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  568 גליון
  3.4.2015, התשע" ' בניסןיד

  שבת פסח
  18:44 כניסת שבת:

  19:39יציאת שבת: 
  

  054054054054-2589624258962425896242589624טלפון לשער נחלים צפון בחרום: 
         

knechalim@gmail.com 
  

  מערכת: 
  אביטל שפילמן, גילי זלצר, דבורה בנצקי, 

  , הדס סניאורנורית גוטמן, ניצה טייכמן

  

 חג שמח וכשר

 ל הנחליםקומערכת 

  
  

וכשר, ועד האגודה והועד המקומי מברכים את תושבי המושב בחג פסח שמח 

 חג של אחווה ורעות בין כל תושבי המושב.

  

אנו שמחים להודיעכם כי לאחרונה הוקמה ועדה מיוחדת מטעם שני הועדים, ששמה לה למטרה ליישב 

  את כל המחלוקות הקיימות ביניהם.

  ועדה זו, הכוללת שלושה נציגים מכל אחד מהועדים, התכנסה כבר מס' פעמים.

  ים לה הצלחה בהשגת המטרה הרצויה.בשם כל תושבי נחלים אנו מאחל

  

  

  ,בברכת חג שמח

  יעקב איזק                                  זאב גולניק

  יו"ר ועד מקומי                         יו"ר ועד האגודה

 

 קול הועדים

קול הנחלים הבא יצא אי"ה לאחר 

 הפסח, חג שמח

  



   2

  ועד מקומי
מזכירות הועד המקומי תהיה סגורה לרגל חופשת 

  בין התאריכים: הפסח
 3.4.15 – 12.4.15.  

  
  ועד אגודה

 – 3.4.15במהלך החג וחוה"מ פסח בין התאריכים 
מזכירות האגודה תהיה סגורה. פניות חברים  12.4.15

בשעה  1.4.15בנושא כספים ניתן לקבל עד ליום רביעי 
12:00.  

  
  חג כשר ושמח,

        מיה ברהום והדס גריןמיה ברהום והדס גריןמיה ברהום והדס גריןמיה ברהום והדס גרין

        לכל חברי ותושבי נחלים,לכל חברי ותושבי נחלים,לכל חברי ותושבי נחלים,לכל חברי ותושבי נחלים,

 ,חג פסח הגיע ואיתו האביב

 ,נאחל לכם חג של התחדשות וצמיחה

 ,לכל משפחתכם אושר ושמחה

  !בריאות ואהבה, נתינה ושלווה

  פסח כשר ושמח,

 ♥-מאחלות מכל ה

  מיה והדס
  מזכירות נחלים

  

 ,קהילת "מזור" תקדם בתודה וברכה

מתפללים אשר יסייעו לחיזוק המניין, בחגי ניסן 

 .הבעל"ט

 !! 8:00 תחילת התפילה 

  

  
  

  

  

  

  

  

 
    

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

    
 

 

 

 

 

 
 

  

 שמחה וקולששון  קול

  

  מזל טוב
  

  לאסתר ועמוס אופיר

  להולדת הנכדה

  בת למורן ואלחנן

***  
  

  למורן ולגבריאל זעירא

  להולדת הבת שקד

  

  

  מזל טוב
  

  עם טליהלאירוסיך  לאסף שינפלד

  ליוסף כבדיאל

  ליוסי ומירי שינפלד

  לאירוסי אסף

  

 

  מזל טוב
  לתאומות בנות המצווה

  ספיר ושוהם ברק
  

  לרוני וניר ברק
  לנירה ואשר לסטר
  לחגיגת בנות המצווה

 

 

  מזל טוב
  

  לפנחס רוטשילד 

  בהגיעך לגבורות
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 הציבור מוזמן להשתתף
  

  בסעודת משיח
  

  סעודה אותה תיקן הבעש"ט לאכול בשביעי של פסח אחה"צ
  שבו "מאיר גילוי הארת המשיח"

 בסעודה זו סופגים ומקבלים את האור הנעלה והברכות הכלולות בו 
  

  ית  תתקיים בעז"ה בשבת פרשת "שמיני" בבית הכנסת יחד עם סעודה שלישית סעודת משיח מרכז
  סעודות משיח נוספות יתקיימו בעז"ה בשביעי של פסח (יום שישי) 

  רוזנטל- בבית משפחת סובלמן 15:30בשעה 
  לגברים ונשים

  תתקיים סעודה לנוער17:00בשעה 
  משק מרקוביץ-במחלבת "ארץ זבת חלב" 

  
 

  חג כשר שמח !

 

 

  הכנות לפסח: 

o  כדי שיאסף לפני החג.עד יום חמישייש להקפיד ולהוציא גזם ופסולת , 

o  נא לדאוג לפינוי באופן פרטי (המועצה אינה  –מספר תושבים הוציאו פסולת בנין

  מפנה ומחלקת קנסות..).  

o .מבקשים מכל החברים להקפיד על ניקיון חזיתות הבתים  

  נא גלו אחריות ושמרו על הקיים! –ה אנו ממשיכים בעשייה ובשיפור הסביב •

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

  

  חג כשר שמח ונקי, ועדת גינון ומראה                                      
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 !הורים וחניכים יקרים, ה' עמכם

 
השבוע יצאנו למסע פסח מהנה ומטורף 

חניכים  100- במיוחד! ב"ה יצאנו כ
 ...ומדריכים

נסענו מהמושב וטיילנו מהר שאול לפסגת הר 
ברקן, משם נסענו לגני חוגה , שם שיחקנו 
 (:משחק סולמות ונחשים ענק בנושא התנ"ך

 , לישון אכלנו ארוחת ערב והלכנו
קמנו בוקר ונסענו למסלול "שביל האירוסים" 

 ...ומשם הביתה
 !היה טיול מטורף וכיפי במיוחד

זו ההזדמנות להודות למדריכים על הכל, 
 !הייתם תותחים

 
בנוסף, ביום שלישי נפגשנו בסניף על מנת 

לנקות ולסדר אותו בעקבות האירועים בשבוע 
 (:פסח -האחרון ולקראת החג הבעל"ט 

 !הכבוד לכל מי שהגיע לנקותכל 
  

 !מאחלת לכם חג פסח כשר ושמח

 שחר הקומונרית

  

 בני עקיבא

 קפה מאפה והרצאה
  

 ביום ראשון

  , , ל' ניסן19.4.2015
  (שימו לב לשינוי התאריך!!)

  בבית דני, 10:45בשעה 

  ישראל טייכמן   תתקיים הרצאה מפי
  ידידיה הטובים של האישה" -"היהלומים על

  

  חג שמח
 

           10       45      3       29  
  שניות     דק'  שעותימים

  

 !! היכון, צאהיכון, צאהיכון, צאהיכון, צא    למקומות,למקומות,למקומות,למקומות,
 

 ! חוזר ובגדול כן כן, הוא

 מרוץ נחלים השלישי בבוקר יום העצמאות
 באווירת החג נזנק למלא את הריאות בריח פריחה ובאדרנלין

 קחו הפסקה מהניקיונות ....אז
 הפשילו שרוולים וקישרו את השרוכים

 התחילו להתאמן- ועוד היום
 

   im.sportweb.co.ilnehal לפרטים והרשמה

 

  

  לכל נוסעים לחג!
להזכירכם, אנא להפעיל את האזעקה וכל 

  אמצעי הגנה אחרים.
  חג כשר ושמח!       

 

  ועדת בטחון
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  +60 מחשב מיומנויות קורס
  

  ,יקרים וותיקים תושבים

  " המחשב  מיומנויות" לקורס להירשם מוזמנים הנכם הוותיק האזרח שנת במסגרת 

  16.00-19.00 השעות בין  רביעי או ראשון: בימים שיערך

  )17.45-19.15-' ב קבוצה  16-17.30 - ' א קבוצה( 

  הקורס לכל למשתתף ₪ 100 עלות, מפגשים 12 הקורס משך

  ) ההיענות לפי  יקבעו הסופיים והמועד המיקום(
  

  : הקורס תכני

 .ומבנהו המחשב  על בסיסי מידע הצגת, ציפיות ותיאום הכרות:  בסיסית הכרות .1

 . קבצים בשרת עבודה, winב חיוניות פעולות, דפדפנים הכרת,  בעכבר שימוש .2

 עיקריות ופקודות קבלה, יצירה, דואר תיבת פתיחת:  ל"בדוא עבודה .3

,  יעילים שירות אתרי הכרת. תוכן באיתור והתנסות מתקדמים חיפושים:  ברשת מידע ואיתור שימוש .4

 .אינטרנטי מידע ושיתוף גלישה מיומנויות

 .לעיצוב ריקיםוט טיפים, במסמכים ושימוש שמירה, עריכה, יצירה, עבודה סביבת הכרת:  wordב עבודה .5

 .מידע שיתוף, ידועות באפקליציות ושימוש הורדה, בסיסיות פעולות:  סמארטפונים עם הכרות .6

 .פייסבוק פרופיל פתיחת,  ידועות חבריות רשתות עם הכרות .7

 יותר ומזמין ידידותי באופן ובמחשב ברשת שימוש על להקלה וטיפים, דרך קיצורי .8

 שנרכשו שונות ומחשב רשת מיומנויות של אינטגרציה תוך תוכן יצירת עם והכרות post בכתיבת התנסות .9

 .הקורס במהלך

  

  :  במייל גולן לדבורה לפנות ניתן והרשמה לפרטים

Region.Muni.il-dvorag@Modiin  

  

  ,בברכה

  הוותיק האזרח שנת אחראית, ברין עילית
  

  

  ז"ל איתי יוגבורניר הכדורגל ע"ש ט
  

 2כמידי יום העצמאות גם השנה נקיים את טורניר הכדורגל במבנה של בתים כאשר מכל בי יעלו 

  הקבוצות הראשונות לחצי הגמר.

נזכיר כי בכל קבוצה שוער וארבעה שחקני שדה ומחליפים מבני שכבה ט' ומעלה. כמו כן יערכו 

  ן שכבת  ז' ושכבת כיתה ח'.משחקי הבנות בכדורגל והמשחק בי

הטורניר דורש הכנות בהתאם למספר הנרשמים, על כן נבקש להרשם בהקדם אצל כרמי יוגב 

  .054-4349926במס' 

  ההרשמה תסגר ערב פסח.

  
  משפחת יוגב מודה ומברכת כל אחד ואחת בבואם לטורניר.
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  ועד מקומיקול ה

  
  פעילות הועד המקומי מפסח לפסח

  ע"ש מוטי פוירשטיין הי"ד –סניף בנ"ע . 1

עפ"י בקשת הועד המקומי, ראש המועצה מר שמעון סוסן אישר שיפוץ והרחבת סניף בנ"ע. בהתאם לבקשת הועד עקב 

הישן שופץ כולל שירותים, חלונות, מ"ר (כולל ממ"ד) והחלק  100-ה ומס' הילדים בסניף הורחב הסניף בהאוכלוסיגידול 

   .₪מליון  2- ריצוף, מזגנים והחלפת גג האסבסט, עלות הכוללת קרוב ל

  כן בציוד מתכלה.וארונות , הועד המקומי השקיע בנוסף בריהוט: שולחנות, כסאות

רשים ויג'קטים הדבמסגרת שנת הבדק נציגי הועד המקומי, נציג הקבלן והמפקח שאול, ערכו סיור בסניף ורשמו את כל הר

תיקון או החלפה. רשימת התקלות הועברה למועצה ולקבלן ע"מ שיתוקנו במהרה. בגמר העבודה מועדון הנוער ובית 

  הותיקים חוברו לחשמל.

  כביש ומדרכות ברח' דן . 2

  בשנים האחרונות לסלילת כבישים ומדרכות בכל רחבי המושב. המקומי פועלהועד 

עצה לבקשתנו והסכים לסלול והקים מדרכה ברח' דן. במסגרת העבודה הותקנה מדרכה בשנה האחרונה נענה ראש המו

מ' וכן נבנו תעלות ניקוז,  2מ' וכן חניה מצד דרום ברוחב  7ממשפחת כוכבא ועד למשפחת קינד וכן נסלל כביש חדש ברוחב 

  חלקם סגורות וחלקם פתוחות. 

בזק עצר את סיום העבודה ודרש בניית חניונים לשוחות.  ןשבגינ בכניסה למושב נשארנו עם בעיה של בזק בנושא השוחות

הועד המקומי עם המועצה פועלים מול בזק לפתרון הבעיה. הועד המקומי ממשיך בפעילותו מול המועצה להמשך סלילת 

  .₪ 1,850,000 –הכבישים והקמת המדרכות במושב. עלות העבודה ברח' דן 

  מצלמות . 3

שי של התושבים ולמניעת ונדליזם במושב הוסיף הועד המקומי מצלמות ברחבי המושב בשיתוף ע"מ לשפר את הבטחון האי

  עם המועצה.

הותקנו מצלמות במרכז המושב (בביהכנ"ס, בני עקיבא, גן שעשועים, מגרש הספורט וכן בכניסה למושב ע"י בית הספר) 

 120,000-עדת בטחון. עלות הפרוייקט הנוכחי כמתוכננות מצלמות גם בסוף רח' הירדן, העבודה מבוצעת עפ"י הנחיות ו

. בשנה הבאה נרחיב את רישות המצלמות ברחבי המושב ע"מ לשפר את ₪ 120,000ש"ח, בשנה שעברה הושקע ג"כ סך של 

  הבטחון האישי של התושבים. 

  תחנות הסעה. 4

  .₪ 10,000 –הרחוב. עלות התחנה הועד המקומי בשיתוף עם המועצה הוסיפו תחנת הסעה לילדי רח' שניר הגרים בתחילת 

   הועדה לשיפור פני הכפר. 5

לפני שנת השמיטה פעלה הועדה לשיפור שטחי הגינון ברחבי המושב במיוחד בערוגות ושטחי הציבור. מאמץ מיוחד נעשה 

  בחידוש הדשא ע"י בנ"ע וגינון בסביבת ביהכנ"ס.

  .₪ 50,000 –סה"כ הוצאה 

  .₪ 5,000 –"י העצים בסמוך לבית הכנסת בשיתוף עם עמותת ביהכנ"ס. סה"כ הוצאה בימים אלו הוסיפה הועדה תאורה ע

   מקוה חדש לנשים. 6

הועד המקומי פעל במשך תקופה ארוכה בשיתוף עם המועצה הדתית האזורית ומשרד הדתות להקמת מקוה נשים חדש. 

צה האזורית, אישרה את חלקה. המועצה משרד הדתות בראשות ח"כ הרב אלי בן דהן אישר את התקציב לבניה. וכן המוע

הוציאה מכרז לבניית המקווה ובימים אלו אושר המכרז לבניה. אנו מקווים שבשבועות הקרובים תחל הבניה. עלות 

   ₪ 1,200,000-משוערת כ

מקרב  וכן לועדת הנשיםעל פעילותם לאישור הבניה  הועד המקומי מודה לח' שי ויסבלום ולנציגנו במועצה הח' אלי בנצקי

  תושבות המושב שיעצו למתכננים.

  תרבות יאירוע. 7

 עבחופשות ביה"ס לילדים ולנוער, אירו םעפ"י החגים ונושאיהם, אירועי םמתקיימים במושב פעילויות שונות כגון אירועי

ות ע"י טו בשבט, הרצא ימרכזי ביום העצמאות, ארוע מרכזי בפורים (להקת אנדרדוס), אירוע ע, אירוןבערב יום הזיכרו
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תלת שבועיות במסגרת קפה וכן שיעורים בבית מדרש לנשים  מרצים שונים כגון עמית סגל, דורון שפר ועוד... הרצאות 

  וכן פעילויות בבני עקיבא ובית הנוער.

  .₪ 150,000-סה"כ מוציא הועד על פעילות תרבות לנוער ומבוגרים כ

על פעילויות תרבות מגוונות לנורית כהן ואיילת שלום ה ומאפה, על פעילות קפ לניצה טייכמן וציפי גולניקתודה מיוחדת 

  ומוצלחות. יישר כח!

  

   פעילות ספורט. 8

במסגרת ועדת ספורט התקיים מרוץ נחלים וכן הועדה מארגנת חוגים מגוונים בבית דני ובמגרש הספורט לילדים ולנוער 

  באליפות הליגה לשנת תשע"ד. וכן תמיכה בליגת כדורסל לקהילות בתי הכנסת באזור פ"ת. זכינו

  על פעילותו בועדת ספורט. ליאיר שלוםתודה מיוחדת 

   מזכירות הועד המקומי. 9

-ל 16:00 –הועד המקומי פעל לשיפור שעות העבודה של מזכירות הועד במסגרתה עובדת הדס בימי א' אחה"צ בין השעות 

  .12:30 – 08:00ה' בין השעות  –, ימים ב' 19:00

. ניתן לפנות אליו 10:00 – 08:00ייס מקבל קהל ועוסק בנושאים הקשורים בועד המקומי בלבד, כל יום ב' משעה רו"ח גבי ו

  בכל נושא הקשור לענייני החשבונות של הועד המקומי.

  הועד המקומי קנה מחשב חדש עבור גבי שבו ינוהלו חשבונות החברים בועד המקומי.

  תכנית חומש.10

  חומש בקדנציה הקודמת. הועד המקומי הכין תכנית

בישיבה האחרונה התקיים דיון שעסק בביצוע תכנית החומש ע"י הועד עד היום ומסתבר, שהועד ביצע את רוב התכנית. 

  בחודשים הקרובים יישב הועד וידון בפעילויות שנעשו ובתכניות שעדיין לא בוצעו.

  

  צוות צח"י ישובי. 11

הועד המקומי משתף פעולה עם הצוות ורואה חשיבות גדולה בקיומו. בשבוע ביוזמת המועצה הוקם צוות צח"י בנחלים, 

  שעבר נערך תרגיל מקיף של פעילות צח"י במושבנו, המועצה שיבחה את פעילות הצוות של נחלים במסגרת התרגיל. 

וקמן רב"ש המושב הועד המקומי מודה לכל הצוות ובמיוחד לאורנה דגן יו"ר הצוות, אבי וולמן יו"ר ועדת בטחון ואילן דר

  וכמו כן, תודה לכל המתנדבים.

  

  

  
  

  

 כיצד תנהגו במקרה של הכשת נחש?

הרגיעו את הנפגע והשכיבו אותו במנוחה מוחלטת כדי להקטין ככל האפשר את התפשטות 

  הארס בגוף.

  קבעו את הגפה הפגועה והקפידו על מינימום תנועה על מנת למנוע את התפשטות הארס.

. הפאראמדיקים במוקד מד"א יעניקו לכם סיוע 101ירום הזעיקו בדחיפות את מד"א בטלפון ח

  טלפוני מיידי והנחיות ברורות עד להגעת הצוות הרפואי למקום.

  אין למצוץ את ארס הנחש מגוף הנפגע!

  אין להניח חוסם עורקים על האזור שהוכש.

  אין לקרר את אזור ההכשה. קירור האזור עלול להחמיר את הנזק.

  לכוהולי לנפגע.יש להימנע ממתן משקה א

יש לתעד את הדוגמא שעל גב הנחש. אין לנסות ללכוד את הנחש, אלא אך ורק לנסות ולצלם 

רתם מאוד ונשמ


