכל ענקית לאכזבה ולגרום ותוא לבטל נצטרך זה

 שמעוניין מישהו יש אם!  אליכם פונה אני ולכן. הילדים
 ויעזור - ההפנינג קיום למען שהוא כסף סכום כל לתרום

  ..להם האירו לא שחייהם ילדים הרבה כ"כ לשמח לנו
  :לורנץ רוני -אלי לפנות מוזמן

054-5299693  
 !!!גדולה בתודה

 

 

  * * תשלומי מיסים ורישום לגני הילדים* * 
  

  ,בדים בשעות הבוקר ואינם יכולים להגיע למשרדיכדי להקל על חברים העו
  )באופן חד פעמי(תהיה המזכירות פתוחה אחר הצהריים 

  11.2.13וביום שני  6.2.13ביום רביעי 
   19:00 – 16:30בין השעות 

  .לקבלת תשלומי מיסים ורישום לגני הילדים
  

  .12:00 – 08:00בשעות העבודה  ניתן לשלם בשעות הבוקר במשרדי, כמו כן
  ,בברכה

 הדס סניאור
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 בית מדרש לנשים
  אגף החינוך והתרבות של 

  עיןימועצת חבל מוד
  מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש

  "בית דני"ב
  ח"ש 30בעלות של 
    

  4.2.13בתאריך כד שבט 
  מר משה הרשקוביץ 10:00בשעה 

  עיון בספר שמות לאור דרכו של הרב"
  "צבי יהודה קוק

  רחלי לוינגר' גב 11:15בשעה 
  "תנאים ואמוראים"

  
  11.2.13בתאריך א אדר 

  הרב שבט ארי 10:00בשעה 
  "מעלת לשון הקודש והדיבור"

  הרב אהרון כהן 11:15בשעה 
  

  18.2.13בתאריך ח אדר 
  יץמר משה הרשקוב 10:00בשעה 

  עיון בספר שמות לאור דרכו של הרב"
  "צבי יהודה קוק

  רחלי לוינגר' גב 11:15בשעה 
  "תנאים ואמוראים"

   
  בואי בלב שמח

  חווה גרמה
                                                            

  

 נשים  שיעור
   

  בפברואר   6 -מה   בימי רביעי
בבית משפחת יזי במושב   מתארגנת קבוצת נשים לשיעור

היא תלמידה  ,מפי מרצה נהדרת בשם אילנה זנד, חמד
  .של מיכל פרץ שמובילה שיעורים המוניים בכל הארץ

את מה , בו נכיר את עצמנו, השיעור הוא מסע לתוך הנפש
נפסיק לטפל מסביב לנו ונטפל קצת יותר , שקורה בחיינו

נדע יותר מי אנחנו נתחבר לתחושות חיינו  ,בעצמנו
?, עם אלו תחושות? עם מה אנו מתהלכות פה, בעולם

  .אחרת אפשר גם 
המראה שלי , הכלי לגלות מי אני הוא המגירות שלי

  ...וההשתקפות שלי וגם החשיבה שלי
  052-4461961: להרשמה 

 

עמכםעמכםעמכםעמכם' ' ' ' הההה    יקריםיקריםיקריםיקרים    וחניכיםוחניכיםוחניכיםוחניכים    בוגריםבוגריםבוגריםבוגרים    ,,,,הוריםהוריםהוריםהורים     
  !שלום שבת

  
    חניכיםחניכיםחניכיםחניכים    70707070- - - - ככככ    יצאנויצאנויצאנויצאנו    ישיישיישיישיחמחמחמחמ    ביוםביוםביוםביום    שעברשעברשעברשעבר    בשבועבשבועבשבועבשבוע

        עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    בניבניבניבני    שלשלשלשל    לנטיעותלנטיעותלנטיעותלנטיעות    ומדריכיםומדריכיםומדריכיםומדריכים
    אתאתאתאת    נטענונטענונטענונטענו    שםשםשםשם    שילהשילהשילהשילה    בישובבישובבישובבישוב    הנטיעותהנטיעותהנטיעותהנטיעות    התקיימוהתקיימוהתקיימוהתקיימו    השנההשנההשנההשנה

        עליעליעליעלי    היישובהיישובהיישובהיישוב    עברעברעברעבר    אלאלאלאל    צעדנוצעדנוצעדנוצעדנו    ומשםומשםומשםומשם    השתיליםהשתיליםהשתיליםהשתילים
        ....המשכןהמשכןהמשכןהמשכן    שלשלשלשל    משכנומשכנומשכנומשכנו    מקוםמקוםמקוםמקום    שילהשילהשילהשילה    בתלבתלבתלבתל    עברנועברנועברנועברנו    בדרךבדרךבדרךבדרך

        ☺☺☺☺    ובשלוםובשלוםובשלוםובשלום    בשמחהבשמחהבשמחהבשמחה    וחזרנווחזרנווחזרנווחזרנו
        !!!!שכאלהשכאלהשכאלהשכאלה    כיפיםכיפיםכיפיםכיפים    טיוליםטיוליםטיוליםטיולים    לעודלעודלעודלעוד    נזכהנזכהנזכהנזכה    הההה""""שבעזשבעזשבעזשבעז

****************************        
        16:0016:0016:0016:00    שעהשעהשעהשעהבבבב    מדריכיםמדריכיםמדריכיםמדריכים    לימודלימודלימודלימוד

        16:1516:1516:1516:15    בשעהבשעהבשעהבשעה    מפקדמפקדמפקדמפקד    שבתשבתשבתשבת
            ☺☺☺☺איחוריםאיחוריםאיחוריםאיחורים    ובליובליובליובלי    לבןלבןלבןלבן    כחולכחולכחולכחול    מגיעיםמגיעיםמגיעיםמגיעים    כולםכולםכולםכולם

************************************        
        !!!!השנההשנההשנההשנה    שלשלשלשל    פוריםפוריםפוריםפורים    השוקהשוקהשוקהשוק    לאירועלאירועלאירועלאירוע

    מכלמכלמכלמכל    הביתהביתהביתהבית    אתאתאתאת    לכםלכםלכםלכם    לנקותלנקותלנקותלנקות    כדיכדיכדיכדי    כאןכאןכאןכאן    נאמןנאמןנאמןנאמן    שבטשבטשבטשבט
        לזרוקלזרוקלזרוקלזרוק    שרציתםשרציתםשרציתםשרציתם    הדבריםהדבריםהדבריםהדברים

        ולהגרלהולהגרלהולהגרלהולהגרלה    פוריםפוריםפוריםפורים    לשוקלשוקלשוקלשוק    פרסיםפרסיםפרסיםפרסים    להיותלהיותלהיותלהיות    ויכוליםויכוליםויכוליםויכולים
        לתרומותלתרומותלתרומותלתרומות    נשמחנשמחנשמחנשמח

        7233885723388572338857233885----050050050050- - - - דגןדגןדגןדגן    נירנירנירניר
************************        

                                                                                    לביריהלביריהלביריהלביריה    שמהשמהשמהשמהההרההרההרההר    נפתחהנפתחהנפתחהנפתחה    השבועהשבועהשבועהשבוע
    הההה""""הראהראהראהרא    שבטשבטשבטשבט    לחניכילחניכילחניכילחניכי    שמיועדשמיועדשמיועדשמיועד    הביריההביריההביריההביריה    מצודתמצודתמצודתמצודת    אלאלאלאל    מסעמסעמסעמסע

        19.219.219.219.2    באדרבאדרבאדרבאדר' ' ' ' טטטט    בבבב    שיתקייםשיתקייםשיתקייםשיתקיים        ))))חחחח    כיתותכיתותכיתותכיתות((((
        19:0019:0019:0019:00- - - - בבבב    6.26.26.26.2        שבטשבטשבטשבט    וווו""""ככככ    עדעדעדעד    ההרשמהההרשמהההרשמהההרשמה

        ))))חברותחברותחברותחברות    כוללכוללכוללכולל    לאלאלאלא((((    ₪₪₪₪    89898989    שלשלשלשל    בעלותבעלותבעלותבעלות
        סבסודיםסבסודיםסבסודיםסבסודים    צריךצריךצריךצריך    ואםואםואםואם    מידעמידעמידעמידע    לעודלעודלעודלעוד

        אלייאלייאלייאליי    לפנותלפנותלפנותלפנות    אפשראפשראפשראפשר
        ☺☺☺☺    ''''טלטלטלטל

052052052052----3662859366285936628593662859    
    

  
  

 בני עקיבא

נחשפתי לאחרונה לפעילות מבורכת של אלי בן זיקרי ספר 
 .שחלה בסרטן והחלים 

מתוך המקום שיודע ומכיר (אשר לקח יוזמה ברוכה לידיו 
אלי מפעיל .ולים מספרות בתוך בתי הח"' ומנהל מס) 

וציוד , יזמים, ישמח לעוד מתנדבים ,מתנדבים רבים
  .פאות שיצאו משימוש ו שמפו, להפעלה כגון מגבות

  054-4676568  - גילי :      לפרטים
  054-4575901   - אלי                      

   

 

משרד החינוך  
 האגף לתרבות
 תורנית
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 .ת בביתי/וניינת לשמור על תינוקמע  
  .חמה ומשפחתית באוירה
  .050-4223439 :לפרטים

  מיכל פוגלמן

 

גם לנערות (                             דרושות מחליפות בגנים
 )וסטודנטיות

  מחלקת החינוך מועצת חבל מודיעין
  ינת במחליפות לגנים בנחליםימעונ

  )גם בישובים אחרים(
  7:15-14:30:שעות העבודה

  לפרטים נוספים בתיה לוץ
  )הודעה יתן להשאירנ( 1שלוחה  9722823

  

 דרושה מטפלת
  דרושה מטפלת חמה ואוהבת עם ניסיון

  חודשים בישוב נחלים  5לתינוק בן 
  )בבית המטפלתניתן גם (
החל  14:30עד  7:30בין השעות   ימים בשבוע 4

  .מחודש מרץ עד חודש יוני
  053-3346456: לפרטים 

  
  
  

 שלמה הספר
  ,מספרת גברים ילדים ונוער

  כל סוגי התספורות
  .המספרה נמצאת בהדר גנים

  13:30-19:30' ה-'שעות קבלה ימים ב
  08:30-12:00' ימי ו

  אין קבלת קהל' ימי א
  050-4162302נייד 

  

 ת\פעל דרוש מוכרלמודן חנות המ
אפשרות  .שלושה משמרות בשבוע חובה. 18מעל גיל 

  שישי לסרוגין. ליותר
  16:30-19:30ה  -ימים א

  10:00-13:30שישי         
  לפרטים ניתן לפנות להדר

  052-3988503טלפון 
  

  

  מושב נחלים –ספר טלפונים 
  
  

  ____________________פרטי  שם
  

  _____________________משפחה 
  

  ______________________כתובת 
  

  _____________________בית ' טל
  

  ________________________נייד 
  

  ________________________נייד 
  

     _________________________  
  

     e-mail ___________________________ 
 
  

  נייד+ ילדים 
  

___________________________  
  

___________________________  
  

___________________________  
  

___________________________  
  

___________________________  
  

___________________________  
  
  

  ___________________________: הערות
  

___________________________  
  
  

 הספר מיועד לכלל תושבי המושב •
ולילדיהם המתגוררים במושב או בבית 

  )בכל גיל. (ההורים
  

י חוזרת ומזכירה כי תושבים שלא יעבירו אנ •
אנו נרשום את הפרטים המופיעים ... פרטים

  !בספר טלפונים הישן
  

  ,בברכה
  הדס סניאור
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