גליון 521
1
ד' ניסן תשע"ד4.4.2014 ,
פרשת "מצורע"
כניסת שבת18:43 :
יציאת שבת19:39 :

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

מניין כ"ותיקין":
מפקד18:15 :

05:49

054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

קול ששון וקול
מזל טוב

מזל טוב

לטובה ומשה קליין
להולדת הנכדה

ליובל
ליהודית ואריאל אדלר
לתלמה וצלי אדלר
להניה מלצר

בת לתמר ושלומי קליין

לרגל שמחת בר המצוה

בננו היקר
בנימין שמחה
הגיע למצוות.

לרגל בר המ צווה של בננו היקר
יובל נ"י

נ"י

יעלה לתורה אי"ה בשבת הגדול
פרשת "אחרי מות" ,י"ב ניסן,
במניין השני .
הציבור מוזמן לקיד ושא רבא
בבית דני לאחר התפילה.

הנכם מוזמנים להרמת כוסית בביתנו
השבת ,ה' בניסן ,בשעה 18:00
נשמח לראותכם
אריאל ,יהודית ויובל אדלר

נשמח לראותכם,
יורם ונעמה בן שימול
ועד מקומי

מי שטרם שילם מיסי ועד מקומי לשנת  ,2014מתבקש לעשות זאת
בהקדם ,לפני חג הפסח הבעל"ט.

בשעות אלו.
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ילדי חוג תנ"ך מטיילים

ועדת ביטחון

יום רביעי א' חוה"מ פסח
ט"ז ניסן16.04 ,

במרחב הגלבוע
מסלולי הליכה  -תצפיות-
מעיינות ונחלים :
 סיפור ברק ודבורה מתוך תצפית
לכיוון הר תבור
 סיפורו של גדעון ומלחמתו במדיינים
במעיין חרוד.
 מתל יזרעאל לעין יזרעאל סיפור
מלחמתם של שאול ובניו בפלשתים
 נחל יצפור כשילוב של הגלבוע
בסיפורי התנ"ך כמכלול בו הכל מתרחש
 נחלים ומעיינות באזור עמק חרוד.
לקבלת פרטים והרשמה

 נציגי הועד המקומי בשיתוף נציג ועדת ביטחון יזמופגישה עם האחראי על השמירה במושב בלילה והעלו
בפניו את הטענות שמתקבלות מהתושבים וחזרו והדגישו
את תפקידי השומר ומה אנו מצפים ממנו .סוכם ,שועדת
ביטחון תגבש נוהל שמירה בשער – חדש! שיתן דגשים
חדשים והובטח לנו שייעשה הכל שהשמירה תשתפר.
 כל מי שעדיין לא מסר את מספרי הנייד לפתיחת שערבשבת בחרום ,נא לעשות זאת בהקדם ולמסור במייל
להדס במזכירות vmnhadas@zahav.net.il
בברכת חג שמח וכשר

מ.א .חבל מודיעין – אגף מוניציפאלי

עד  , 7.4יום שני ,ז' ניסן:
ברשימת התפוצה של החוג
)מייל/וואצאפ(
052או לשלוח מסרון ל052 - 7470202 :
*** ייתכנו שינויים

***הסיור מיועד לילדים המגיעים
לחוג תנ"ך ולמשפחות יהם
...ניפגש...

להלן טבלת פינוי גזם  +גרוטאות ואשפה ביתית לקראת
חג הפסח הבעל"ט
גזם  +גרוטאות
 – 11.4.14יום שישי עד השעה 09:00
אין להוציא גרוטאות לאחר מועד זה!!
משפחה שתוציא לאחר יום זה ,תתבקש לפנות בעצמה
את הגרוטאות לפני כניסת חג הפסח!

בבוקר!!!

אשפה ביתית
 – 13.4.14ראשון בלילה
 – 18.4.14שישי
 – 21.4.14שני ,מוצאי חג
חמץ ועודפי מזון לנזקקים
חמץ ומוצריו )גם פתוחים ( ניתן להשאיר במרפסת
ביתי עד יום ה' בלילה.
גילי זלצר

בברכת ,חג שמח וכשר
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ועדת שיפור פני

בני עקיבא
הורים יקרים ,ה' עמכם !

מבצע פסח בנחלים
לקראת חג הפסח נשתתף כולנו במבצע פסח לנקיון
המושב.
בתכנית :איסוף פסולת ,גיזום ,ציור קיר ,שדרוג הגינון
ועוד  -כולם משתתפים!!
יום חמישי ,י' בניסן1700-1900 10/4 ,
פרטים נוספים בהמשך...
בברכה ,חברי הועדה.

נוער נחלים!!!
אהובים שלנו!
 הודעה ממועצת נוער:ברביעי הבא ,ט' ניסן ,9.3 ,נצא לטיול בצפון!
בתוכנית :מסלול קצר)זאכי( ,בננות בכנרת ועלהאש!
העלות 60 :ש"ח.
הרשמה ותשלום *עד מוצ"ש* אצל מועצת נוער!!
אל תפספסו...
 במוצ"ש הקרוב ,ה' ניסן5.4 ,בשעה  21:00בדיוק...
תהיה פעילות ..שווה!!!
מחכים לראותכם!!
שבת שלום ;(
אבישי ותמר

ספריית נחלים
הנכם מתבקשים לא להשאיר ספרים בפתח הספרייה.
אנשים הרוצים לתרום ספרי קריאה עדכניים מתבקשים
להעביר למזכירות למיון והתאמה!

ישר כוח לכל החניכים שנרשמו למסע פסח ,בעז"ה אנחנו
יוצאים יותר משני אוטובוסים !!
ביום שני בבוקר נפגש במרפאה בשעה ,8:00 -להגיע
בזמן !!
במסע אנחנו מטיילים בגליל העליון וישנים בחוף צמח,
חשוב לנו שתשימו לב שכל ילד מגיע לטיול עם שלושה
ליטר מים  ,לא משנה מה יהיה מזג האויר באותו היום,
שלושה ליטר מים זה חובה !
בנוסף צריך להביא כובע ונעלי ספורט כמובן ,ליום
הראשון של הטיול כל ילד מביא לעצמו ארוחת בוקר
וצהרים ,בערב תהיה ארוחה סניפית -אנחנו מזמינים ביחד
פיצות ,כל חניך שעוד לא הביא כסף למדריך שלו לא
לשכוח לעשות זאת!! כל משולש עולה כ 5ש"ח ,בבוקר
השני הילדים מקבלים שוקו ולחמניה ,וליום השני כל ילד
מביא לעצמו אוכל אלא אם כן המדריכים דיברו איתכם
ואמרו אחרת ,חשוב שתשאלו את המדריכים כדי להיות
מתואמים.
חשוב להזכיר שאנחנו ישנים בחוף צמח ,ואין כניסה
למים ,אנחנו מבקשים ממכם ההורים לדבר עם הילדים
שלכם ולהסביר להם שאנחנו לא נכנסים למים!
ללילה כמובן צריך להביא שק"ש ובגדים חמים כי יהיה
קר בלילה.
בעז"ה אנחנו מוציאים חולצה סניפית לכבוד המסע ,כל
חניך שהזמין צריך להביא למדריך שלו כסף ,חשוב מאוד
לא לשכוח!!
הולך להיות פשוט כיף (:
השבת כמו בכל שבת תתקים תפילת ערב שבת בבית
ותיקים מחכים לראות את כולכם.
השבת מפקד בשעה  18:15במרכז ,בעקבות זה שחזרנו
למרכז יש הרבה ילדים שהיו מבולבלים שבת שעברה,
אנא דברו עם הילדים שלכם ותבהירו להם ,אנחנו
מתפללים בבית כנסת וזה חובה להכנס לתפילה.
כולם מגיעים ובזמן !! לא לשכוח כחול לבן.
שתהיה שבת שלום
צוות ההדרכה ואביב (:
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שירותי בריאות כללית
מרפאת נחלים
טל' 03 - 9093398 :פקס03 -9328448 :
שעות פעילות מרפאה
רופא המשפחה – ד"ר קאלו חביבה
יום א' – 07:30 – 14:00
יום ב' – 07:30 – 11:30
יום ג' 07:30 – 13:30 -
יום ה' 14:00 – 19:00 -
תור לרופא להתקשר לקישורית – טל' 03 - 6173119 :

שירותי סיעוד – גב' מילה לוי שייקין  /בתיה פלדמן
יום א' -
יום ב'-
יום ג' -
יום ה' -

 - 07:00 – 14:00בתיה
 - 07:00 – 14:00בתיה
 - 09:00 – 13:30מילה
 - 13:00 -19:00בתיה

בדיקות מעבדה –

תושבי נחלים יקרים,
בתחילת חודש אפריל אני מסיים את תפקידי
במרפאת נחלים.
מבקש להודות על הזכות לשרת את תושבי
המקום בשבע השנים האחרונות.
במקומי תגיע דר' חביבה קאלו ,מומחית ברפואת
המשפחה.
מאחל לחביבה בהצלחה...
ולכולם ,בריאות וחג שמח.
בברכה,

)בתיאום מראש עם האחות במרפאה(

דר' נצר רם

יום א'  07:00 -09:00 -בתיה
יום ג'  08:00 - 09:00 -מילה
יום ה'  07:00 -09:00 -זהבה

טיפת חלב – אחות זהבה שוטי
יום א' -
יום ב'-
יום ג'-
יום ד' -

) 16:00-19:00קביעת תורים – (*2700

08:00-13:00
) 07:00- 14:00קביעת תורים – (*2700
) 08:00- 13:00קביעת תורים – (*2700
) 07:00 -14:00קביעת תורים – (*2700

שירותי משרד -במרפאת מזור

טל' – 03 - 9080416

ימים א' ,ד' 08:00 – 12:00 -

מרל"מ – שירותי לילה

תודה לד"ר נצר
על השנים ששמר על בריאותנו.
תושבי נחלים
מאחלים לו הצלחה רבה במקום עבודתו
החדש.

רופא לביקורי לילה  -טל'1 – 800 – 737 – 388 :
 * ----------השירות כרוך בתשלום --------------מוקד מידע – טל' *2700 :או 12222700
מוקד זימון תורים לרפואה מקצועית – טל'*2700 :
מוקד הצטרפות לכללית מושלם – טל'1 – 800 – 802 – 800 :

שירותי בריאות כללית לשירותך

יום העצמאות בפתח...
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לשכת מנכ"ל המועצה
טל' 03-9722805 :פקס 03-9722816 :דוא"ל:

טורניר הכדורגל ע"ש איתי

יוגב ז"ל יתקיים

yosie@modiin-region.muni.il

 12פברואר2014 ,

ביום העצמאות ה 66-למדינת ישראל ויכלול קבוצות
עם שמונה שחקנים לפחות מכיתה ט' ומעלה.
במקביל נקיים משחקי ראווה של כיתות ז' נגד ח'
ומשחק של הבנות.
כמו כן ,נקיים השנה תחרות
"מלך הפנדלים".
מספר הקבוצות מוגבל.
אנא מהרו להירשם אצל
כרמי יוגב 054-4349926 -

הגשת מועמדות לועדת ביקורת לישוב
על פי צו המועצות האזוריות ,המועצה תמנה ועדת ביקורת
מקרב תושבי הישוב שאינם חברי ועד מקומי ושאינם מקורבי
משפחה של מי מחברי הועד המקומי.
חברי ועדת ביקורת תמנה  3חברים.
המעוניין/ת להגיש מועמדות לועדת ביקורת ,ישלח פרטיו
האישיים )שם מלא ,כתובת וטלפונים( ,בליווי רקע אישי
מקצועי )קורות חיים(.
מר יוסי אלימלך,
מועמדות יש לשלוח ללשכת מנכ"ל המועצה,
מיילpnina@modiin- :
לפקס, 03-9722816 :
.region.muni.il

או עודד יוגב – 054-5487770

ועדת דת
דרושים שני מתנדבים לעזרה לאריה גוטליב בהגעלת כלים.
לפרטים – 03-9325886 ,050-8684141

"קסומבה" – קטנטנות בקצב זומבה
ריקודים שירים ושעה של נחת להורים,
בעונת הקיץ בימי רביעי
בשעה 17:00-17:50
תעביר אורי זמיר מפגש רוקד לבנות 3-4
עלות  ₪ 7למפגש
) ₪ 2מתוכם תרומה לקייטנת "אילן"(
בחופשת הפסח יתקיים מפגש היכרות ראשון
ביום שני 7/4
בואי עם הרבה מצב רוח! מחכה לכן!
אורי.

כל הנחלים רצים – שוב!
מרוץ נחלים השני יתקיים השנה ביום המימונה,
איסרו חג פסח ,22/4/14 ,כ"ב ניסן,
בשעות אחר הצהריים.
השנה יתקיימו מספר מקצים:
מקצים נפרדים תחרותיים למרחקים
 5ו 10 -ק"מ,
מרוץ עממי למרחק  2ק"מ,
ומרוץ אפרוחים לגילאי  2-7למרחק  300מ'

לפרטים נוספים והרשמה
,nehalim.sportweb.co.il

להשכרה בנחלים
בית כפרי ,שלושה חדרים 100 ,מ"ר  +גינה וחצר,
מיזוג מרכזי ,דוד"ש
לפרטים –  050-8667853שלומי
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דרושה עובדת לקופה ב"-הכל בו לגן" לחצי
משרה/משרה.
לפרטים לפנות לנועם – 057-8203040

משפחה דתית מהמושב מחפשת בית להשכרה בן 4-
 5חדרים החל מחודש 7/2014
טלפונים להתקשרות  054-6922942 :או 054-
6480600

שני מגשים משפחתיים –  + ₪ 99בקבוק קולה
להזמנות –  052-5144055דורון קביליו

מיץ סחוט טרי -ללא חומר משמר וללא מים .כל
סוף שבוע -עד הבית!
מתנות לפסח הקרב ובא –
ברכות הבית של האומנית דורית יודיקא ניתן
לרכוש אצל
טלי קביליו – 057-7817817

 2ליטר תפוז 23 -שח
 2ליטר אשכולית אדומה 23 -שח
 2ליטר תפוח 24 -שח
 1ליטר רימון 30 -שח
 2ליטר לימונדה )בתוספת סוכר ומים( 15 -שח
מבצע הכרות -בקבוק ראשון
תפוז 15 -שח
תפוח 20 -שח

חייל משוחרר ונמרץ בן  23מעוניין לסייע
בנקיון הבית לפסח באופן יסודי ביותר!!!
מתגורר בנחלים .לפרטים זהר 0546673183

לפרטים והזמנות עד יום חמישי
ב ,10:00-ניר052-8119992 -
)ניתן לשלוח (SMS

שימו שמן...

שמן זית  -משק אחיה
שמן זית כתית מעולה לאנשים המעריכים איכות.
חמיצות מירבית עד 0.5 %
חקלאות עברית
בבקבוק של ליטר ובפחים של  5ליטר.
אספקה עד הבית.
יצחק דרשן 052-3284940-

את/ה כבר לא צריך לנסוע רחוק בשביל לנקות
את הרכב.
כבר בשישי הקרוב שטיפת מכוניות קרוב לבית
ובמחירים נוחים.
לפרטים:
אורי –  ,053-4220664אוריאל – ,052-5142684
שחר – 050-4440039

)גם בפסח(
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מבצע פסח בנחלים – אצלנו גם הרחוב כשר לפסח

צ'ופרים
למשתתפים

ביום חמישי ,י' בניסן ,10/4 ,בין השעות  17:00-19:00כולנו יוצאים לנקות את הרחובות
לקראת חג הפסח.
המשימה  :איסוף פסולת ,איסוף גזם לערימות ,גירוף עלים ,גיזום ענפים המפריעים למעבר.
דגש מיוחד
שכבת ילדים ונוער נקודת מפגש
אחראי האזור
אזור  /משימה
בשעה 16:45
ככר הישיבה
שבט נבטים
יצחק באור
רחוב ירדן –
כיכר הישיבה עד
איזק
אליעזר
בן
ין
בנימ
חניית בית הספר
שבט ניצנים
רחוב ירדן –
כניסת בית ספר
– משק פורר
אזור המכולת ,חניית
מול פורר
שבט הראה
מיכאל אשר
רחוב ירדן –
הישיבה
משק פורר ועד
כיכר הישיבה
שער כניסה צפונית אזור הכניסה למושב
שבט אביחי
רחוב דן – כיכר מוטי אפרת
כוכבא עד
הכניסה
אזור הכניסה למושב
מול שורק
שבט מעפילים
דבי לזרוביץ'
רחוב שניר –
כניסה דרומית
ועד שורק
מול שורק
שבט מעלות
רחוב חרמון  +דן עמיקם שורק
מכיכר כוכבא
ועד כיכר
הישיבה
ככר הטכנולוגי
כיתות י' ,יא'
שי ויסבלום
רחוב שניר –
משורק ועד
הטכנולוגי
כניסה להרחבה
כתות ג' ,ד'
יצחק דרשן
הרחבה
)שיאון/קדש(
הפעילות תכלול
ילדי הגנים וכתות גן השעשועים
רחל גליק
גן שעשועים
הפעלה חינוכית
א' ב'
מרכזי ,מגרש
לילדים
הספורט והאמפי
איסוף מכל המושב
ככר הטכנולוגי
שרוליק טייכמן כיתה יב'
צוות איסוף
פסולת בנין
נציגי נוער נחלים עדכון בנפרד
צוות ציור קיר  -ניצה טייכמן
ואבישי כהן
מקלטים
-

בשעה  1700כלל אנשי המושב יוצאים לחזית הבית אוספים לכלוכים ומנקים גזם ועלים ,במקביל יעברו אחראי
הרחובות והמדריכים עם הנוער והילדים ויתמקדו בשטחים ציבוריים ובעזרה במקומות שנדרש.

-

מעט אכפתיות מכל אחת ואחד ישדרגו לנו את רמת הניקיון והאסטטיקה ברחובות לקראת החג.
במקביל יפעל הגנן לשיפור הגינון באזור מרכז המושב.
כולם נקראים להשתתף!
עדכונים באתר מושב נחלים !!

8

מכירת

חמץ :מכירת חמץ באמצעות הרב תתקיים בשבוע שלפני הפסח ,החל
מיום ראשון)ו' בניסן( ,ועד מוצאי שבת הגדול )י"ב בניסן( בבית הכנסת
בשעות  19:20עד ) 20:15לאחר תפילת ערבית ושיעור המשנה(.

נקיון בית הכנסת :המתפללים מתבקשים לנקות את התאים שלהם שבספסל.

הגעלת כלים :ביום ראשון )י"ג בניסן( בשעות  14:00 - 10:00ליד הספריה.

שבת הגדול )פר' אחרי-מות( :דרשת הרב שליט"א – 17:45
ערב פסח  -יום שני :תענית בכורות,
שחרית ]כותיקין[ 5:50
מנין א '  -6:00סיום מסכת סוכות  -הרב שליט"א )נלמדה במסגרת הדף היומי(.
מנין ב'  -7:00סיום מסכת חגיגה – החב' ניר ברק
מנין ג'  -8:00סיום מסכת תמיד – הרב שמואל לורנץ
סוף זמן אכילת חמץ – 10:00
סוף זמן ביעור חמץ 11:20 -
מנחה גדולה 13:30 -
א' פסח כניסת החג  ,18:50 -מנחה  ,19:00 -ערבית 19:20 -
ליל הסדר  -סוף זמן אכילת אפיקומן 00:40

שחרית )תפילת טל( ]9:00 ,7:00 ,[5:35
מנחה.18:50 -לימוד הדף היומי )-2הקבוצות( .ערבית) 19:40-ספירת העומר(
שחרית חול המועד ].8:00 ,7:00 ,6:00 ,[5:45
שבת חול

המועד) :שיר השירים(
מנחה ,קבלת שבת וערבית 19:00 -
הדלקת הנרות ,18:53
שחרית )שיר השירים( ].9:15 ,7:00 ,[5:30

שיעור
מנחה

ז'

.18:00
 .18:50סעודה שלישית ,ערבית 19:40 -

פסח כניסת החג  18:54 -מנחה  ,19:00 -ערבית 19:20 -
שחרית ( ]) .9:00 ,7:00 ,[5:30הזכרת נשמות :כ 75-דקות לאחר תחילת התפילה(

 .לימוד הדף היומי )-2הקבוצות(18:30 ,
מנחה 19:00 -
סעודת משיח – 19:20
ערבית )אסרו חג( 19:50 -
שעור שבת אחה"צ:

יתקיים )החל בשבת חול המועד(  45דקות לפני תפילת מנחה,

השעור ינתן ע"י כבוד הרב ,בפרשת השבוע או

בעניני דיומא.

בברכת פסח כשר ושמח
הגבאים

