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גליון 526
טז' אייר תשע"ד16.5.2014 ,
פרשת "בחוקותי"
כניסת שבת19:13 :
יציאת שבת20:12 :

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

מניין כ"ותיקין"05:07 :

מפקד19:00 :
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

קול ששון וקול
מזל טוב
לניצה וחנן נורדן
להולדת הנכד
בן לאדוה וגיל
***
לרחל וערן פוקס
להולדת הבת
לשולית ורענן תימור
להולדת הנכדה

בשעה טובה ובמזל טוב
בננו היקר
עידן יעקב נ"י
הגיע למצוות
יעלה לתורה אי"ה בפרשת "נשא",
ב' בסיוון תשע"ד ,במניין הראשון.
הציבור מוזמן לקידושא רבא
בבית דני לאחר התפילה.
נשמח לראותכם,
עדנה ושי הקר
מלכה הקר
טובה וצביקה הקר
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חברינו ,תושבי נחלים יקרים!

"כשאביב נרדם יעור בחוורון,
בשדות האש ייתם הקרב האחרון,
ובוקר נהדר מן הבקעה להר,
אז יעלה בזמר ,ברון"...

השנה בחרנו לציין את אירועי יום העצמאות בסימן ההצדעה לצה"ל ,באמצעות הצגה המלווה בשירי הלהקות הצבאיות.
שירים שמסמנים עבורנו את הגאווה הגדולה בשירות בצבא ההגנה לישראל ,את תחושת השליחות העצומה וגם את
התקווה והכמיהה לשלווה ,לשלום ולביטחון.
ארגון פעילויות יום העצמאות-קישוט המושב ,הארוחה ,ערב השירה ,ההפנינג במהלך היום ,הרצאה בבית דני ובמיוחד
המופע בערב הוא מעשה מורכב ,שלא הייתה לנו כל אפשרות לנהל בלי העזרה וההתנדבות שלכם ,חברינו תושבי נחלים.
הפעם חרגנו ממנהגנו ולא ציינו שמות וזאת לאור העובדה שכמות האנשים הטובים והמוכשרים הייתה רבה וכמאמר
הפתגם הפעם באמת "תקצר היריעה מלהכיל "...
אין מילים בפינו להודות לכם ,המתנדבים לעשייה ,שהניחו בצד את לימודיהם ,עיסוקיהם ועבודתם ונרתמו לסייע להצלחת
הערב.
נדמה שאכן נכונה האמירה "טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים" וכל מי שהגיע לדשא בערב יום העצמאות נפעם לנוכח,
הצבעוניות ,הססגוניות ,החן ,התוכן והשולחנות הערוכים והעמוסים כל טוב.
לא פחות חשוב לציין שמאחורי מראה העיניים  ,שם ,בשקט ,מאחורי הקלעים מסתובבת לה כמות נכבדת של ילדים ,נערים
ובוגרים -תושבי נחלים -שלא התעצלו ,הטו כתף ועבדו קשה למען הצלחת הערב.
כל מי שהסתובב במרכז המושב בשבועות שקדמו ליום העצמאות ,יכול היה לראות את חדוות העשייה ,את החזרות ,את
הילדים והנוער מכל הגילאים משתתפים ,נהנים ,רוקדים ויוצרים .אנחנו בהחלט יכולים להצדיע לכל אותם ילדים ,נוער
ומבוגרים ,שהיו חלק מאירועים שגיבשו את הקהילה ואת המושב.
ועכשיו? תנו לשים ת'ראש על דיונה ,ותנו את הכבוד לצה"ל...

לכל

העוסקים במלאכה,
ותודה
שי ויסבלום ,איילת שלום ,נורית כהן

רצינו לומר תודה עמוקה לאנשים הרבים שלקחו חלק בטקס ערב יום הזיכרון במושב ,והפכו אותו להיות משמעותי ,חשוב ומרגש.
תודה לאנשי הטכני  -שחר בקר ,יפתח רוטשילד יוסי הרשקוביץ ,אילן דרוקמן ונוער נחלים היקר.
תודה לנועם שלום ולגיא אשל על ההגברה.
תודה לגילה גוטמן ,עירית אשל ,מיכל אורון וצופיה הירשפלד על התפאורה המיוחדת.
תודה לנגנים ולזמרים  -אבישי כהן ,רועי פרל ,יונתן שפירו ,שי ורד ורועי זמיר.
תודה לקריינים היקרים  -יגאל סגרון ,נורית שפירו ,מעיין הירשפלד ,יסכה ניסן ,משה גוטמן ורוני לורנץ.
תודה לבני שכטר ולדוד פרלמן.
תודה למדליקי הנרות כולם ואף למלוות מוריה ניסן וטל דרורי.
תודה עמוקה למשפחות פויירשטיין ,גומז ופלש.
תודה גדולה לשי וייסבלום על הליווי והתמיכה לאורך הדרך.
תודה לכולכם על ההירתמות ,ההשקעה המרובה ,המקצועיות והעשייה!
בהערכה רבה,
תמר ליבוביץ' ואבישי כהן,
רכזי נוער נחלים.
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הורים יקרים ,ה' עמכם !
ל"ג בעומר בפתח וחשוב לנו להזכיר לכם ההורים ,המדריכים נמצאים עם החניכים עד השעה
 12:00בלילה ,אחרי כך האחריות היא על ההורים
השבת כמו בכל שבת תתקיים תפילת ערב שבת בבית ותיקים מחכים לראות את כולכם.
השבת מפקד בשעה  19:00במרכז,
כולם מגיעים ובזמן !! לא לשכוח כחול לבן ,מחכים לראותכם (:
שתהיה שבת שלום
צוות ההדרכה ואביב (:

נוער אהוב שלנו!
ביום ראשון ב 23:00-נתחיל את מדורת לג בעומר ליד המועדון...
בתוכנית:
הדלקת מדורה ,על האש
שירים עם גיטרות מסביב למדורה
משחקים,
צחוקים
ועוד..
יש להעביר  20ש"ח עד מוצ"ש לאחד מאיתנו.
)שימו לב-הכסף שתביאו זה מה שיהיה!!(
אז יאללה הולך להיות שמח-איש בל יעדר!
אוהבים,
תמר ואבישי

חוג היובל
במוצ"ש פרשת "בחוקותי"
ליל ל"ג בעומר תתקיים פעילות
בחצר ביתם של ניצה ושרוליק טיכמן
עלות  50שח לאדם

הועד המקומי
קול
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אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות – הועד המקומי מודה לכל התושבים הפעילים שפעלו ביום הזיכרון ובאירועי יום
העצמאות ובזכותם עברו האירועים ללא דופי.
כמו כן הועד מודה לנורית כהן ולאיילת שלום שריכזו את כל האירועים הקשורים ליום העצמאות תשע"ד.
מארגני ערב השירה בערב יום הזיכרון ויתר הקריינים והזמרים ,לפעילים שפעלו באירועי ערב יום העצמאות:
לקריינים – אבי אלרום וצופיה הירשפלד
לקופירייטר של ההצגה – אסף אלרום והשחקנים – צפניה לייב ,אבישי כהן ,שרה'לה גולניק ודורון קביליו.
למארגני האוכל באחריות דבורה בנצקי ושרה גרינפלד ושאר העוזרים.
ארגון פעילות יום – קרן כהן ,שירי רימון ושלי פסל.
לכל צוותי הפרוק והפיזור של הציוד בערב יום הזיכרון וביום העצמאות.
למקימי התפאורות לסוגיהן.
תודה מיוחדת לגילי זלצר על היוזמה בקישוט המושב ותאורה בכיכרות.
יישר כח לרונן ויימן מהצרכניה על העזרה הגדולה גם בשעות מחוץ לפעילות הצרכניה
יישר כח למאיר היימן על ההרצאה המאלפת.
תודה מיוחדת לשחר בקר שביצע את כל עבודות החשמל בהתנדבות.
תודה רבה למתמידים ולועדת ביטחון בראשות אבי וולמן ואילן דרוקמן שארגנו את אבטחת האירועים.
מרוץ נחלים ה – 2-הועד המקומי מודה לועדת ספורט בראשות יאיר שלום על הארגון המופתי של המרוץ וברכות
לזוכים.
תודה מיוחדת לאלי בנצקי שדאג לתקציב יחודי מהמועצה.
מסלול הנחיתות נתב"ג – בישיבת הועד האחרונה נדון שוב נושא מסלול הנחיתות בנתב"ג המתוכנן להתבצע בקרוב.
הוחלט להגיש התנגדות בשם הועד המקומי.
עו"ד רן אפרתי התנדב לייצג את המושב בהתנגדות.
ספריית נחלים ע"ש יוסי ומאיר פלש ז"ל – הנהלת הספרייה – אורינה פלש וגילי זלצר פנו לועד המקומי בבקשה
לקנות מחשב ע"מ למחשב את הספרייה.
הועד המקומי פנה למנהל אגף החינוך והתרבות במועצה מר נתן ריגלר בנדון וקיבל הבטחה שהמועצה תמחשב את
הספריה.

קול תודה

תודה ענקית לכל
המברכים המבקרים,
המבשלים והאופים
ששמחו אתנו
בהולדתה של ביתנו אביב מלכה.
משפחת פלש.

משפחת יוגב מודה לכל המשתתפים בטורניר הכדורגל ע"ש
ז"ל,
לאלה ששיחקו ,לאלה שעזרו לארגן ולאלה שעודדו.
השתתפותכם מרגשת מחממת את הלב והרוח הספורטיבית
שמלווה את הטורניר ,מייצגת נאמנה את דרכו של איתי.
במקום הראשון – זכתה קבוצת משפחת לבבי,
שחקן מצטיין – אסף בורגר,
שחקן מצטיין ז'-ח' – עידו אשל
מלך השערים – עודד יוגב
שחקנית מצטיינת – בן דור נועם
נתראה בשנה הבאה,
משפחת יוגב

איתי יוגב
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החברה לחינוך תרבות פנאי
בחבל מודיעין בע"מ )חל"צ(

מועצה אזורית חבל מודיעין
אגף החינוך – תרבות תורנית

משרד החינוך
מינהל כא"ב ,תיאום ובקרה

האגף לתרבות תורנית
מחוזות ת"א והמרכז

בס"ד

יום ירושלים תשע"ד
ביום ירושלים כ"ח אייר  28/5/2014בשעה 21:00
בבית דני במושב נחלים ,תתקיים אי"ה הקרנת
הסרט:
שם

אבן השתייה

הכל התחיל שם הכל יתחיל מחדש

מקום קודש הקודשים בבית המקדש.
בואו לשמוע על האבן המכסה על פי תהום ועוצרת את מימיה מלפרוץ ולהחריב את העולם.
הקרנת הסרט עם מפגש יוצרת טלי אוחיון-שיחה ודיון אחרי הסרט.

בברכה,
ועדת תרבות
מושב נחלים

נתן ריגלר,
מנהל אגף חינוך ותרבות
מ.א חבל מודיעין

צעירי חב"ד נחלים
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בית חב"ד חבל מודיעין

ילדי המושב מוזמנים ל:

אי"ה ביום שני י"ט אייר תשע"ד ) (19.5.14בשעה 11:30
נתאסף כולנו ברחבת הצרכנייה
ומשם נצעד בתהלוכה גדולה ברחבי המושב
בסיום התהלוכה יתקיים אי"ה כינוס חוויתי ב"בית דני"
לכבוד ר' שמעון בר יוחאי
את התהלוכה ילווה טנק המצוות של חב"ד
בתוכנית:
 12הפסוקים
הצגה מרתקת" -נקודה טובה"
שירי ל"ג בעומר
סיפורים מרתקים לל"ג בעומר
ספרי קודש
פרסים והגרלות
פרס ראשון:
 2כרטיסי טיסה בשמי הארץ
לפרטים נא לפנות ליאיר רוזנטל054-6578770 :
יחד כל ילדי ישראל

הנה זה משיח בא

הורים יקרים שלום רב,
כמה פעמים שמעתם את הילד יוצא בהכרזות ,כגון:
את הירק הזה הוא לא מסכים לטעום!
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!
ביום חמישי ה 05.06.14 -תחל בע"ה סדנא בת חמישה מפגשים
בנושא חינוך תזונתי במשפחה על פי גישת אדלר.
הסדנא תתקיים בנחלים )מיקום מדויק ייקבע בהתאם למספר המשתתפים(.
עלות למשתתף לכל ימי הסדנא  100 -שקלים בלבד! )לאחר סבסוד המועצה(
הסדנא מיועדת להורים לילדים בכל הגילאים ועוסקת בנושאים הקשורים בתזונת הילד,
כגון :מה הם המזונות המומלצים לילד,
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:

אדוה  / 052-5455062או במייל advakobi@walla.com
יאיר  / 052-9253641או במייל syair68@gmail.com
כל המעונין ,נא להירשם בהקדם!
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ועדת גינון ומראה
• הערוגות מצפון לבית הכנסת הושלמו ,בקרוב נתחיל בגינון
בכניסה הדרומית מערבית של בית הכנסת.

נקיון חזיתות הבתים:
•

מבקשים מכל החברים להקפיד על ניקיון חזיתות הבתים.

• במידת הצורך יש לאסוף עלים וענפים.
ל"ג בעומר:
כל מי שמעוניין להדליק מדורה בשטח ציבורי
נא ליצור קשר לאישור עם שי ויסבלום – .0529280560
לאחר סיום המדורה יש לוודא כי המדורה כובתה ,להעביר את
שאריות העצים והקרשים ושאריות האפר לנקודת איסוף גזם.
אם כל אחד יתכופף פעם ביום לאסוף פריט לכלוך אחד ,החיים יהיו הרבה יותר יפים

אנו מבקשים מכל התושבים לא לזרוק מגבונים לאסלה! העניין גורם לסתימות חוזרות במערכת הביוב המרכזית.

בית הכנסת -ספרי לימוד
קפה מאפה והרצאה

יום ראשון  ,כה אייר25.5.2014 ,
בשעה  ,10:45בבית דני
הרצאה מפי אביבה גרשלר,
"לכל אחד יש ירושלים"
פנו לכם זמן ,כדאי להגיע

לרווחת הפוקדים את בית הקברות ביום שמש או
גשם.
שמשיות בסככה מאחורי הספסלים.
לאחר השימוש נא להחזר למקום.

אנו מבקשים
מכל מי שבביתו
נמצאים ספרים השייכים לבית הכנסת ,להחזירם
ולהדגשה ,גם גמרות מסדרת "שוטנשטיין"

בברכה ,הגבאים

חוג תנ"ך
לוח זמנים
גן –א ספריה 18:00
ב-ג ה ספריה 18:30
ד-ו בבית ותיקים 18:00
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משפחתון שולית ויעל
ההרשמה לשנה הקרובה בעיצומה ,גן באוירה
משפחתית בין הפרדסים וענבי הגפן ,עם חצר
פעילות ועגלול טיולים,.
מתקבלים בשמחה תינוקות מגיל  3חודשים עד שנה
ב 1-לספטמבר.
מוזמנים לבוא – לתאום:
יעל – 050-4449422
שולית –052-8694545

תושבי נחלים שלום רב!
אני חונך ילד ממשפחה במצוקה שהשנה חוגג בר-
מצווה .אביו של הילד לא בתמונה ואמו מובטלת
ומחפשת עבודה ללא הצלחה כבר מספר שנים.
מצבם הכלכלי אינו מאפשר לה לחגוג בר -מצווה
בצורה מכובדת.
אני פונה אליכם בבקשה לסייע ,על מנת שהילד
יזכה לשבת בר -מצווה וחגיגת האירוע בצורה
משמעותית וחווייתית לכניסתו לעולם התורה
והמצוות.
כל סכום יתקבל בברכה .ניתן לתרום מכספי מעשר.
נא להעביר תרומות עד שבת פרשת נשא
052לבירור נוסף ניתן לפנות אלי -
2566508
052לתרומות ניתן לפנות לדבורה בנצקי-
6551030
בברכה שתמיד נזכה להיות בצד הנותן,
זאבי לייב

דרושה קופאית לצרכניית נחלים.
לפרטים לפנות לרונן 052-8462860

להשכרה
דירת  3וחצי חדרים מתפנה ב – 1.8.14-לפרטים נא
לפנות ל052-8751452-

השבת אבידה
למי שאבד משחק ניתן לקבלו אצל משפחת דרוקמן
– 9095075
***
נשארו כלים מהגעלת כלים ,למי שאבד ,ניתן לפנות
לאריה גוטליב 050-8684141
***
נמצאו במרכז המושב אופניים וזוג נעלי ספורט –
נשמח להחזיר לבעליהם עפ"י סימנים.
טובה שטיין 9328974 -

אמא לילד מקסים בן  7חודשים מסורה ואמינה
מעוניינת לשמור ולטפל בילדים בכל הגילאים!
משעות הבוקר  +המלצות )בעלת רכב(
לין שימלר – 052-8932316

זוג או פרט
אם גם אתה מרגיש שהזוג שלך לוחץ ,או נותן לך
מרחב גדול מידי,
כנראה גם אתה לקחת את זוג הסנדלים הלא נכון
ממתחם המתנפחים בהפנינג של יום העצמאות.
להחלפת הסנדלים )"שורש" :ילדים בצבעים
תורכיז וסגול(,
אנא צרו קשר 052-3429016

למשפחה במצוקה כלכלית קשה בת  9נפשות
דרושה עזרה.
מצרכי יסוד בסיסיים ניתן להעביר לגילי – 054-
4676568

