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knechalim@gmail.com
מערכת:

גליון 533
יג' תמוז תשע"ד11.7.2014.,
פרשת " פנחס "
כניסת שבת19:31 :
יציאת שבת20:31 :
מפקד19:00:
054-2589624
טלפון לשער נחלים צפון בחרום054 2589624 :

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

קול ששון וקול שמחה
מזל טוב
למעוז סמדג'ה לנישואיך עם רותם
לנעמה וגולן צדוק
לגלילה נאור
לנישואי הבן/הנכד

נעם יוסף

נ"י

הגיע למצוות.
עליה לתורה בשבת פרשת 'מטות' ,
כא' תמוז ,במניין ראשון.
הציבור מוזמן לקידוש בבית-דני
לאחר התפילה.
נשמח לראותכם !
דודי ושרית כהנא.
חיים ומרים אבנשטיין.

מזל טוב
לדפנה ויניב מאור
להולדת הבן
לידיעת כל התושבים!

"צום הרביעי"
יום שלישי י"ז בתמוז
תחילת הצום – 3:56
שחרית:
].8:00 ,6:30 , 5:45 ,[5:00

מנחה:

.19:15

ערבית

20:05

בנחלים פועל צוות צח"י )צוות חוסן יישובי( שערוך לתת
מענה למקרי חירום שעלולים להתרחש לא עלינו במושב.
במקרה שיהיה צורך לעדכן את התושבים בהודעות חשובות,
נפרסם הודעת טקסט בשם צוות צח"י  /בטחון נחלים בתפוצת
הודעות הטקסט המושבית.
נבקש מתושבים שלא מקבלים הודעות אלה ,להעביר את
מספר הטלפון הסלולרי שלהם להדס במזכירות בטל' 03-
) 9336036בימים א'-ה' (8:00-12:30 ,או במייל
.vmnhadas@smile.net.il
אם ידוע לכם על תושב שלא מקבל הודעות טקסט ,אתם
מוזמנים לעדכן אותו על הודעות שיתקבלו.
כמו כן מומלץ להצטרף לקבוצת המייל המושבית .נא שלחו
את כתובת המייל שלכם לנורית גוטמן:
.gutmannurit@gmail.com
תושבים שיש בבתיהם ממ"ד וידוע להם על שכנים שאין
בביתם ממ"ד ,מוזמנים להציע להם להצטרף במקרה הצורך.
תושבים שזקוקים לסיוע בעת מצוקה נפשית מוזמנים לפנות
למוקד החירום של המועצה בטל' * .3106המוקד מאויש 24
שעות ביממה ,ויכול להפנות לנציגי מחלקת הרווחה.
בתקווה לימים שקטים,
צוות צח"י
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קול השמיניסטים
אנחנו ,שמינית תשע"ד סיימנו השבוע את תקופת התיכון.
תקופה מדהימה שתרמה לנו המון .השבוע ביום רביעי ההורים ארגנו לנו ערב סיום חבל על הזמן  -פתחנו
אותו בסאגוואי ביפו וגמרנו בערב סיום במחלבת מרקוביץ שכולל על האש ,נוסטלגיות ,סרטים ועוד שלל
פעילויות).כן כן אפילו מתנות!(
הרב גרינוולד הגיע לברך ובנוסף גם רכזיי נוער אבישי ותמר.
הורים יקרים ,אנחנו רוצים להודות לכם מכל הלב על הערב הנפלא הזה,
רואים כמה תכנון ואיזה השקעה נעשתה בשבילנו ורואים כמה שאתם אוהבים אותנו )גם אנחנו אותכם
בחזרה(.
רצינו להודות בנוסף לחברי המושב ולוועד המקומי על כל ההשקעה בנו בכל השנים האלה .בפעילויות ,הקמת
מועדון נוער שבה היינו שותפים ,טיולים וכו'..
בנוסף רצינו להודות למדריכים שלנו מבני עקיבא ,לכל נוער נחלים )אל תדאגו לא תפטרו מאיתנו כ"כ בקלות(
לרכזי נוער ,ולכל חברי המושב.
בזכותכם אנחנו מרגישים מוכנים לצאת לדרך ארוכה עם הרבה גאווה להיות חלק מהמושב.
שניפגש רק בשמחות,
אביה דרוקמן ,אורי שלום ,אביה כהן ,איתן וייס ,אלעד סלע ,אסף שטיין ,גדי מרקוביץ ,גפן ורון ,הדר כהנא,
הראל ויסבלום ,יואל לבבי ,יסכה ניסן ,יערה בקר ,יפתח רוטשילד ,נעה צדוק ,נעם בראל ,ראם ילובסקי ורוני
לורנץ.

שלום רב
אנו מתכבדים להזמינכם למפגש בנושא :

"זכות הציבור לדעת "
המפגש יערך ביום ד' י"א בתמוז תשע"ד 9.7.14
בשעה  19:30בספרייה הציבורית האזורית חבל מודיעין בני עטרות
בתוכנית:
 19:30 -20:00התכנסות כיבוד קל ודברי ברכה
 20:00 – 21:30הרצאה מאלפת של עו"ד עופר יחיאל ,שסוחף את הקהל בנושא "זכות הציבור
לדעת" ,טיפים לשמירה על זכויותיכם כאזרחים במדינה ,סיפורים מהחיים בנושא עמידה על
זכויות ועוד.

נשמח לראותכם
אנא אשרו השתתפותכם בטלפונים הרשומים מטה.
רחל יונה
רכזת שי"ל חבל מודיעין שוהם
 039722890שלוחה 1

ענת כהן
מנהלת הספרייה
03-9712139
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הורים יקרים ,ה' עמכם!
השבוע נסעו ביום שני חניכי הרא"ה ואביחי בשיתוף עם הנוער להיות קהל בתוכנית
הטלויזיה "המיזם" היה ממש כיף ):
ביום ראשון הקרוב בשעה שש יתקים סרט בבית דני ,פרטים אצל המדריכים !!
כולם באים ):
ההרשמה לשבת הסניפית החלה ,השבת עולה כ 230ש"ח לכל החניך ,ההרשמה אצל
המדריכים  ,מהרו להירשם ההרשמה עד יום שלישי הקרוב י"ז בתמוז .השבת תהיה
בפרשת מסעי בתאריך כ"ז -כ"ח תמוז  25-26.7בעופרה!!
בעקבות החדשות המצערות על החטופים דחו לנו את יום פתיחת הקיץ לתאריך חדש-
נצא ללונה פארק בתאריך כ"ד תמוז  ,22.7ההרשמות פתוחות אם יש עוד חניכים
שרוצים להירשם ,ואם יש חניכים שאינם יכולים בתאריך החדש ורוצים לבטל לעשות
זאת כמה שיותר מהר ע"י שליחת מייל או פקס למחוז !
אפשר לבטל ולהירשם עד יום רביעי ה 16.7י"ח תמוז .

בקול אחד
"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
הורים יקרים זכינו באוצרות יקרים מכל והם ילדינו המקסימים.
אך ,חובה גדולה עלינו ההורים ,לשמור על בריאותם הנפשית והפיזית.
ספורט חשוב בו משתמשים רבים והיא רכיבה על אופניים וכדאי להקפיד מאד!! על חבישת קסדות
ולבישת אפוד זוהר בשעות הדמדומים והערב במיוחד.
הקפדה על הנוהל הנ"ל חשוב מאד עבור הנהגים בכביש כדי שלא יפגעו חו"ח ברוכב.
בברכת חופשה בריאה ובטוחה
דבורה בנצקי

לתושבי נחלים שלום,
אני מודה לכל מי שעבד איתי סייע השתתף ועזר כדי שפעולת וועדת דת בה הייתי חבר ויו"ר תתנהל
בצורה הטובה ביותר.
אין לי את הזמן שאני חושב שצריך כדי לבצע את התפקיד.
אך אני בטוח שאני משאיר אחרי אנשים טובים שימשיכו לקדם את המושב בכל הקשור לפעילות
וועדת דת.
בהצלחה ויישר כוח לכולכם.
בכבוד רב,
פרדי פליישר

תפילה ולימוד לבנים
אחרי המניין של 8.00
כל בקר אחרי המניין של שמונה מתקיים לימוד לעילוי
נשמת מוטי פוירשטיין ז"ל:
קבוצת בוגרי כיתות ז'-י"ב – מוזמנים להצטרף בוגרים
נוספים!
קבוצת ילדי כיתות א'-ו'  -גם הבנות מוזמנות להגיע!
מוגש כיבוד קל )לחמנייה ושתייה(.
לתרומות ועזרה מעשית להפעלת התוכנית נא לפנות
לדוד סילברמן 054-4322492
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ליוצאים לחמשוש של הנוער...
איזה כיף! (:
תקראו בבקשה טוב-טוב את כל הפרטים:
יום חמישי 17.07 -
ניפגש בשעה  7:45ובשעה  8:15בדיוק נצא .נא לדייק!
ביום זה נצא למסלול בניאס תחתון ,שכולל כניסה למים.
במהלך היום נאכל יחד ארוחת צהריים וארוחת ערב.
לינה :פארק הירדן ,בשקי שינה ואוהלים.
יום שישי 18.07-
נקום בנחת ונצא למסלול מים קליל...
לאחר המסלול נאכל ארוחת צהריים מפנקת בעין מודע
ונסע לשבת באכסניית אנ"א מעיין חרוד.

נוער יקר!
 #כל הכבוד לכל מי שנכח ופעל ביום שישי האחרון ביום
שיפוץ המועדון!
ישר כוח מיוחד לנציגי מועצת הנוער  -ניר דגן ,משה גוטמן
ואורי שלום!
בזכות כולכם המועדון נעים ויפה עכשיו!
כמובן שהאתגר כעת הוא לשמור על הניקיון והאווירה
הנעימה  -בחוץ ובפנים.
סומכים עליכם (:
 #ביום חמישי הקרוב ,י"ב תמוז,10.07 ,
תיערך פעילות מפנקת לשכבת י'!
נפגש ב 20:00במועדון!
 #ביום שני הקרוב ,ט"ז תמוז,14.07 ,
נצא להתנדבות מיוחדת בחנות יד שנייה בלוד
ושם נסייע בתפעול ובארגון החנות.
יציאה בשעה 17:30
הצטרפות בהרשמה מראש בלבד אצל תמר.
מחכים לראותכם....
שבת שלום,
אבישי ותמר

שבת מפנקת במעיין חרוד 18-19.07-
יציאת שבת
נצא בסביבות  21:15ממעין חרוד לנחלים,
הגעה משוערת ב.23:00
רשימת ציוד:
נעליים סגורות ,נעלים למים ,כובע ,ארוחת בוקר ליום
הראשון 2 ,ליטר מים,
בגדים להחלפה בשפע  -שימו לב ,יהיו הרבה מים...
בגדי שבת ,בגד חם לערבים ,ציוד למקלחת ,שק שינה ,אוהל
 רצוי,גיטרות וכלי נגינה.
כלי מטבח )קערות ,קרשי חיתוך וכו'( יחולקו בימים
הקרובים בין היוצאים.
שנהנה (:
אם יש עוד שאלות  -אנחנו פה (:
תמר ואבישי

חוג תהילים לילדים

נחיתות מטוסים בשעת חרום
מרש"ת נמסר כי עקב המצב הביטחוני ועל מנת להשאיר את
המרחב עד כמה שיותר פנוי לפעולת כיפת ברזל לא מתקיימות
נחיתות כלל על מסלול  12/30וכל הנחיתות כולל  4מנועים מופנות
למסלול 21-כך צפוי גם בלילות הקרובים.
לצערנו תכנית המתאר הארצית מאפשרת לרש"ת בזמן חירום
ועקב אילוצים ביטחוניים שלא לעבוד ע"פ התבנית התפעול הקבוע
בתמ"א ולהפעיל את השדה בהתאם לצורכי הביטחון.
סמדר הכהן

יעוץ וליווי סביבתי

בכל שבת אחרי מנחה גדולה )מנחה בשעה (13:15
מתקיימת בבית המדרש בישיבת נחלים אמירת תהילים
לילדים.
מטרת החוג הינה לעבור על מזמורי התהילים ולהקנות
לילדים את אופן האמירה הנכון.
החוג מיועד בעיקר לילדים בגילאי גן חובה ומעלה ,גם
אחרים מוזמנים...
פרס לכל ילד!
אמירת תהילים לע"נ איילה גוטליב ז"ל.
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פסולת בניין:
 oכל אדם שמשפץ או בונה בית ,מחויב עפ"י חוק בפינוי פסולת הבניין עצמאית.
 oמבקשים מכל הבונים והמרחיבים ,להקפיד ולשכור מכולות לפינוי פסולת הבניין .אין אישור
להשליך ברשות הרבים ערימות פסולת בניין )גם אם מתכוונים לפנות בהמשך(.
 oמשאית פינוי הגזם של המועצה אינה מפנה פסולת בניין.
מדורות:
 oיש להקפיד שלא להבעיר מדורות בתוך גני השעשועים.
 oיש לפנות את כל הפסולת בסיום המדורה כולל שאריות קרשים וערימות אפר!!
אם כל אחד יתכופף פעם ביום לאסוף פריט לכלוך אחד ,החיים יהיו הרבה יותר יפים
ממשיכים בתנופת עשייה ,ועדת גינון ומראה

משפחות המעוניינות לארח משפחות תושבות
הדרום לפנות לאיילת שלום –
054-2300048

לאחרונה נפרץ המחסן של המשחקייה ,הדלת נעקרה
ממקומה .לא נגנב דבר.
זו כבר הפעם השנייה .ונדליזם לשמו.
ידוע לי שזה נעשה ע"י ילדי המושב .אודה למי שימסור
לי פרטים על זהותם ,למען חינוך ילדינו.
אהובה 052-2442834

פ"שקויל
חוג היובל
במוצ"ש שבת פרשת "מטות" ,כ"א תמוז,19.7.14 ,
בבית דבורה ואלי בנצקי
בשעה 21:00
עלות  ₪ 30לאדם

השבת תפילין של הציבור
אבי ז"ל דאג לזוג תפילין שיהיו בביהכ"נ לשימוש חופשי
לציבור וכל מי שהיה צריך תפילין נעזר באותו זוג תפילין.

קול מנחם
תנחומים
לאתי ורון
במות אביך
בנחמת ציון תנוחמי

תפילין אלה היו מונחות בדרך קבע בתאי בביהכ"נ וכל מי
שנזקק להם לקחם והחזירם לאחר התפילה.
לפני כחודש נלקחו התפילין וכנראה בטעות לא הוחזרו.
לפני שאקנה תפילין חדשות אבקש אם משהו יודע או ראה
את התפילין להחזירן לתאי בביהכ"נ ובינתיים שמתי בתאי
את התפילין הישנות של אבי ז"ל
בברכה
כוכבא יעקב
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דרושה אישה/נערה מסורה ואוהבת ילדים לעזרה
בטיפול בשני ילדים מתוקים ,בגילאי  1.8ו5-
חודשים )יחד איתי בבית( ,בחופשת הקיץ בשעות
הבוקר בין התאריכים  1.8עד ה) 1.9כל אוגוסט(.
עדיפות לבעלות ניסיון.
בתשלום .ניתן להתגמש בימים .במושב נחלים.
ליצירת קשר:
רני0528801920-
יובל0502204675 -

נגמרו הקייטנות אבל החופש עוד פה ?
מחפשים סידור לילדים?
יש פתרון!
ילדי כיתות א-ד מוזמנים לקייטנת המשך!!
הקייטנה תיערך בין התאריכים
 22.7-4.8בין השעות  8:00-13:00בבית משפחת
אשל.
בתוכנית :פעילויות ,משחקים יצירות והרבה כיף!
עלות הקייטנה 650 :שח ,ניתן להירשם על בסיס
יומי.
לפרטים והרשמות :עומר 052-6558833
מחכה לכם!

השבת אבידה
נמצא כדוריד ניתן לקבלו על פי סימנים
052-6778890
***
נמצא מפתח בגינת משחקים,
נשמח להשיבו לבעליו.
משפחת בן דרור 054-6505029

עבודות גינון-כיסוח דשא ועשבים ,גיזום שיחים
ועצים,ניקוי חצרות ועוד..
מכירת ושתילת פרחים לקראת שנת השמיטה.
לפרטים :ניר050-7233885-

להשכרה
קראוון ליחיד או לזוג
לפרטים 052-8751452
להשכרה
דירת  3חדרים כניסה 01/08/2014
055-9922000
***
דירת  3חדרים  3מזגנים דוד שמש חדש נא לפנות
ליוסי 050-8503307
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עולה חדש מארגנטינה בן  ,30דתי לאומי
שנה בארץ ,עובד ,ישמח למשפחה מארחת
לשבתות ומועדים להקלת הקליטה בארץ.
אלחנדרו קאפיט
0584695508
לפרטים נוספים:
6781185

עפרה 054-
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