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

מזל טוב
לורדה רוזנטל סובלמן
להולדת הנכדה חיה מושקא
בת ליאיר ודינה
***
לשירלי ושי בן יאיש
להולדת הבן ידידיה
***
לגילה וישראל לבנון
להולדת הנכדה
בת לנורית ואברהם

גליון מס 473
ד' ניסן תשע"ג 22.3.2013
פרשת "צו" שבת הגדול
כניסת שבת17:35 :
יציאת שבת18:30 :
מניין כ"ותיקין"05:05 -
מפקד 17:00
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

ועד מקומי ,ועד אגודה,
מזכירות הועדים
ומערכת קול הנחלים
מברכים את חברי ותושבי
מושב נחלים
בברכת פסח כשר ושמח

גיליון קול הנחלים הבא יתפרסם לאחר
הפסח
מזל טוב

מזל טוב

לרותם ליבוביץ לנשואיך עם תמר
לחוה יעקב ליבוביץ
לנשואי רותם

לאיתן אטינגר לנישואיך עם שירה
לרבקה ושוקי אטינגר
לנישואי איתן

מזל טוב

מזל טוב

לשושנה שטינמץ
לזאב שטיימנץ
לעירית שטיינמץ
לנישואי הנכדה/הבת
ענת עם גיל

לנועה ריינהרץ
לשולי וחזקי ריינהרץ
לבת המצווה

טורניר כדורגל ע"ש איתי יוגב ז"ל

כמידי שנה גם ביום העצמאות הקרוב נערוך טורניר
לזכרו של יקירנו איתי.
הטורניר הינו במתכונת של שמונה קבוצות המחולקות
לשני בתים כאשר כל שתיים ראשונות עולות לחצי גמר.
כמו כן ,נבקש לערוך משחקי ראווה של הבנות ושל כיתות
ז'-ח'.
שימו לב שמספר הקבוצות מוגבל!
להרשמה ניתן להתקשר לכרמי יוגב –
 054-4349926או לשלוח .SMS
בברכת פסח כשר ושמח
משפחת יוגב
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מרוץ נחלים הראשון – יוצא לדרך!

בבוקר יום העצמאות יתקיים במושב מרוץ נחלים הראשון.
המרוץ יתקיים לפני טורניר הכדורגל ,ויתבצע בשני מקצים:
תחרותי למרחק  5קילומטר ,ומרוץ משפחתי Fun Run -למרחק 2
קילומטר.
מדידת זמנים אישית לכל רץ באמצעות שבבים אלקטרוניים!
מוזיקה ,קצב ,והרבה שמחה.
זה הזמן להתחיל להתאמן – קבוצת הריצה לנשים )בתשלום( כבר
מתאמנת ,והחל ממוצ"ש הקרוב נפגש למפגשי ריצה קלה בכל
מוצאי שבת בשעה  21:00במגרש.

לפרטים נוספים ,ולסיוע בארגון היום -
רוני ברק054-2070852 :
יעל ארבל052-3253506 :
המקצים התחרותיים יוזנקו בנפרד -גברים ונשים.

קפה מאפה והרצאה
יום ראשון  7.4.2013כז ניסן
בשעה 10.45
בבית דני

תודה ענקית ומיוחדת לעידן ורועי הקר שעזרו לי להכין
עבורכם את המעטפות והמדבקות! הדס

המרצה :קובי דרורי
"מה ממשלות ודתות מסתירות מאיתנו"
כל מי שיש לו זמן מוזמן
בואו בשמחה

ביום שני הגיעו הנכדים של דבי ואפריים לייזרוביץ
למזכירות הועד המקומי וביקשו לנקות את השטח
הציבורי שבמרכז המושב לכב' חג הפסח בהתנדבות!
איתי ושי שקד )תאומים בני  ,(9חרוצים ומקסימים,
אספו  16שקיות גדולות של אשפה והשאירו את מרכז
המושב ,נקי לדוגמא!!!
כל הכבוד על היוזמה ,תודה רבה רבה
וחג שמח,
מזכירות ועד מקומי
נחלים

הציבור מוזמן להשתתף
בסעודת משיח
סעודה אותה תיקן הבעש"ט לאכול בשביעי של פסח
אחה"צ
שבו "מאיר גילוי הארת המשיח"
בסעודה זו סופגים ומקבלים את האור הנעלה והברכות
הכלולות בו
הסעודה תתקיים בע"ה בשביעי של פסח,כ"א ניסן,
לאחר תפילת מנחה בבית הכנסת
לנשים במועדון הוותיקים בשעה 18:00
חג שמח !

חדש!
צהרון לילדי ביה"ס )כתות א'-ג'(
החלה ההרשמה לשנת הלימודים הבאה.
לפרטים והרשמה
עירית אשל – 052-6557733
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מסע המושבות
ההרשמה עדיין פתוחה
המועד נכון הוא בימים
רביעי וחמישי
בתאריך  10.4.13ולמחרתו 11.4.13
המעוניינים נא התקשרו – 050-7441175
דוד רוטשילד
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שבת אירוח -חיילי נתיב
כבר כמה שנים מארחת קהילת נחלים את חיילי נתיב
הנמצאים בתהליך גיור.
החיילים מספרים כי שבת זו היוותה מנוף חשוב בדרכם
החדשה בנתיב היהדות.
שבת האירוח הבאה היא בפרשת תזריע -מצורע )(13.4
ולשם כך דרושות משפחות שיארחו את החיילים
והחיילות.
המעוניינים יפנו אל-
שולית תימור0528694545-
רונית פורר0522573971 -

בית -המדרש הגבוה לתורה בישיבת נחלים )כולל
החצר"מים(
מעוניין לרכוש כחלק מחידוש בית המדרש:
 סט ש"ס שוטנשטיין סט ספרי הרב אבינר סט טור ושולחן ערוך סט כתבי הרב נבנצאל שליט"א סט פירושים על מאמרים של הרב קוקכל המעוניין לתרום ולהקדיש לעילוי נשמת /לרפואה/
להצלחה,
ניתן ליצור קשר עם נעם ורד0544499832 -
שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה!

"מירושלים קטנה לירושלים גדולה"
סיפורה המרתק של שרה פצ'נץ
ערב לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יתקיים אי"ה במוצאי שבת פרשת "שמיני"
אור לכ"ז בניסן ,6/4 ,בשעה  20:45בבית דני
שרה ,בת להורים מוסלמים  -חסידי אומות העולם
מסרייבו ,שהצילו יהודים בזמן השואה מתוך מניעים של
חברות וחמלה .בשנת  1994בעת המלחמה בבוסניה הגיע
המשפחה לישראל .שרה ומשפחתה החליטו לכרוך את
גורלם עם העם היהודי ולהתגייר.
הציבור מוזמן  -נוער ומבוגרים
)ההרצאה תתחיל בשעה (21:00

לעבודות גינון ,מקצועי ואמין.
טיפול שוטף לטיפוח ואחזקת הגינה לקראת פסח
והקיץ.
מחירים נוחים – רועי גולן
– 054-9118785

נמצאה כיפה ליד בית הכנסת.
נשמח להחזיר
053-5229199
דרושים
בחורים/בחורות אחרי צבא לשמירה – 052-2689985
אבדו אופניים בצבע אפור כחול מידה .18
הם נשכחו ליד המגרש לפני כשבועיים.
אם מישהו ראה  /מצא נשמח לשמוע.
077-4460250
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כמה פעמים נזכרת ששכחת?
אגף חברה וקהילה מזמין את התושבים לסדנת שיפור הזיכרון.
מדובר בסדנה איכותית בשיטת בריינספא -השיטה לאימון ופיתוח כישור החשיבה בכלל והזיכרון
בפרט.
בתאריך ה 17.4.2013בשעה  19:30תתקיים הרצאת מבוא "המוח ,תיבת ההנאות הקטנה שלנו" מפי
רוני ארז – ראש צוות הפיתוח של שיטת בריינספא על מבנה המוח והקוגניציה האנושית ,מבנה
הזיכרון והשינויים החלים במוח במהלך העלייה בגיל – כניסה חופשית להרצאה!!
הסדנה תחל שבוע לאחר מכן ,ביום רביעי ה 24.4.2013ומיועדת לבני  50ומעלה בעלי מחשב בבית וידע
בסיסי בהפעלת מחשב.
הסדנה כוללת  12מפגשים ,אורך מפגש שעה וחצי.
עלות לאדם לאחר מימון של המועצה כ  ₪ 40 ) ₪ 500למפגש!!(
הכרות עם שיטת בריינספא
• לימוד טכניקה לשיפור הזיכרון.
•

תרגילי מוח בתנועה.

•

פיתוח חשיבה יצירתית.

•

הדגמת התוכנה המובילה בעולם לאימון המוח.
ההרצאה והסדנה יתקיימו במועדון הוותיקים של מושב נחלים בשעה .19:30
מומלץ להירשם מראש אצל עילית ברין ,רכזת בריאות ונשים
בטלפון  03-9728960או במייל ilit@modiin-region.muni.il
פרטים נוספים על השיטה באתר בריינספאwww.brainspa.co.il :
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אל תגידו לא ידענו!
אל תגידו לא שמענו!!
בשבת פרשת "אחרי מות קדושים" 20.4.13
שבת אילן חוזרת ובגדול!!!!
אז נוער נחלים -כתבו ביומנים כי בשבת הזו כווווולם נמצאים!
מושב יקר!
נשמח לכל תרומה כספית או של חטיפים ,שתייה ,כלים חד פעמיים ,פירות וכו'
כל מי שיוכל להעביר לנו פעילות אטרקטיבית ונחמדה בשבת נשמח מאוד!
לפרטים נוספים...שאלות...תרומות...הערות...
מיתר0542208884 -
אבישי0523662877-
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ועד מקומי
מדרכות ברח' ירדן – העבודות בקטע הראשון של רח' ירדן )בקטע וינרב – קולר( הסתיימו בימים אלו .בקטע השני
)קולר – ישיבה( הקבלן נמצא בעיצומן של העבודות .המפקח בודק מס' שיפורים לגבי בקשות של תושבים .לאחר
הפסח הקבלן יסיים את העבודות.
מדרכות רח' דן – המתכנן של המדרכות והכביש ברח' דן סיים בימים אלו את התכנון.הועד המקומי יעבור על
התכניות ויעיר את הערותיו .בנוסף לכך לאחר שהתכניות יועברו לועד המקומי יוכלו תושבי הרחוב ואחרים לראות
את התכנית במזכירות ולהעיר את הערותיהם.
סניף בנ"ע – המתכנן אריק רבינוביץ סיים את עבודתו והתכניות הוגשו למועצה .האומדן הראשוני -כמליון  .₪ראש
המועצה הקציב לשיפוץ והרחבת הסניף בשלב ראשון
 .₪ 400,000אנו בודקים עם המועצה את הגדלת הסכום ע"מ שנוכל להכנס לעבודות בתחילת הקיץ .במידה והתקציב
לא יגדל העבודות יעוכבו.
התכנית כוללת הרחבת הסניף ב 100-מ"ר  +הוספת שרותים ,ממ"ד והגדלת החדרים הקיימים.
דואר – הועד המקומי פועל בעזרת ראש המועצה מול הנהלת דאר ישראל לשפץ את מבנה הדואר הישן ולהתאים
אותו לתקנים החדשים של הדואר מבחינה בטיחותית .אנו מקווים שבחודשים הקרובים נגיע להסדר ונפעיל את סניף
הדואר מחדש.
ונדליזם – בתקופה האחרונה נוער או ילדים מטפסים על גג הסניף וגורמים לנזקים שונים במנה הסניף כגון :שבירת
צינור מים בגג הסניף וכן שבירת חלון בביהכנ"ס במושב.
נשמח אם הנוער שגרם את הנזק יפנה לועד המקומי וישלם את הנזק שגרם.
אשכול מעונות – התמ"ת מקציב תקציבים חדשים לבניית אשכולות מעונות .הועד המקומי בחר את השטח הציבורי
שנמצא בין המזכירות למגרש הכדורסל ע"מ שהמועצה תפעל לבנות בו את המעונות .במידה ויבנה האשכול המבנים
הישנים של המעון ישמשו את הועד המקומי לחוגים לנוער ומבוגרים ופעילויות שונות של המבוגרים חדר כושר וכד'.
מנקה מבני ציבור – המנקה אוריאל עבר ניתוח ויצא לחופשה של כחודש ימים .הועד המקומי מאחל לו רפואה
שלמה.
נמצא לו מחליף לתקופה שבה ימצא בחופשה.
גני שעשועים – לאור פניית צעירים רבים מהמושב פנה הועד המקומי למועצה האזורית האחראית על גני
השעשועים:
א .לתקן את הנזקים שנגרמו לגן שבהרחבה.
ב .לשפר את הגן ליד ביהכנ"ס.
ג .לתכנן ולהקים גן שעשועים חדש ועכשוי באזור המרכז.
לאור כל זאת התקיימה פגישה בין מנהל האגף המוניציפאלי במועצה מר יובל לובטון ,נציגי ההורים ונציגי הועד
המקומי.
הוחלט – א .המועצה תתקן באופן מיידי את הגן בהרחבה.
ב .המועצה תפנה למתכנן לבניית גן שעשועים חדש וכן הצעה לשיפור הגן הישן.
אנו מקווים שבחודשים הקרובים נוכל לראות שינויים בגנים הקיימים.
בטחון – נקבעה פגישה בין נציגי המועצה ,הועד המקומי והמשטרה ע"מ לשפר את הבטחון במושב שבמסגרת זו
סוכם שהועד המקומי יארגן מדבקות למכוניות תושבי המושב ע"מ שהשומר בשער יוכל להבחין בתושבי המושב
ולעכב בעלי רכבים שלא מהמושב .ועדת בטחון בראשות אבי וולמן פועלת לשיפור הבטחון בעזרת המתמידים,
משטרת פ"ת ובעזרת יוזמות פרטיות של אנשי המושב.
שיפור מראה המזכירות – הועד המקומי מודה לחברה גילי זלצר על פעילותה הרבה לשיפור מראה המזכירות )תושבי
המושב מוזמנים להכנס ולראות את חדר הישיבות של הועדים שעל קירותיו נתלו תמונות מוגדלות של ותיקי המושב.
הועדים שוקלים לצבוע את המזכירות.
אולם ספורט – המתכנן מטעם המועצה ג'ו אבוקסיס סיים לפני כשנה את תכניות מרכז פיס בשטח שע"י אשכול
הגנים ,המכיל אולם וחדרי ספא.
האולם יכול לשמש להופעות ומגרש כדורסל .ועד האגודה טרם חתם על התוכניות ,הדבר מעכב את תקציב מפעל
הפיס .הזכאות עוברת לישובים אחרים בנתיים.

