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

מניין כ"ותיקין":
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054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

ועד מקומי

מזל טוב
לשושנה ברקו
להולדת הנינה
נכדה לאסתר ודוד בלטמן

מזל טוב
לשולית ורענן תימור
לבתיה ושמאי זלצברגר
להולדת הנכד
בן לשרון וברק

מזל טוב
ליאיר ונעמי כרמל שמרלינג
לנישואי הנכד אורי
ולהולדת הנין נווה
בן למיכל

ועדות – הועד חוזר וקורא לכל תושבי המושב
המעוניינים לקחת חלק בעשייה במושב
להצטרף לועדות השונות ,כפי שפרסמנו בקול
הנחלים בעבר כולל שמות הועדות.
על המעוניינים יש לפנות לראשי הועדות או
להדס במזכירות הועד המקומי.
תקרה אקוסטית בבית דני – לאור פניתו של
הארכיטקט אריק רבינוביץ שהיה אחראי על
התכנון והפיקוח ,והמפקחים בדבר החלשות
התקרה האקוסטית ,פנה הועד המקומי לחב'
"קרקם" האחראית על הפיקוח של המבנה.
מפקח מטעם החברה הגיע למסקנה שיש לחזק
את התקרה האקוסטית ע"י מפרט
קונסטרוקטיבי ואף הביאו בעל מקצוע שיבצע
את התיקונים הנדרשים ואכן ,בוצע חיזוק
התקרות הפריקות כולל גופי תאורה ע"י הקבלן
לשביעות רצונו של המפקח מטעם החברה.
העלות הסתכמה בערך של כ.₪ 4,000-
ועדת כספים – הועדה סיימה את עבודתה
והכינה תקציב לשנת  2014שנשלח בימים אלו
לחברי הועד המקומי והנציגים במועצה ויובא
לדיון ואישור בישיבה הקרובה .לאחר האישור
התקציב יוצג לפני הציבור.
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מורשת אגודת נחלים

ועד האגודה

בימים אלו ,מציינת אגודת נחלים מלאת  74שנה לרישומה כחוק ב"רשם האגודות" על פי חוק המנדט הבריטי.
מתוך רישומי קק"ל והכשרת היישוב ניתן ללמוד כי מקימי האגודה פעלו בצורה נמרצת ,החל
מהשנים  ,1934/35לרכישת קרקע חקלאית בסביבות ירושלים על מנת להקים יישוב חקלאי לראשוני חברי "ארגון
בשנת  1939עלתה קבוצת המייסדים להכשרה
ירושלים".
במושבה "מנחמיה" והתנהלה באופן עצמאי כיישוב נפרד על האדמות שהוקצו לשימוש חבריה ,תמורת תשלום כספי.
לאחר קביעת תקנון האגודה הגישו המייסדים בקשה להירשם באופן רשמי עפ"י חוק המנדט הבריטי ואכן רשם
האגודות מאשר כי ,ב 15-לפברואר  ,1940ו' אדר א שנת הת"ש ,נרשמה האגודה באופן רשמי בשם "ארגון ירושלים"
)מספר אגודה  .(489רישום זה עפ"י דרישות החוק ,פורסם בעיתון הרשמי של המנדט הבריטי.
ב-י"ב חשון תש"ד 10 ,לנובמבר  ,1943קבעו חברי האגודה יתד ראשונה על אדמות הגליל העליון המזרחי,
לאחר כשנה וחצי ,בתאריך 21
זאת במסגרת "מצודת אוסישקין".
ליוני  , 1945אושרה בקשתם של החברים לשינוי שם היישוב ל"נחלים – מצודת אוסישקין ד'".
בתאריך  12למרץ  1952אושרה בקשה נוספת לשינוי שם המושב ל"נחלים מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות
אגודת מושב נחלים
שתופית בע"מ".

שמחה להודיע לכל תושבי המושב ,בעבר ובהווה ,כי לרגל ציון  75שנים לקיום המושב ,עומד
להתפרסם בחודשים הקרובים ספר היסטורי /תיעודי בשם" :נחלים – פה בארץ חמדת אבות" .ספר
זה סוקר את מורשת נחלים מימיה הראשונים ועד חגיגת "הבר מצווה" בשנים ".1952/3
ועד אגודה נחלים

בברכה,

תושבים יקרים שלום,
כל שנה מתקיים במושב שוק פורים .שוק הפורים
ב-ט"ו אדר ב'
יתקיים השנה
 17.3למניינם.
השוק פורים יתקיים על ידי שבט אביחי ,חלק
מההכנסות שנקבל בשוק פורים הולך לתרומה
לקייטנת אילן שמתקימת במושב בקיץ .החניכים
כבר בימים הקרובים יעברו אצלכם בבתים אם יש
לכם דברים לתרום לשוק פורים למשל  :פרסים
מישחקים שעונים וכו' אפילו דברים משומשים
שבמצב טוב נשמח לקבלם ליצירת קשר :
יוסף050-4296594 -
תודה מראש ,שבט אביחי ☺

ועד אגודה
"כחלק מתרומת אגודת נחלים לרווחת כל תושבי המושב
ברצוננו להפנות תשומת לבכם כי ,על גבי לוחות המודעות
במושב מתפרסמת הודעה מטעם הועדה המקומית לתכנון
ובניה .הבקשה מתייחסת לשינוי ייעוד של שטח בגודל של 6
דונם לצורך הרחבה של השטח למוסד חינוכי על חשבון קרקע
חקלאית )הרחבת השטח הקיים של בית הספר האזורי(".

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של
מועצת חבל מודיעין
מזמין אותך ליום לימודי בית מדרש
ב"בית דני"
בתאריך:י'ז אדר 17.2.14
בשעה  10:00הרב שבט ארי
בשעה  11:15הרב אהרון כהן
עלות של ₪ 30
בואי בלב שמח
חווה גרמה
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קפה מאפה
לידיעתכם!

ביום ראשון  23.2כג אדר א

ספריית נחלים תהיה סגורה ביום שני הקרוב,
.17.2.14

בשעה  10.45בבית דני

ספיר

הרצאה מפי ד"ר יוסי בן טולילה
"משה מנדלסון-
מייסד תנועת ההשכלה"
נוער נחלים
בואו בשמחה

לא בגלל שזו חובה או כי צריך
לפרגן ,לומר תודה ,להעריך,
אלא פשוט בגלל התחושה בנשמה
שמגיע לכם תודה כנה וחמה ,
פשוט לומר את המילה:
תודה!
תודה לכל מי שתרם סייע ועזר
להכנת השבת המיוחדת!
תודה למשפחות המארחות על האירוח
החם והאוהב.
תודה לתורמי הארוחות והשתייה.
תודה למעבירי הפעילויות.
תודה לתורמי הכסף ,העוגות והחטיפים.
פשוט תודה!

נוער מדהים שלנו!
< קודם כל ,אנחנו פשוט גאים בכם על שבת איל"ן
מדהימה! הייתם אדירים ,כל הכבוד!!! (:
< בערב שבת הקרובה ,פרשת כי-תשא,
ב 20:30בדיוק ניפגש לשיחת ערב שבת עם יוני אורון.
מחכים לראותכם!!
< ולבסוף  -תודה רבה לנציגת עמותת אקי"ם סניף פתח
תקווה ,יונה סילבר,
שהגיעה אלינו השבוע כדי להציג בפנינו את אפשרויות
ההתנדבות בעמותה בפתח תקווה.
נוער שלא נכח במפגש ומחפש מקום להתנדב בו -
מוזמן להתעדכן בפרטים דרכינו )הימים והתדירות
גמישים(.
שבת שלום!!
אבישי ותמר

"כל מי שעוסקים בצורכי ציבור
באמונה-הקב"ה ישלם שכרם"!
ומעכשיו אספו כוחות לקייטנה הבאה
ניפגש בקיץ (-:..נוער נחלים

מכשיר החייאה
דרושים מתנדבים ללימוד הפעלת מכשיר דפיברילטור שיהיה בבית הכנסת לשעת חירום
עדיפות לחברים שנמצאים בכל יום באחד המניינים בבית הכנסת נא לפנות לאילן בנצקי בשעות אחר
הצהריים בנייד  052-3696422לקבלת מועד לקורס
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אמא יקרה,
אם זכית בתפקיד האמהות,
אם אתם לוקחים ברצינות את התפקיד הזה,
אם אתם נבוכים לפעמים או עומדים חסרי אונים מול ילדכם
אם אתם מוצאים את עצמכם מדברים אל ילדכם יותר מידי,
מנדנדים ,כועסים עליהם ,צורחים,
בכלל לא כמו שהתכוונתם להיות כשנולדו,
אם אתם מעונינים להאמין בילדכם ,לוותר על רגשי האשם
ולאפשר אחריות ושיתוף פעולה
אם אתם מעונינים לפתור בעיות באופן מעשי
ולחנך מתוך שלווה ,אהבה ושמחה
ומוכנים להשקיע ,להנות ולשמוח מילדכם
אם משהו מכל הדברים האלה מתקיים בכם
אזי החוג הורים יביא לכם ודאי בע"ה לתועלת רבה!!!!

להשכרה
בית  110מ"ר שלושה חדרי שינה +
פינת אוכל  +סלון ,ממוזג ,כניסה מיידית.
עמיקם – 052-2567534

דרושה
למעון יובל בטירת יהודה
דרושה אישה\סטודנטית\בת שרות
למילוי מקום
לפרטים054-4464255:

נשות נחלים היקרות
גלית מסיימת בימים אלו חוגי הורים באריאל ,רחלים
ובשומרון,
הנשים מ-מ-ש מרוצות וממליצות בחום!!!
חבל לפספס ת'הזדמנות המגיעה עד מושבינו!
אני מזמינה אותך לפגישה החינמית  -והחליטי אם גם את
מעונינת להצטרף לחוג
ולהגדיל את התוצאות ביצירת בטחון ושמחה בהורות
ובמשפחה.

----------------------לשאלתכן ,החוג יועבר בע"ה בנחלים ,ביום רביעי,
ב' ניסן )רישמו ושימרו לכן את התאריך(
החוג כולל  13מפגשים ומתאים להורי כל הגילאים !!! )החל מגיל
יום! ,גיל ההתבגרות וכו'(.

למכירה
הליכון חדש תוצרת ארה"ב במצב מעולה
) ₪ 1,400נקנה ב.( ₪ 6,000-
לפנות ל052-6310073 -

בחורה בת  21מעונינת לשמור על ילדכם
בשעות אחר הצהרים והערב.
מוריה 054-6345369 -

מפגש ראשון  -חינם! אך יש להירשם במייל או בפלא כדי להבטיח
מקומך וכדי שנוכל להערך בהתאם*.

נותרו עוד מספר מקומות !

גלית גלבוע,
מנחת הורים מוסמכת בגישת שפר ,מרצה ומנחה קבוצתית
ופרטנית,
לפרטים והרשמה052-4653242 :
eom.gilboa@gmail.com

מחכה לראותך אתנו! (:

הורים לתינוק בן תשעה חודשים מחפשים
שותפים להעסקת מטפלת.
יוסי – , 053-3039447
053-3034468

