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  515גליון 

  
  21.2.2014, דתשע" אדר א'  כא'

   " ויקהל פרשת "
  17:13 כניסת שבת: 
  18:09 יציאת שבת:

  

  05:40 : ין כ"ותיקין"מני

  16:45מפקד: 
  

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

vmnhadas@smile.net.il 
  מערכת: 

  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 
  ניאור, הדס סנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

  מזל טוב
  

  אביטל וצחי אשכנזיל
  בתלהולדת ה

  
  אסתר ויעקב כוכבאל

  נכדהלהולדת ה
  

***  
  הניה ויוסי רפפורטל

  נכדהלהולדת ה
  בת להדס וגבי

  

***  
  

  ניצה ושרוליק טיכמןל
  נכדלהולדת ה

  בן ליערה ואסף
  

***  
  

  פסיה אונגרל
  אסתר וצביקה וקסלבאוםל

  להולדת הנין  / נכד
  אבבן לעינת ויו

  
***  

  
  לשושנה ברקו
  להולדת הנינה

  נכדה לאסתר ודוד בלטמן

  

בימים אלו החלו חברי הוועדות להתכנס  – ועדות

  ולגבש תכנית עבודה.

הועד חוזר וקורא לכל תושבי המושב המעוניינים 

לקחת חלק בעשייה במושב להצטרף לועדות 

השונות, על המעוניינים יש לפנות לראשי הועדות 

  להדס במזכירות הועד המקומי. או

  להלן שמות הוועדות:

  עמוס אופיר –ועדת תשתיות    

  איילת שלום –יו"ר ועדת רווחה    

  אבי וולמן –יו"ר ועדת בטחון    

  עמיקם שורק –יו"ר ועדת שפור פני הכפר    

  אורי כהן –יו"ר ועדת חינוך    

  יאיר שלום –יו"ר ועדת ספורט    

  אורנה דגן – יו"ר ועדת צח"י   

  נורית כהן –יו"ר ועדת תרבות    

  ועדת בריאות       

  ועדת דת     

  ועדת בטיחות בדרכים      

בזמן הקרוב יפורסמו באתר נחלים  – אתר נחלים

הפרוטוקולים של הועד המקומי ושל הועדות 

  השונות.

 2014הועד המקומי דן בתקציב  – 2014תקציב 

צה לאישור. (מצ"ב ואישר אותו ובקרוב יוגש למוע

  לעיונכם). 2014תקציב 

  

  

  

  משנים       >  ----  מזיזים        >----  מצטרפים

  משפרים!

  

 ועד מקומי

 

 



           2

  

                

  
 בית מדרש לנשים

  אגף החינוך והתרבות של
  מועצת חבל מודיעין

  בית מדרשמזמין אותך ליום לימודי 
                                                                 ב"בית דני"

 24.2.14 א' ד אדר"בתאריך כ
  הגב' רחלי לוינגר 10:00בשעה 

  "תנאים ואמוראים"
  הגב' פרידגוט עדינה 11:15בשעה 

  "ליהודים היתה אורה ושמחה"

                                                                ₪ 30לות של ע
                                                         בואי בלב שמח

  חווה גרמה

  
  

  הנדון:
  רח' דן –עבודות לשיקום מערכת המים  

כי בשבוע  הרינו לעדכן את ציבור התושבים
הבא יבוצעו עבודות לשיקום מערכת המים 

  ברח' דן. 

העבודות כוללות החלפת צנרת המים 
בין  ומחברתהעוברת מתחת לכביש 

המגרשים משני צידי הכביש לקו המים 
  הראשי.

העבודות יהיו כרוכות גם בסגירת מים יזומה 
  רחוב.והודעה על כך תימסר מראש לדיירי ה

  
מס'  -אומדן הזמן שיידרש לביצוע העבודות 

ימים ואנו נעשה את מירב המאמצים לשמור 
  על מהלך החיים התקין.

  אנו מודים לכם על שתוף הפעולה.
  

במידה וקיימות שאלות בענין זה, ניתן לפנות 
  למזכירות האגודה ולקבל הסברים בנושא.

  
  בברכה,

  נחלים ועד אגודה                           
  

 האגודהועד 

   הורים יקרים ה' עמכם!

 
                  מו להם פעולות יהשבוע התקי

  אמצע שבוע כרגיל.
רציתי להגיד ישר כוח לכל החניכים שהגיעו 

  .בבית ספרבשבת האחרונה לסניף 
למרות הגשם הצלחנו לשמור על הכמות  

  !!70ונשארנו 
השבוע החניכים יעברו בבתים ויאספו 

ממתקים כדי שנכין ביחד משלוחי מנות 
  .לכבוד חג פורים ונתרום אותם

ביום חמישי הבא יצאו המדריכים שלנו 
לערב הוקרה כאות תודה על כל העבודה 

  .והזמן שהם משקיעים בחניכים
בכל שבת תתקים תפילת ערב השבת כמו 

    שבת בבית וותיקים ! מחכים לראותכם:)
 16:45השבת המפקד יהיה בבית ספר בשעה 

   לא לשכוח להגיע בזמן וכמובן עם כחולבן !
    שיהיה שבוע מלא בשמחה

  

   ושבת שלום :)

   צוות ההדרכה ואביב

  

  

  סרט לילדים!

 25.2.14ביום שלישי כה אדר א 

  יתקיים סרט בבית דני לגנים ומעלה

 :בשעות הסרט יהיה

 17:00כיתה ד בשעה - גנים

 19:30לה בשעה כיתה ה ומע

 ₪ 10 -כניסה לסרט

ההכנסות הולכות לשוק פורים וחלק 

מההכנסות של השוק פורים הולכות 

ימת יולקייטנת אילן שמתק לתרומות

 בקיץ

 !תביאו כסף -יהיה קיוסק מטורף

 אביחי שבט -ניפגש

  

 בני עקיבא
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  כג אדר א 23.2ם ראשון ביו

  בבית דני 10.45בשעה 

  הרצאה מפי ד"ר יוסי בן טולילה 

   -"משה מנדלסון 

  מייסד תנועת ההשכלה"

  

 בואו בשמחה

 קפה מאפהקפה מאפהקפה מאפהקפה מאפה

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  מעון נחלים
  

  ) החל הרישום לשנת תשע"ה למעון נחלים.1
ניתן להגיע להתרשם ולהרשם לשנה"ל הקרובה 

-050 בתאום מראש עם לימור מנהלת המעון 
2652177  

  
) מחפשת סטודנטיות המעוניינות לעבוד כממלאות 2

  מקום במעון 
  
  050-2652177לימור  –לפרטים נוספים  –

 

  
  טחוןיועדת ב

  
  טחון התכנסה לישיבה ראשונה:יועדת ב

  רב"ש,  –אילן דרוקמן  
  יו"ר הועדה,  –אבי וולמן 

  כרמי יוגב, דודו הרשקוביץ, מתן רבי ומשה צויבל .
ניתנה סקירה על המצב באזור מבחינת פשיעה, 

הערכות לשעת חירום ומינוי משה צויבל לנציג ועדת 
  טחון בצח"י.יהב

כן, ניתנה סקירה על פרוייקט המצלמות ששלב כמו 
א' שלו הסתיים, והועלו רעיונות שונים למיקום 

  שאר המצלמות בשלב ב'.
בשל תלונות רבות של תושבים על השמירה בשער 

הוחלט לפנות לועד המקומי ולבקש למצוא במשותף 
  דרכים על מנת לשפר את רמת השמירה.

הנחלים" הוחלט, לפנות לתושבים באמצעות  "קול 
להתנדב לכיתת הכוננות ע"מ להביא כוחות חדשים 

  וצעירים.
  

  בברכה,
  אבי וולמן

 

  המקומי הועד                                     הכנסת בית אגודת                      "             מודיעין חבל" האזורית המועצה

  נחלים מושב                                          נחלים מושב                                                האזורית הדתית המועצה

  תורנית לתרבות המחלקה

  

  הזמנה

                                    קודש בשבת ה"בע שתתקיים חגיגית שלישית לסעודה נחלים תושבי ציבור את הזמיןל שמחים אנו

  )01.03.14( ד"תשע' א אדר ט"כ, חזק – שקלים פרשת – פקודי פרשת

                                                                                             ", יומא"ו" שקלים", "פסחים: "מסכתות סיום לרגל

                                                   06:00 השעה של שחרית תפילת לאחר בוקר מידי המתקיימים היומי הדף לימודי במסגרת

  .ערבית תפילת לפני 22:00-23:00 השעות בין ערב ומידי

  :היום סדר

  )בזמנה תפילה גם תתקיים( מוקדמת מנחה תפילת – 16:45

  "דני בית"ב חגיגית שלישית סעודה – 17:00

  א"שליט גרינוולד דוד חיים הרב" דאתרא מרא"ה כבוד י"ע סיום
  ברכות

  והבדלה ערבית תפילת – 18:13

  גוטמן אליעזר מר: ָמנחה

  

 .תורה של לכבודה בשמחה בואו

 



           4

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

 

  להשכרה

מ"ר  שלושה חדרי שינה +  110בית 
  פינת אוכל + סלון, ממוזג, כניסה מיידית.

 052-2567534 –עמיקם 

מעונינת לשמור על ילדכם  21בחורה בת 
  בשעות אחר הצהרים והערב.

  6345369-054  -  מוריה

  

  

  למכירה
₪  1,400הליכון חדש תוצרת ארה"ב במצב מעולה 

  ₪ ). 6,000- (נקנה ב
  052-6310073 -לפנות ל

  

  

  למרכז התורני טכנולוגי בנחלים 

  דרושים :

  משרה מלאה .–אם בית מרכזת  •

 חשמלאי מוסמך . רצוי–איש תחזוקה  •

•   

קו"ח לשלוח ל 
mtn8903993@gmail.com  

 

 
  השבת אבידה

  
  בימבה כתום-נמצא אופנוע

  נא לפנות לאהובה אינהורן
  

*****  
בשביל           נמצא צעיף אפור בשבוע שעבר

 הכניסה לבית שלנו 
  03-9322373  שולה גוטמן

 

 


