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  522גליון 

  11.4.2014ד, תשע" ניסן   'יא
  שבת הגדול " אחרי מותפרשת "

  18:48 כניסת שבת: 
  19:44 יציאת שבת:

  

  05:40"ותיקין":  ין כמני

  18:15מפקד: 
  

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

vmnhadas@smile.net.il 
  מערכת: 

  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 
  , הדס סניאורנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

  חברי ותושבי נחלים,
  משפחות יקרות,

  

 ,יא עימו התחלות חדשותמי ייתן והאביב יב

 .הנאות קטנות ומתוקות והמון הפתעות מרגשות
 חג של פריחה, חג של מנוחה
 חג של "ביחד", חג של נחת

 חג של תקווה, חג של חום ואהבה

 ....ובקיצור, שיהיה לכם החג הכי נפלא

 

  .חג פסח שמח לכם ולבני משפחתכם
  

  ♥-מאחלות מכל ה
  מיה והדס

  

 ועד מקומי, ועד אגודה

  ומערכת קול הנחלים
  מברכים את חברי ותושבי מושב נחלים

  בברכת פסח כשר ושמח
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  מזל טוב

  
  לטובה ויענקי לבקוביץ

  להולדת הנכד

  בן למאיה ואבי

***  
  

  אלי גלבועלפנינה ו

  להולדת הנכדה

  ומאירלהילה בת 

  
***  

  לאסתר ויעקב כוכבא

  להולדת הנכדה רומי

  בת לכרמית ועומר

  

***  

  למינה ודוד רוטשילד

  להולדת הנינה

  נכדה לחגית ויובל

  

  

  

ששון וקול קול 

  מזל טוב
  

  לבנימין שמחה בן שימול

  בהגיעך למצוות

  לנעמה ויורם בן שימול

  ה של בנכםולרגל בר המצו

  

 בננו היקר

 נ"יה בנימין שמח

  .הגיע למצוות
  

  בשבת הגדולאי"ה לתורה יעלה 
   ,י"ב ניסן ,פרשת "אחרי מות" 

 .השני ןבמניי

  הציבור מוזמן לקידושא רבא 
 .בבית דני לאחר התפילה

  
 נשמח לראותכם,

 יורם ונעמה בן שימול

 

  

 

  מזכירות –חופשת פסח 
  

מזכירות ועד מקומי וועד אגודה תהיינה סגורות 
  בחול המועד פסח!

  .22.4.14חוזרות לעבודה ביום ג', כ"ב בניסן, 
חג שמח!                        

  שמחשמח!
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י ד ל יי לד יי לד יי לד ג    י גחו גחו גחו ם    ךךךך""""תנתנתנתנ    חו י ל י י םמט לי י י םמט לי י י םמט לי י י         מט

            יום רביעי א' חוה"מ פסחיום רביעי א' חוה"מ פסחיום רביעי א' חוה"מ פסחיום רביעי א' חוה"מ פסח

        16.4.1416.4.1416.4.1416.4.14    ז ניסן,ז ניסן,ז ניסן,ז ניסן,""""טטטט

        במרחב הגלבועבמרחב הגלבועבמרחב הגלבועבמרחב הגלבוע

 -תצפיות -מסלולי הליכה 
  מעיינות ונחלים :

 תצפית מתוך ודבורה ברק סיפור �

 תבור הר לכיוון

 במדיינים ומלחמתו גדעון של יפורוס �

 .חרוד במעיין

 סיפור יזרעאל לעין יזרעאל מתל �

 בפלשתים ובניו שאול של מלחמתם

 הגלבוע של כשילוב יצפור נחל �

 מתרחש הכל בו כמכלול ך"התנ בסיפורי

 .חרוד עמק באזור ומעיינות נחלים �

        לקבלת פרטים והרשמה
ברשימת התפוצה של החוג ברשימת התפוצה של החוג ברשימת התפוצה של החוג ברשימת התפוצה של החוג 

        (מייל/וואצאפ)(מייל/וואצאפ)(מייל/וואצאפ)(מייל/וואצאפ)

        7470202747020274702027470202----052052052052וח מסרון ל: וח מסרון ל: וח מסרון ל: וח מסרון ל: או לשלאו לשלאו לשלאו לשל

        *** ייתכנו שינויים*** ייתכנו שינויים*** ייתכנו שינויים*** ייתכנו שינויים

    ***הסיור מיועד לילדים המגיעים***הסיור מיועד לילדים המגיעים***הסיור מיועד לילדים המגיעים***הסיור מיועד לילדים המגיעים

        לחוג תנ"ך ולמשפחותיהםלחוג תנ"ך ולמשפחותיהםלחוג תנ"ך ולמשפחותיהםלחוג תנ"ך ולמשפחותיהם

 ג ש . . . פ. . . נ י 
  
  

 

  תנחומים

  לאיילה ילובסקי

  במות אחותה

***  

  לגיטה אייזנברג

  במות אביה

  
 בנחמת ציון תנוחמו

     אגף מוניציפאלי –מ.א. חבל מודיעין 
  
  

  
להלן טבלת פינוי גזם + גרוטאות ואשפה ביתית לקראת 

  חג הפסח הבעל"ט
  

  
  גרוטאות + גזם

  בבוקר!!!                   09:00יום שישי עד השעה  – 11.4.14
  זה!! אין להוציא גרוטאות לאחר מועד

משפחה שתוציא לאחר יום זה, תתבקש לפנות בעצמה 
  את הגרוטאות לפני כניסת חג הפסח!

  
  אשפה ביתית 

  ראשון בלילה – 13.4.14
  שישי – 18.4.14
  שני, מוצאי חג – 21.4.14

  
  בברכת, חג שמח וכשר                         

  
  

 
  חוג תנך

  
  לשבת הגדולזמנים 

 
  17:15ספריה  א –גן 
  17:45ה ספריה    ג-ב

  17:15ו ביתם של שרית ודודי כהנא -ד
  

 

 קול מנחםקול מנחםקול מנחםקול מנחם
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   הורים יקרים שלום רב,                                                            
  כמה פעמים שמעתם את הילד יוצא בהכרזות, כגון: 

  הזה הוא לא מסכים לטעום! את הירק
  שהוא מתחנן לקחת שוב ממרח שוקולד לבית הספר, ועוד פרוסת עוגה אחת...
  כמה פעמים התלבטתם עם עצמכם מה להאכיל אותו ואיך להגיב לרצונותיו?

  ישנה כעת הזדמנות לקבל כלים מעשיים לשפר את תזונת ילדיכם!
  מפגשים  תחל בע"ה סדנא בת חמישה 08.05.14 -ביום חמישי ה

  בנושא חינוך תזונתי במשפחה על פי גישת אדלר.
  (מיקום מדויק ייקבע בהתאם למספר המשתתפים). בנחליםהסדנא תתקיים 

  (לאחר סבסוד המועצה) שקלים בלבד! 100 -עלות למשתתף לכל ימי הסדנא 
  הסדנא מיועדת להורים לילדים בכל הגילאים ועוסקת בנושאים הקשורים בתזונת הילד, 

  ון: מה הם המזונות המומלצים לילד, כג
  מהן הכמויות הדרושות להתפתחות תקינה, 

  כיצד ניתן לשנות הרגלים בבית ללא מאבקי כוח, 
  חשיבות המערך המשפחתי בהקשר התזונתי (למשל: למה ילד בכור יאכל שונה מילד שני או שלישי?) ועוד

  לפרטים נוספים והרשמה: 

    advakobi@walla.com/ או במייל  5455062-052אדוה 

  syair68@gmail.com/ או במייל  9253641-052יאיר 
  כל המעונין, נא להירשם בהקדם!  

  להזכירכם
  

  .ספריהליד ה 14:00 - 10:00ניסן) בשעות ב "ג(י ראשוןביום  הגעלת כלים: 
  

  17:45 –מות): דרשת הרב שליט"א -הגדול (פר' אחרי שבת
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כרון לשואה ולגבורה יתקיים יערב לציון יום הז

בבית  20:00בשעה  27/4ביום א' כז' בניסן,  אי"ה

 .דני

של נורית  הרצאתה –בתכנית: "אלבום אשוויץ" 

 .שפירו

 נא לדייק -כולם מוזמנים 

   

 קפה מאפה והרצאה

  27.4.2014ז ניסן, "כ
  10:45יום ראשון בשעה 

  בבית דני
  לם הרצאה חובקת עו

  מרצה יואל שתרוג על
  עלי שלכת"-"פריז 

  חג שמח

 

 חוג היובל
  

  "קדושים"במוצ"ש פרשת * 
  וויתיתתתקיים הרצאה ח

  בבית משפ' אלי ודבורה בנצקי
  לאדם .₪  30עלות  21:00בשעה 

  

  

  במוצ"ש פרשת בחוקותי ליל * 
  תתקיים פעילות ג בעומר"ל

  בחצר ביתם של ניצה ושרוליק טיכמן
  (שריינו) ...בהמשך פורסמופרטים י

 

 כרון לשואהייום הז

  שלטים

  לכל אלה שעושים אירועים

  שבודאי אתכם משמחים

  אך אנא הורידו את השלטים

  ושימו אותם במקום המתאים.

 

  שבת כולל

  לידיעתכם ורשמו לפניכם:

  

  12.7.14תמוז שבת פר' "פנחס" י"ד ב

  מלון רונלדו ירושלים

  ₪  1,380מחיר לזוג 

באם יהיה אוטובוס מס' המקומות באוטובוס 

מוגבל לא תהיה בעיה למי שירצה להגיע ברכב פרטי 

  ביום שישי לטיול.

  פרטים נוספים ימסרו סמוך לתאריך

  

 

  ספריה

  בחול המועד פסח הספריה סגורה

 

  כולל יום השישי
  נחלים –בית המדרש "נווה יעקב" 

  דחודש ניסן תשע"
  השיעורים מוקדשים לעילוי נשמות של בני משפחות הלומדים

*************************************************  

  :להלן סדרי השיעורים

  

  תנ"ך: "נביאים" ע"י הרב עדיאל לוי. (נחמיה) – 07:30

  "אורות מפרשת השבוע" ע"י הרב זאב הס – 08:30

  / בענייני דיומאשיעורים בסוגיות הלכתיות שונות  – 09:30

  

  ד' בניסן עש"ק פרשת "מצורע"

  הרב שמואל סמט

  

  י"א בניסן עש"ק פרשת אחרי מות (הגדול)

  הרב דוד אנגל

  

  אין שיעורים –חוה"מ פסח 

  

  כ"ה בניסן עש"ק פרשת "קדושים"

  הרב משה קרני

  

  

  ניתן להקדיש שיעורים

  "בכולל יום השישי"

  לעילוי נשמת בני משפחות
   050-7441175נפטרים והתרומות לדוד רוטשילד נא להעביר שמות ה

  

        הכולל מאחל לכל המשתתפים ולחברי קהילת נחליםהכולל מאחל לכל המשתתפים ולחברי קהילת נחליםהכולל מאחל לכל המשתתפים ולחברי קהילת נחליםהכולל מאחל לכל המשתתפים ולחברי קהילת נחלים
        חג פסח כשר ושמח חג פסח כשר ושמח חג פסח כשר ושמח חג פסח כשר ושמח 
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  מינה ראשי ועדות וחברי ועדות.הנבחר פועל בשיתוף פעולה בין כל חבריו. הועד הועד . 1
   חלק מהועדות כבר התכנסו והן פעילות, חלק מהועדות תתכנסנה לאחר חג הפסח.

  כמו כן, אוישו התפקידים המיוחדים של הועד המקומי.
  מר שמעון סוסן והרב גרינוולד. ישיבה חגיגית של הועד המקומי תתקיים לאחר חג הפסח בנוכחות ראש המועצה

  
   –. ראשי ועדות 2

  שרה גרינפלד –יו"ר ועדת בריאות 
  איילת שלום –יו"ר ועדת רווחה 
  אבי וולמן –יו"ר ועדת בטחון 
  נורית כהן –יו"ר ועדת תרבות 
  יאיר שלום –יו"ר ועדת ספורט 
  אורי כהן –יו"ר ועדת חינוך 

  פרדי פליישר –יו"ר ועדת דת 
  עמוס אופיר –תשתיות יו"ר ועדת 

  קותי דרורי –יו"ר ועדת בטיחות בדרכים 
  שי ויסבלום –יו"ר ועדת שיפור פני הכפר 

  
  ניתן לפנות לכל ראשי הועדות בכל נושא הקשור לועדה שבה הוא מטפל. לאחר חג הפסח יפורסמו שמות חברי הועדות

  
בנתב"ג שעובר מעל בארות יצחק, מזור ובני עטרות  נה אושרה תב"ע למסלול נחיתה 25-לפני כ –. מסלול נחיתה נתב"ג 3

וקרוב לנחלים. במשך השנתיים האחרונות נעשה שינוי בתב"ע והוגדלו מס' הנחיתות דבר שמחמיר את המצב של המושבים 
שהמטוסים עוברים מעליהם. מכיוון שהמסלול אינו עובר מעל נחלים הועד המקומי נמצא בקשר מתמיד עם ראש המועצה 

ים הסמוכים לנו בארות יצחק ומזור בנושא. נציג בארות יצחק, מר אהרון גל, הוזמן לישיבת הועד ודיווח על המצב והישוב
  כיום.

הישובים בארות יצחק ומזור נמצאים בהליכים משפטיים כנגד התכנית החדשה. אין אפשרות לשנות את המסלול אלא רק 
  להפחית את רמת הנחיתות.

הוציא מכתב לראש המועצה ולישובים הסמוכים בו הוא מביע את תמיכתו במאבק הציבורי לאחר הפגישה הועד המקומי 
  כנגד התכנית.

  כמו כן, פנה הועד למועצה לפעול למיגון ביה"ס האזורי "מודיעים". ואכן המועצה החלה לפעול בנדון.
  
 יד הכיכר ע"י ספיר אושר לביצוע ע"כפי שדווחנו הכביש והמדרכות ברח' דן משער הכניסה וע - . כביש ומדרכות ברח' דן4

מים וכן הטמנת קו מתח גבוה באדמה ע"י חברת חשמל. המפקח המועצה וכן נבחר הקבלן. כרגע מבוצעות עבודות צנרת 
מטעם המועצה נמצא בקשר עם חברת בזק וחברת הכבלים לקבלת אישורים לביצוע הכביש. אנו מקווים שכבר בשבועות 

  ותחל העבודה. הקרובים יתקבלו האישורים
  
עבודות הרחבת הסניף ושיפוצו בעיצומן. במהלך העבודה ראש המועצה אישר שיפוצים נוספים  –. סניף בנ"ע נחלים 5

  במבנה כגן החלפת כל חלונות האלומיניום, מיזוג הסניף ושיפוץ החזית.
  אנו מקווים שהעבודה תסתיים בהקדם והפעילות בסניף תחזור לקדמותה.

  
דת שיפור פני הכפר בראשות שי ויסבלום החלה לפעול בצורה נמרצת. הועד המקומי מסייע לתכניות הועדה. וע –. גינון 6

הועד המקומי שתי הכניסות למושב גוננו מחדש וביום חמישי הקרוב הועדה תקים יום גינון וניקוי המושב לקראת פסח. 
  .מודה לכל המארגנים והמשתתפים

  
מברך את הרופאה החדשה ד"ר קאלו ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש! הצלחתה זו הועד המקומי  –. רופא בנחלים 7

  הצלחתנו!

  

  

  

"הכל בו לגן" לחצי - דרושה עובדת לקופה ב
  משרה/משרה.

  057-8203040 –לפרטים לפנות לנועם 

  

  להשכרה בנחלים
מ"ר + גינה וחצר,  100בית כפרי, שלושה חדרים, 

  מיזוג מרכזי, דוד"ש
  שלומי 050-8667853 –לפרטים 

  
-4דתית מהמושב מחפשת בית להשכרה בן  משפחה

 7/2014חדרים החל מחודש  5
-054או  054-6922942טלפונים להתקשרות : 

6480600  
  

  

  

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

  
  

  

 ועד מקומיועד מקומיועד מקומיועד מקומי


