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יו"ר ועדת תרבות, לשי  - יישר כח לנורית כהן
                     ויסבלום, לרונית פורר, להילה פורר,

שהתקיים בליל שבת לרגל טו'  וצלחעל ערב מ
  בשבט. 

, הפעילות לילדים המדרשים, הסיפורים השירים 
  היו עבור כולנו חוויה מהנה ומרגשת.

   
  הערב. ןומהמקומי על מיעד ולו תודה        

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  511מסגליון 

  
  24.1.14 , דתשע" ' שבטכג

   " משפטיםפרשת "
  16:48 שבת: כניסת 

  17:46יציאת שבת: 
  

  06:03 : ין כ"ותיקין"מני
  

  
  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 

         

vmnhadas@smile.net.il 
  מערכת: 

  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 
  ר, הדס סניאונורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

  
  
  

  מזל טוב  
  

  תמר רוטשילדל

  בת המצווהרגל שמחת ל

  נירה ומשה רוטשילדל

  לפרחיה גליק

  שילדדבורה ומאיר רוטל

  
  
  

 ועדת כספים. 1

ועדת כספים התכנסה בימים אלו לדון בהכנת תקציב 

 50%-.במהלך הישיבה התברר שכ 2014לשנת 

-2012מהמחסנים נסגרו במושב במהלך השנים 

כנסות מארנונה .הדבר גרם להקטנת הה 2013

לעסקים באופן משמעותי,כמו כן התיקרות המים 

והחשמל גרמו להגדלת ההוצאות בגינון הציבורי 

  ובאחזקת מבני הציבור בעשרות אחוזים.

ועדת הכספים מחפשת פתרונות לקיטון 

  בהכנסות.היא שוקלת לקצץ במספר תחומים.

לאחר שהועדה תסיים את הכנת התקציב הוא יובא 

  המקומי ויפורסם בציבור.לאישור הועד 

  אתר מושב נחלים באינטרנט  2     

   האתר לא פעל בחודשים האחרונים מחוסר מפעיל,         

 הח' יוסי הרשקוביץ קיבל על עצמו להפעיל את האתר מחדש.

              החל מהשבוע האתר יופעל במתכונת מצומצמת .

מי ד המקופרוטוקולים של הוע קול הנחלים, -באתר יופיעו 

אנו נודיע לציבור על ופרוטוקולים של הועדות השונות, 

  הפעלתו המלאה.

  

 ועדות. 3

הועד המקומי חוזר וקורא לתושבי המושב 

להצטרף לועדות השונות להודיע  םהמעונייני

או לאלי בנצקי מזכיר  למזכירות, לראשי הועדות,

  הועד.

בטיחות  ועדת בריאות ,דת,להלן רשימת הועדות:

  בטחון,רווחה,  תשתיות, ,בדרכים

  תרבות. ספורט, חינוך, שפור פני הכפר,

  גינון הכניסה הדרומית בטו בשבט.4   

 השתתפו בשתילה   המקומי מודה להורים ולילדיהם ש הועד     

  בט"ו בשבט השנערכ

הועד מודה למארגנים נורית כהן,שי ויסבלום,עמיקם      

שהכין את המקום שורק,עמוס אופיר וכן לגנן ירון טולדנו 

  יסיים את השתילה במתחם בתקופה הקרובה.ומבעוד יום. 

  

  

 ועד מקומי

 

 ברכות מכל הלב ומלוא הערכה
 

 לכל צוות ביה"ס "מודיעים" 
 ולמנהל עדיאל אסולין

 
 על הזכייה

 בפרס החינוך הדתי לשנת תשע"ד
 

 

 ויהי נועם ה' עלינו...ומעשה ידינו כוננהו "
" 

 קול תודה
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 מחפשים מתנדבים למשימות חילוץ

  פיקוד העורף בשיתוף המועצה

בית הספר  -  16מקיימים השתלמות חילוץ בבה"ד 
  להצלה ולהתגוננות אזרחית.  הלאומי לחילוץ

  

  אנו מתעדים לפתוח את הקורס בחודש מרץ 

  ההכשרה מרוכזת ליום אחד. 

  

   להצטרף מוזמנים להירשם. כל המעוניין /נת 

  

 רכזת מתנדבים,  מירית שחורי חצרונימירית שחורי חצרונימירית שחורי חצרונימירית שחורי חצרוני

דואר אלקטרוני  8147שלוחה  039722888טלפון 
region.muni.il-mirit@modiin 

 

 מאפה והרצאה קפה

 ביום ראשון הקרוב

  , כה שבט,26.1.2014

  10.45בשעה 

  בבית דני

  נוב תתקיים הרצאה ע"י אלון קלב

  המלכה המצרית האחרונה" -"קליאופטרה

  

 

  
 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות של
  מועצת חבל מודיעין

  מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
  ב"בית דני"

 ₪ 30לות של בע

  

הגב'  10:00בשעה:             27.01.2014בתאריך כו' שבט 
                       "רבי שמעון בר יוחאי"           לוינגר רחלי

  הרב אהרון כהן 11:15בשעה 

  "פרשה ואקטואליה"

  בואי בלב שמח
  חווה גרמה

  
  

  

  

  
  לרב יעקב צ'רבוניץ

  
  תנחומים במות 

  
  אמך 

  םבנחמת ציון תנוח
  
  

  

 

 קול מנחם

 
 תנ"ך זמני חוג

  בספריה 15:45א -גנים

  בספריה 16:16ג - ב

  

  בביתם של שרית ודודי כהנא 15:40סניף 
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    הורים יקרים ה' עמכם !

 

  

יתקיים טיול לשבט הרא"ה  11.2בתאריך י"א אדר א 

ההרשמה  (כיתה ח') אנו הולכים לעלות את הר ביריה,

מהרו להירשם הולך  29.1פתוחה עד לתאריך כ"ח שבט 

   להיות ממש שווה !

השבת כמו בכל שבת יש לנו תפילת ערב שבת בבית 

  מחכים לראות את כולכם ! וותיקים,

וגם המפקד כמובן יהיה בבית ספר היסודי 

לא לשכוח להגיע בזמן !! ועם  16:30בשעה : מודיעים

  כחולבן !

בנוסף רציתי לבקש ממכם ההורים להבהיר לילדיכם 

נו לא מגיעים סתם לבית ספר אלא רק כדי להיות שאנח

בבני עקיבא, ז"א שצריך להיכנס למנחה ולפעולה, לכן 

אבקש ממכם ההורים שילדיכם לא יביאו כדורים לבית 

   ספר, הבית ספר משמש כסניף ולא כמגרש משחקים.

   תודה רבה על העזרה

  

   שתהיה שבת שלום !

   צוות ההדרכה ואביב :)

   

.  

לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה 

  !אוהב.. שבת אילן יוצאת לדרך

  

תתקיים שבת אילן לילדי הקייטנה  כמו בכל שנה

 .שנכחו בקיץ

        השבת תתקיים בשבת פרשת ״תצווה          

 )7-8/2/14ח׳ אדר א׳ (-ז׳ 

 -נשמח לכל עזרה אפשרית

 תרומה כספית

 קופסא משחקי

  עוגות שתיה,  כולל: חטיפים, -תרומת אוכל

 פעמיים- תרומות של כלים חד

  ..וכל דבר אפשרי

  !רכו מפי עליוןתבו

  

 :לפרטים

  0523662877- כהן אבישי 

 0528504103-הדר גרמה 

 0505608405-רוטשילד יפתח 

  

  בני עקיבא

  ", תרומהבמוצ"ש פרשת "

  , 1.2.14, אדר א'' א

  

  בבית משפחת נפגשים 

  
  דןחנה ודוד נור

  .20:00בשעה 

  
  לאדם₪ 30

 

 חוג היובל



           4

 במזכירות להירשם

  

  

  
  

  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  
התגלגל לחצרנו כדור תכלת עם ציור נסיכה. 

אותו ממשפחת  מי שהכדור שלו מוזמן לקחת
  אליהו

  052-3457863 –אודיה 

 

  נמצאו משקפיים
 0526088144לפרטים  

 

לדעת מי הכניס קופת צדקה לתא  ןמעונייאני 

 שלי בביהכנ"ס .

  ם קבלה ללא שם התורם ????איך אוכל לרשו

  סמנו תמיד בשם כל תרומה !! -בבקשה 

  מיכאל אשר -בתודה וברכה 
  

  

 

  מסיבת קוקטייל

 ערב אופנה במושב נחלים
  

  18:00-22:00   27.1.14  יום שני 
  

  עיצוב כובעים בעבודת יד–אורית אביעזר 
  צוב תכשיטי זכוכית צבעוניתעי –סטודיו מנדרינה 

  עיצוב בגדים , מעילים חצאיות ועוד –צבעים 
  

  *מחירים מיוחדים *
  כיבודים פינוקים והפתעות

  פרטים נוספים בפיסבוק –מחכות לכן 
  סטודיו מנדרינה

050-7406484 04-6763619  

  

  


