
           1

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  
  

   

  

  

  

  

  

  529 גליון
  13.6.2014ד, תשע"  סיוון 'טו

   " שלח לךפרשת "
  19.29 ת שבת: כניס

  20.30 יציאת שבת:

  19:15מפקד:   5.00 ין כ"ותיקין":מני

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

vmnhadas@smile.net.il 
  מערכת: 

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

  

ששון וקול קול 

  
  מזל טוב

  

  בהגיעך למצוות דן הקרלעי
  לעדנה ושי הקר

  למלכה הקר
  לטובה וצביקה הקר

  לרגל שמחתכם
  
***  

  בהגיעך למצוות לאורי פורר
  להילה ודורון פורר
  בלהה ומשה פורר

  לרגל שמחתכם
 

  מזל טוב
  לאילה ורועי זמיר

  שלומי אחיהלהולדת הבן 
  לאסתר  הולנדר

  לרחל ומשה גליק
  להולדת הנין / הנכד

  
***  

  לשושנה ברקו
  רותלהולדת הנינה 

  להניה ועמנואלנכדה 
  
***  

  לטלי ומתן רבי
  איתמרלהולדת הבן 

  
***  

  כלפה וגלעדפנינה ל
  עומרלהולדת הבן 

  נרבלמלי  ויחיאל וי
  לדבורה ושמואל פוירשטיין

  להולדת הנין
  
***  

  למרים ופטריק גומז
  להולדת הנכד 

  איתמרלליאורה ובן 
  
***  

  לדסי ועקיבא כרמל
  שוהםלהולדת הנכד 

  לשחר ומיטלבן 
  

  ליאיר ונעמי כרמל
  להולדת הנין

  אסף עם אוריהולנישואי הנכד 
  לנירה וישעיהו  בן

  
  מזל טוב

  
  לגולדי ואיציק לבבי

 גלימיכה ולנישואי 

  
לקבלת פרס העובד  לחוה ליבוביץברכות 
  טיין במועצה האזורית חבל מודיעיןהמצ
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רצינו להודות מקרב לב לכל מי שטרח, אפה, עזר 
בננו  ובא לשמוח איתנו בשמחת בר המצוה של
  אורי פנחס. שנזכה להשיב לכם בשמחות. 

  דורון, הילה, אורי ומשפחת פורר

  

 

 קול תודה

 
  תמרורים -בטיחות בדרכים. 1

  לפעול עם המועצה האזורית לתגבר את תמרורי הדרכים. ב החליט הועד המקומיעל מנת לשפר את הבטיחות בכבישי המוש
ולהעביר אותם לידי הח' קותי דרורי יו"ר ועדת בטיחות  אנו פונים לציבור להעלות רעיונות והצעות לתמרורים בכבישי המושב

  .מזכירת הועד המקומי או לידי הדס בדרכים
  
  סוסן  ישיבה חגיגית עם ר' המועצה מר שמעון. 2

  הועד המקומי קיים ישיבה חגיגית עם יו"ר המועצה האזורית מר שמעון סוסן לכבוד כניסת הועד החדש לתפקידו.
המרא דאתרא הרב גרינוולד ברך את חברי הועד וכן את ראש המועצה וציין בדבריו את תרומתו החשובה של מר סוסן לחינוך 

  במועצה ולקידום המושבים.
יזק, הודה לר' המועצה על תרומתו הרבה לפיתוח המושב וכן העלה בדבריו את הפרייקטים הנמצאים יו"ר הועד הח' יעקב א

בעבודה כגון הרחבה ושיפוץ סניף בנ"ע, עבודות ברח' דן והעלה בדבריו גם את הפרויקטים העתידיים המתוכננים לתקופה הקרובה 
המועצה הסביר לחברי הועד שהמושב נמצא בגרעון תקציבי גדול כגון המשך תכנון כביש ומדרכות ברחוב שניר וגן השעשועים. ר' 

  בפיתוח ולכן הוא ישקול את הבקשות בהקדם.
  
   –שבועות . 3

הועד המקומי מודה לכל מעבירי השיעורים בשבועות וכן לגבאים במיוחד לח' יעקב מנדלבאום שארגן את כל השיעורים לילדים 
  ולנוער. 

  
  תב"גלנחיתות בנ 21-03הפעלת נתיב .4

מתבצעות נחיתות מצפון מעל הישובים מזור  29.5.14- רשות שדות התעופה סיימה את שיפוץ המסלול הצפוני לנחיתות החל מ
  ובארות יצחק ובשוליים צפויים לסבול גם הישובים נחלים, נופך ורינתיה.

ים החורגים מהמסלול וגורמים מצב זה בו לא היתה כלל השפעה של רעש מטוסים על מושבים אלו עלול להשתנות וישנם מטוס
  למטרדי רעש מעל מושבנו.

כנגד רשות שדות התעופה שלא תבצע  מנהליותיו"ר המועצה מר סוסן פועל עם הישובים בארות יצחק ומזור באמצעות עתירות 
  שימוש יתר במסלול הנ"ל.

ה ביקש שהועד יודיע לו על מקרים של היום, מושבנו נמצא בשולי המסלול והמטוסים לא אמורים לעבור מעל נחלים. ראש המועצ
  חריגות מהמסלול והוא יפנה לרשות שדות התעופה בנדון.

 כמו כן, פועלת המועצה מול רשות שדות התעופה למיגון אקוסטי של מבני החינוך ובי"ס מודיעים בנחלים.

 קול הועדקול הועדקול הועדקול הועד

  לכל קהילת נחלים היקרה,
  

  תודה רבה על השתתפותכם בשמחתנו!
תודה ענקית על הסיוע המיוחד בארגון הקידוש 

  מצווה של בננו ונכדנו עידן!-שבת בר
  בשמחות! שנזכה להשיב לכם

  עדנה ושי הקר
  מלכה הקרו טובה וצביקה הקר

 

  תנחומים
  

  לאתי קליין
  במות האב

 בנחמת ציון תנוחמי

לבקר את חברינו הותיקים מוזמנים ליצור  םהמעונייניאנשים 
                               איתי קשר.

  9328439  אהובה אינהורן              
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  הורים יקרים, ה' עמכם !

 

השבוע סיימנו את ההתרמות השנתיות של בני 
עקיבא, ישר כוח לכל החניכים שהסתובבו במושב 

  ! ביד רחבה והתרימו וכמובן לכם שנתתם

כל מי שסיים פנקס יש לו כרטיס כניסה חינם 
    לפעילות פתיחת קיץ שלנו בלונה פארק.

בשביל שההסעה ללונה פארק תהיה לנו יותר זולה 
עשינו הסעה שלנו עצמאית מהמועצה לכן כל חניך 

ש"ח במזומן  20שיצא יצטרך להביא למדריך שלו 
   חוץ ממה שמשלמים באינטרנט על הכרטיס.

  שמה ללונה פארק היא ההר
  כולם כולם נרשמים  19.6עד יום חמישי כ"א סיון 

   לא מחכים לרגע האחרון !!

ף אני מזכירה לכולם את התאריכים של נוסב
  המחנות כדי שאף אחד לא יפספס אותם !!

  20-21.8כה - כד- שבט נבטים

  17-18.8כב -כא- שבט ניצנים

  24-26.8ל -כח-שבט מעלות

  18-21.8כה - כב-שבט מעפילים

  18-21.8כה - כב -שבט הראה

  19-24.8כח -כג -שבט אביחי

השבת כמו בכל שבת תתקים תפילת ערב שבת 
   בבית ותיקים מחכים לראות את כולכם.

  במרכז, 19:15מפקד בשעה   השבת 

  כולם מגיעים ובזמן !! לא לשכוח כחול לבן, 
  מחכים לראותכם :)

   שתהיה שבת שלום

  צוות ההדרכה ואביב :)

 

 משרדים לעמותה הפועלת למען ניצולי שואה

 
ביב לניצולי השואה" מחפשת משרדים במושב נחלים כתרומה או בתשלום נמוך (לאור העובדה שכל הסיוע עמותת "א

  ).בחנםבמיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה במושב ומחוצה לו נעשית 
  מ"ר, שלושה חדרים. 70-גודל כ

  )SMSלוח (אם אין מענה נא להשאיר הודעה או לש 054-4688320נא להתקשר לאביבה סילברמן במספר 
  תודה ותזכו למצוות

 אביבה סילברמן, עו"ד

 אביב לניצולי השואהמנכ"לית עמותת 
 

 לעמותה תרומות
  העמותה עגלו לטובת

  והעבירו הלאה סרטוני זכויותצפו ב
  בפייסבוקהצטרפו להיות ידידי העמותה גם 

  

  

  

  

  

      

        

        

        

        

     

  

  
  

  

  
 ובל ושרץ בידו""הט

עם קניית כלים חדשים יש לטבול הרבה מהם במקווה 

הכלים. אך המצב הקיים הופך את התהליך למגוחך 

היות ובמקווה הכלים צפות חיות שונות ומשונות 

ההופכות את הביטוי "הטובל ושרץ בידו" לרלוונטי 

  מתמיד.

נשמח מאוד לטיפול האחראים בנושא ושציבור הזוחלים 

  בחצרות הבתים ובמחסנים. ישוב למקומו

   ,תודה

  רועי פרל
  

  
  בית מדרש לנשים

 
  אגף החינוך והתרבות של

  מועצת חבל מודיעין
  

  מזמין אותך 
  ודי בית מדרשליום לימ

  בבית דני,
  ש"ח 30בעלות של 

 16.6.14ח סיוון "בתאריך: י
  הרב גרינוולד דוד - 10:00בשעה 

  "שנת השמיטה"
  הרב אהרון כהו -  11:15בשעה 

  "פרשה ואקטואליה"
  

  בואי בלב שמח
  חווה גרמה

052-2541770  

 

  אזכרה
  

במלאות שלוש שנים לפטירתה של בתי, אמנו 
  וסבתנו היקרה 

  ז"ל רבקה לנדאו
נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה ביום א', י"ז 

בבית העלמין  18:00, בשעה 15.6.14בסיוון, 
 בנחלים.

  המשפחה
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  !הנקיון על שמרו – לשימושכם פחים מספר הותקנו האחרונים בימים

 :3106* מוקד •

o מוניציפליים לנושאים הקשור בכל ויעיל מהיר מענה נותן המועצה של המוקד. 

o פינוי, רעוע ענף או עץ גיזום, פינו שלא גזם ערימת, מהבהבת/תקינה לא רחוב תאורת 
 .שירותב להשתמש מוזמנים – וכדומה מפגעים

o להתקשר צורך ללא מהמכשיר ולדווח המועצה אפליקציית את להוריד ניתן. 

 !יפים יותר הרבה יהיו החיים, אחד לכלוך פריט לאסוף ביום פעם יתכופף אחד כל אם •

תושבים שבחצרותיהם מקווי מים (שלוליות, בריכות, נזילות) מתבקשים להדביר באופן עצמאי כנגד קינון יתושים . המועצה  •
   ביר את השטחים הציבוריים.תד

  ומראה גינון ועדת                                       

        קייטנת הגנים יוצאת לדרךקייטנת הגנים יוצאת לדרךקייטנת הגנים יוצאת לדרךקייטנת הגנים יוצאת לדרך
  

  הורים יקרים!
  קיים לכל גן בגנו עם צוות של גננת וסייעת צעירה.קייטנת הגנים תת

  הקייטנה תערך בתאריכים 
  ) בלי ימי שישי1/7-31/7ד' אב ( -ג' בתמוז

   13:30 – 08:00בין השעות 
  ).07:30-הגן יפתח ע"י הסייעת ב :(להורים עובדים

  הילדים מביאים ארוחת בוקר, שתיה ופרי לטעימה.
  ני תשלומיםניתן לשלם בש₪  750 העלות הקייטנ

  1.6.14לתאריך  -₪  375 .1

 1.7.14לתאריך  -₪  375 .2
  .10% –הנחה לאח שני 

את התשלום יש להעביר לאיילת שלום או לתמי בגן יובלים לא יאוחר 
  .10.6.14-מתאריך ה

  ₪. 800לאחר מכן תעלה הקייטנה 
  

  חופשה נעימה
  
 

 "סיוע במתן מלגות לתלמידים עבור מסע לפולין

) עתידים 7/8 - 29/7י"א אב,  -במהלך תשעת הימים( ב'

לצאת תלמידי כיתות י"א בישיבת בנ"ע נחלים למסע 

בני ישיבות לפולין, צ'כיה ואוקראינה, בו יעברו 

חצרות החסידויות במחנות הריכוז וההשמדה, ב

והאדמו"רים ובקהילות היהודיות השונות. עלות המסע 

  גבוהה מאד 

הן באופן אישי והן  - ואנו פונים לכל מי שיכול

בהפנייה לגורמים שונים ורלבנטיים אשר יוכלו 

לתרום עבור מלגות למסע לתלמידים  -לסייע בעניין

   אשר אינם יכולים לשלם סכום זה.

  או מידע שיכול לסייע בענייןנשמח מאד לכל תרומה ו/

או בטלפון:  polintashad@gmail.comלפרטים: 

0544499832  "  

 

  קייטנת פאר יוצאת לדרך!!
  

  והפעם בשתי מתכונות:

  בימי שישי) בחודש הראשון של החופשה, 1

  (כאשר לא מתקיימת קייטנה בגנים)
  8:00-12:00בין השעות 

  4/7,11/7,18/7,25/7התאריכים:
  

  )מיד לאחר סיום קייטנות הגנים.2
  8:00-13:00בין השעות 

  )3/8-14/8 בין התאריכים:

  

  ימים של כיף, פעילות והרבה שמחה!
  

  רעיה-0535229199לפרטים:
  

  כי על איכות לא מתפשרים!
  :)נפגש

 

במלאות שלוש שנים לפטירתה של בתי, אמנו וסבתנו היקרה 

  ך "חוג תנ

 
 18:20ספריה   'א–גן 

 18:50ה ספריה   'ג-'ב
  18:15בבית ותיקים   'ו-'ד

 

  ספריית נחלים
  

  לידיעת ציבור הקוראים/קוראות
, הספרייה 19.6.14-ביום חמישי ה

  תהיה סגורה!
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 נוער יקר שלנו!
   

  בשבוע הקרוב אנחנו מתחילים סבב חדש של מפגשים לפי שכבת גיל... 
  סתם, כי בא לנו לפנק :)

  .20:00בשעה י'  שכבת כיתה) ניפגש עם 17.06אז ביום שלישי, י"ט סיוון (
  .20:00בשעה  שכבת כיתה י"א), ניפגש עם 18.06ום רביעי, כ' סיוון (ובי

  ), הפרטים בהמשך...28.06המפגש עם שכבת כיתה י"ב מתוכנן בע"ה למוצאי שבת פרשת חוקת (
  מחכים לראות את כווללללכככם!!

     
  - ושימו לב לכמה תאריכים ממש חשובים שכדאי שתדעו עליהם

  ! נוכחות חובה!!!04.07ת הנוער, יתקיים בע"ה ביום שישי, ו' תמוז, בהובלת מועצ שיפוץ המועדון -
   אדיר :) ), יהיה17-19.07יתקיימו בע"ה בין י"ט תמוז לכ"א תמוז ( מדהימים טיול ושבת - חמשו"ש -
  )...27.07-31.07ה, כ"ט תמוז עד ד' אב (-תתקיים בע"ה בימים אקייטנת איל"ן ו..  -
   

  בקיצור, 
  להיות מ ט ו ר ף !הקיץ הזה הולך 

  הישארו בעניינים :)
   

  שבת שלום,
 אבישי ותמר

  קייטנת אילן

  מוכנים?? יוצאים לדרך!
  אילן התשע"ד!!! תקייטנהרגע לו כולנו מחכים שנה שלמה הגיע...-שימו לב

  תאריך לידה. + מתנדבים (טכני וצמודים) נא להעביר בהקדם לתמר: מס' ת"ז
  נא להעביר בנוסף (בזריזות!!) צילום ת"ז לשרית. 18מתנדבים (גברים) מעל גיל -

 נשמח לכל עזרה!!-חוצמזה נפתחים השערים לתרומות

במועדון..(כיתות ט' מפגש הכרות והכנה לקראת  21:30לכיתות י' ומעלה במוצ"ש ב הלקייטנמפגש היערכות  -נוער יקר
  יתקיים בהמשך) ההקייטנ

  052-8308037- רית כהנאש
  050-9099226-תמר ליבוביץ

  052-3662877-אבישי כהן

  בהצלחה לכולנו!!
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  להשכרה
  

 בית בודד
  חדרים גדולים + פינת אוכל 3

  פנוי מתחילת יולי
052-4035599  
052-4032211  

  
***  

 מתפנה באוגוסט ,
  דרים מרווחתוחצי ח 3דירת 
  מ"ר) + חצר 80 -(כ 

  050-9328857 –לפרטים 
  
  
***  

  יחידת דיור במושב נחלים
  חדרים שלושה 

  מקלחת סלון-מטבח, שירותים
  כניסה נפרדת, חצר גדולה,, מזגים 2

  לפרטים נוספים
  מיכה לבבי

054-3454714  

  

  זקוקה לעזרה בעסק שלי,
  למשרה חלקית

  ליטוש / ניקיון/ ניירת
  9325552 -לפרטים לפנות למרים פלש 

  

 עמותה חינוכיתל
  בתחום הארגוני. ת\ה למילוי מקום מנהל\דרוש

  רשים:כישורים נד
  ראש גדול, יחסי אנוש מצויינים , יכולת ארגון 

ידע בתוכנת אקסל / בניית מצגות / יישומי 
  אינטרנט

  היקף המשרה: 
  8:30-15:30ה' בין השעות: -ימים א'

  15/12/14עד  15/8/14בתאריכים 
קורות חיים נא לשלוח 

    rit@maagalim.orgyaa  למייל:
  העבודה במושב נחלים.

  

  

משפחה דתית שגרה במושב מחפשת בית   
 7/2014חדרים החל מחודש  4-6להשכרה בן 

-054או  054-6922942טלפונים להתקשרות : 
6480600  

 

 השבת אבידה  

לפני  נמצאו אופניים כחולות של נוער ליד הישיבה
 לקחת על פי סימנים כחודשיים, הבעלים מוזמנים

  054-4244223ון אהר
  

 


