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  18:24:  והחג השבת כניסת 

  19:18  חגיציאת ה 
  

  05:45 –" ותיקין"מניין כ

  הועד המקומי וועד האגודה מברכים את תושבי המושב
  שלום ושלווה, שנת בריאות, בברכת שנה טובה

  כתיבה וחתימה טובה
שנה שבה יקודמו פרוייקטים ותשתיות לרווחת כל התושבים 

  במושבנו
  .יםבשיתוף פעולה בין שני הוועד

  ,בברכה
             יעקב איזק                                  זאב גולניק

  ר ועד מקומי"יו                                   ר ועד אגודה"יו
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 וקול ששון קול

  
  בראד ואנדריאה רוזןל

  ולילדיהם יעקב וציפי
  

  ברכת ישוב טוב
  וקליטה קלה ומהירה בארץ ישראל

  
  )ל" ז גרינבויםבביתדיירים (

  
  

  מזל טוב 
  

  שירית  ואורן הופמןל
  בת להולדת ה

  
  
  

  אורית ודודו הרשקוביץל
  בת להולדת ה

                   

  שולה ואליעזר גוטמןל
    נכדהלהולדת ה
  
  

  ניצה וחנן נורדןל
  נכדלהולדת ה

  בן לאיתן ושירה
  

  

  עדינה ויעקב פרידגוטל
                                          נכדמזל טוב להולדת ה

  בן ליהודית וגידי מושקוביץ
  

  

  ימימה ודויד סלעל
  נכדהמזל טוב להולדת ה

  בת לבועז וכנרת

  וב מזל ט

                   
  דניאללנישואיך עם אחיה וקסלבאום ל

  
  פסיה אונגרל

  אסתר וצביקה וקסלבאוםל
  אחיה עם דניאללנישואי 

  
  

  

  
  מזל טוב 

  
  למרים ויהודה צור

  
  אסףבר מצוה לנכד לרגל 

  בן לגיתית ומוטי

  

  ,לכל בית נחלים
  

  ,שמחה ומאושרת, שנה טובה
  .שתהיה טובה מקודמתה ומיוחדת

  שכל דבר יבוא לכם בקלות
 תתמלא במהירות -משאלה ותקווה , כל חלום
  .ויעילות

שבשנה זו תגשימו את רוב המשאלות 
  והיעדים 

  . מייחליםשאותם הנכם רוצים ולהם אתם 
  שתצמחו בתחומים בהם הנכם חפצים 

  .מאושרים ומרוצים, ותהיו שמחים
  

  ,בברכת חג שמח
  הדס סניאור

  ועד מקומי נחלים
  

  
  לימימה סלע

  
  70  טוב בהגיעך לגילמזל 

  .עד מאה כעשרים בבריאות טובה
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  הרשקוביץ תודה ליוסי 
 

יישר כח ליוסי הרשקוביץ על התאמתו לתפקידו לשמירה 
  .ואחזקת בית תרבות ברמה גבוהה

משפחתי ארגנה לכבודי אירוע על טהרת המשפחה 
הקשר של יוסי , ובהזדמנות זאת)  איש170הגיעו (בלבד 

  .היה חיובי מאד, עם חלק מבני
  ".אב הבית"כי הוא , ושיעמוד על שלו, ברצוני לחזקו

  ה טובה לכל העוסקים בצרכי ציבור בקהילתנושנ
  שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה

  
  ימימה ודוד סלע                                            

  

  תודה קול
רחבות מתחם גני הילדים יישר כח לעושים למען הת

אך יחד עם זה אני מציע , והמעונות ברחוב חרמון
 וקדש        - בין צומת חרמון,להפוך את קטע הרחוב

 לרחוב חד סיטרי כאשר כיוון ,שניר-לבין צומת חרמון
נסיעה בעליה ולא במורד (הנסיעה יהיה מדרום לצפון 

על מנת להגביר את ) הכביש והגנים מצד ימין לכביש
 והעיקר ,טחון הילדים והוריהם במשך כל שעות היוםב

 מהמכוניות ואיסוף הפעוטות ממתחם הבזמן ההורד
  .הגנים

  
  !למען בטיחות ילדינו  

  
  בברכת שנה טובה      

                                   וגמר חתימה טובה
                                      עמיר גוטמן

  

  תשבחות' לד, בשעה טובה ומוצלחת
  חודש הרחמים והסליחות, בראש חודש אלול

  אחות, נכדה, הצטרפה למשפחתנו בת
  ותמייד התקבלו איחולים וברכ

  פעמון מצלצל ודלתות נפתחות, נקישות בדלת
  ולביתנו זרמו שלל טעמים וריחות

  מטעמים ושפע ארוחות, עוגות
  תודה לכל המברכים והטורחות, תודה

  !ד שנזכה כולנו יחד תמיד רק לשמחות "ובס
   

  , שנה טובה                                
  שהם, ניצן, הראל, הדר, שי,  עירית                         

  ומיטב ויסבלום                                               
  

   אחדקולב

ועדת תרבות מודה לכל העוסקים במלאכה בהפנינג 
  .הקיץ

  .במיוחד למעוז נגלר וחנן הרשקוביץ בסיוע הלוגיסטי
הועדה מודה לאמון של הציבור שהגיע בהמוניו גם 

  .לערב השירה וגם להפנינג של סוף הקיץ
הועדה תפרסם מערכת חוגים למבוגרים וחוגים נוספים 

יפורסם לוח פעילות , מיד לאחר תקופת החגים כמו כן
  .צפוי לשנת התרבות הקרובה

  
  בברכת שנה טובה ועשייה פוריה

  ועדת תרבות נחלים         
  

אינני יודע מי הפנה אצבע מאשימה כלפיי מכיתת 
  .הכוננות

כאחד ששייך לכיתת הכוננות אני מבקש לשתף , אבל
  .אתכם באופי הפעילות של כיתת הכוננות

,  שעות ביממה24 אנשים שנותנים מענה מיידי 10
מתנהלים כמשטרה מקומית של המושב ועונים לכל 

  . בקשהקריאה או
לעיתים אנו קמים בשלוש לפנות בוקר למרדף 

לעיתים קמים מתוך . וממשיכים ישר אל מקום עבודתנו
ארוחה משפחתית של ערב שבת ומסייעים למצוא ילד 

מוותרים על לילות של שינה רק כדי להציב , נעדר
מארב ואם מישהו ניגש לסייע ולא עלה בידו למנוע את 

ת כלפיו האשמות  להפנולא בסדר, ביצוע העבירה

  .ועוד בהתחבא מאחורי שם חסוי
גם הרבה מהפעילות שכיתת הכוננות עושה לא גלויה 
  .לעין מתוך צניעות מתוך איכפתיות ומתוך דאגה לאחר

  שנה טובה ובטוחה
  כרמי יוגב

  מתנדב בכיתת הכוננות
  

  .המתנדבים עושים עבודת קודש עם קבלות, לדעתי

כן היו מספר אינדיקציות לפריצה תריס , ובכל מקרה
קופסת האזעקה תלושה מהקיר מטר , שבור ופתוח

הוציאו את המזגן ממקומו מבחוץ כך שנשאר , מהרכב
סיבוב קטן מסביב לבית ,לדעתי... חלון פתוח ופרוץ

  .אולי היה מונע את הפריצות הבאות במושב
  בברכת שנה טובה

  !"לרעך כמוךואהבת ", שנה של אהבת חינם
  

  השם שמור במערכת
  

 לקהילת נחלים היקרה
  ,תודה שהייתם עמנו בשמחתנו

  יניהןתודה על הבישולים הטעימים והעזרות למ
  ,שנזכה כמובן להשיב בשמחות

  
  הופמן' מש

  אברהם-דרור ואביחי, עינה, שלומית, ארי
  



  8 מתוך 4     עמוד   ד"בס
                                                 

 "ניגון ואגדה "     –כליזמר עם כל הנשמה 
 פותח צוהר אל ,סלע- חנן בר,נטאומן הקלרי

עולם קסום של צלילים המתנגנים מן העיירה 
 דרך , על כאביה ותקוותיה,היהודית

  .הסיפורים שמאחורי הניגונים ועד לימינו אנו
בדרך אינטראקטיבית מיוחדת ימצאו את 

שותפים למסע מרגש , עצמם הצופים במופע
בין תקופות כשמנגינות עכשוויות מבוצעות 

 כליזמרי טיפוסי לובשות צורה בסגנון
  .מסקרנת ולעיתים מבדחת

     מלווה בקלידים המלחין והמוסיקאי 
  .שמואל סייביץ

  

, 2009 בספטמבר 22', ההצגה תתקיים ביום ג
בבית , 21:00בשעה , ע"בתשרי תש' ד

  .התרבות נחלים
  .בלבד ₪ 25 –מחיר כרטיס 

  

  

 :מפגשי תהילים בראש השנה 
 17.00בשבת תתקיים אמירת תהילים כרגיל בשעה 

  .בביתה של שולה היימוביץ
 17.00ביום ראשון תתקיים אמירת תהילים בשעה 

  ).ולא אצל ימימה סלע(אצל אהובה איינהורן 
 
  

  לנשות המושבבראש השנה שיעור 
  

          תשרי' ב, השני של ראש השנהביום 
     על ידיה שיעור "יתקיים בע) יום ראשון(

  : בנושארונית פורר 

  
  . יראה ואהבה–התשובה "

  "?איך מחברים ביניהן

  
י אמירת תהילים אחר (17.15יתקיים בשעה השיעור 

   ,אינהורן אהובהבביתה של  )17.00בשעה 
  ).על יד המקצועי (53שניר ' רח

  .ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת אברהם אינהורן ז

  
  

  !כולן מוזמנות
  

  
תשמח לחיזוק בתפילות " מזור"קהילת 

 .חגי תשרי
  .8:00) בימי שבת וחג(תחילת התפילה  
  

 ש אברהם איינהורן"ח מוצרים לתינוקות ע"גמ
   

, רעי ואהובי, ש בעלי"ח ע"אני מקימה גמ
  .שאהב מאד לעזור לאנשים

, מטרנה, טיטולים, מוצצים: ח יהיו"בגמ
  .'בקבוקים וכו, אקמולי

ניתן לפנות אלי בימי חול בכל שעות היממה 
  .9328439   בטלפון

  .   לבוא ולקבל-בשבתות ובחגים  
ושימלא , נחת, אושר, בריאות, שנה טובה

  .ת ליבכם לטובהה כל משאלו"הקב
  !כתיבה וחתימה טובה

  אהובה איינהורן      
  

   מנחם מנחם מנחם מנחםקול

  

  אסתר כוכבאל
  
  

  אתך באבלך 

  מךאעם פטירת 

                
         בנחמת ציון תנוחמו        
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  ס בראש השנה"רשימת שמירה ביהכנ
  

  :חג ראשון
   תימור משה–ערבית 
   ארזי צבי– 8-9 –שחרית 
   איזק יעקב– 9-10     
   נגלר עמי– 10-11     
   לרנר אריאל– 11-12     
   בן דור עדי– 12-13     

  
  :ראש השנה' ב

   פורר רונן–ערבית 
   כרמל עקיבא– 8-9 –שחרית 
   משרקי טל– 9-10     
   הירשפלד שמואל– 10-11     
   וייס יהושע– 11-12     
   אריאלי אלכס– 12-13     

  
  050-8779760אבי וולמן 

  054-5560347 משה תימור 
  

  עירוב
  052-2512715 יוסי הרשקוביץ  

  

  

  

  
 

  בטחון

  
נא לשמור על ערנות ולדווח על , כירכםלהז

  !כל חשד
  057-7749017 –משה הוז 

  057-7252517 –אילן דרוקמן 
  050-8779760 –אבי וולמן 

  
 

  

  
  
    
  

  
בית מדרש לנשים מברך את תושבות ותושבי 

, שנת לימודים פוריה, נחלים בברכת שנה טובה
 .נחת מילדנו ובשורות טובות

  .ה"לימודי בית מדרש לנשים יתחדשו בע
  

  12.10.09ע "ד בתשרי תש"ביום שני כ

          

 נושא ההרצאה שם מרצה  שעה

מר משה  10:00-10:45
 הרשקוביץ 

בנתיב עולה "
' ראת זהרגל לק
 "מר חשוון

   הפסקה  10:45-11:15

הרב עדיאל  11:15-12:00
 לוי 

בין שמחת תורה "
 "לתפילת הגשם

  
  

  

  

ת  מחלק-מועצה אזורית חבל מודיעין
  תברואה 

  

 פינוי אשפה ביתית

 החל   לילה– 17/9/09'  יום ה  :ראש השנה

  23:00מהשעה 

 פינוי בימים הקבועים :יום כיפור וסוכות 

 יש להוציא את הגזם ערב יום -פינוי גזם 

 הפינוי ולא ביום, הפינוי 

    ערב חג- 18/9/09'  יום ו  :ראש השנה

 פינוי בימים הקבועים: יום כיפור וסוכות 
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  !הורים יקרים
נותרו מספר מקומות אחרונים בכיתת 

  . שבמבנה החדש שבמעון חרמון התינוקות
שר עם נים מוזמנים ליצור קימעוניההורים 

  .0502652177-לימור מנהלת המעון
  . במספר הנרשמים תיפתיחת הקבוצה מותנ

 

  

 , למחלקת הדיאליזה בבית חולים בילינסון 
  .חוברות ותשבצים,דרושים ספרי קריאה 

הספרים נועדו כדי להנעים את השהות שם 
  .בעת הטיפול 

  .ניתן להשאיר במוסך בביתי
  א17 הירדן גילי זלצר 
 

  
 ?החלמת ? הבראת 

  . שימוש  לך בהםבדוק אם נשארו לך תרופות שאין
למשפחות מעוטות יכולת אשר אין באפשרותם 

  .לרכוש תרופות זה יכול להועיל 
ח מתנדב אשר בודק את תוקפם לעזר מציון יש רוק

  .והתאמתם 
 או להשאיר 0544676568ניתן להעביר לגילי 

   .בשקית בחניה
   . רפואה שלמה                                      

 

בעקבות ביקוש לחוג עיצוב הגוף נשים 
', נפתחת קבוצה נוספת ביום ה, בוקר

  . בבוקר08:15

,  בביתה בייביסיטר אצלידרוש •
ותיהן הלשעות הבוקר לתינוקות שאמ

  .מתעמלות
  ,052-4461961 – מיכל יזי –לפרטים 

 03-9339814  
 

        ארבעת המיניםארבעת המיניםארבעת המיניםארבעת המינים
חג סוכות קרב ובא ואתם זקוקים לארבעת 

  ...המינים
אז למה ללכת עד לשוק אם אפשר לקבל 

  ??עד הבית
סטים של ארבעת המינים בכשרויות 

מהודרות ובמחירים נוחים יגיע ישירות 
  !!לביתכם
  052-4604615, 03-9092012 :לפרטים
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  :סניף בני עקיבא

נציגי הועד . הועד המקומי מקבל בברכה את הקומונרית מיכל מקלר ומאחל לה הצלחה בתפקידה
לאור הונדליזם וההרס שנעשו בסניף הוחלט לתקן את כל , עדת החינוך סיירו איתה בסניףהמקומי וו

החלפת מנורות ותיקון מערכת , סגירת פתח בגג, דלתות, ברזים בשרותים: כגון, הפריטים שנהרסו
חניכים שיתפסו . שוקל הועד להתקין מצלמות בסניף, לאור הונדליזם שחוזר על עצמו. החשמל

  . ם יענשו בכל חומרת הדיןבמעשה ונדליז
  

  :מעון
החליט הועד המקומי בשיתוף , לאור הגידול במספר הילדים הצעירים במושב הזקוקים למעון

הועד עשה ככל יכולתו לתת מענה לרוב . המועצה האזורית והעמותה לגיל הרך להוסיף כיתה למעון
  .הילדים ומתנצל בפני ההורים שלא נמצא לילדם פתרון

  
  :כותכבישים ומדר

 מר הרצל אליאני ומתכנן –בפגישה שתתקיים בימים הקרובים בין נציגי המושב ומהנדס המועצה 
ס "תוצג בפני הנציגים תוכנית הכבישים והמדרכות בקטע מככר הישיבה עד לביה, רנו' בג-תחבורתי

  .ל" יבוצע הקטע הנ2010בתקוה שבשנת , היסודי מודיעין
  

  :שערים במושב
הוחלט לסגור את כל הכניסות למושב בשבתות , טחון ואישור הועד המקומיי החלטת ועדת בי"עפ

ולאפשר לכל התושבים לפתוח את השער באמצעות הטלפון הביתי או הנייד שמספרו מופיע , ובחגים
  .מערכת השער האלקטרונית עברה שידרוג למטרה זו. במערכת

  . בשרות זההשתמשללו ושבים שאינם רשומים במערכת לא יוכ הת,כאן המקום להבהיר
   .ר ועדת הביטחון"ולחבר אבי וולמן יו, הועד המקומי מודה לכל העוסקים במלאכה

  
  "חבל מודיעין"ועדה מקומית לבניין ערים 

  
מיקומו בסמוך לבנין המועצה " חבל מודיעין"בימים אלו נחנך בית הועדה המקומית לבנין ערים 

  .באופן יעיל את תושבי המועצההמבנה יפה ומרווח ומטרתו לשרת . האזורית בשהם
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   הועדקול
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  נוהל הפעלת מערכת פתיחת שער נחלים צפון בשבת

  
  :עיקרי הפעלת המערכת

  
 .  עם כניסת השבת ייסגר השער ויישאר סגור כולו עד ליציאת השבת-
  , הטלפון של השער'   בשעת חרום יוכלו התושבים באמצעות מס-

  , כת תזהה את המספר המתקשרוהמער, 054-2589624:' לחייג למס
  .תוודא שהוא רשאי לפתוח  והשער ייפתח      

   שלטים עם  2על השער ייתלו . י המערכת לא יוכל לצאת מהשער"   מי שלא יזוהה ע
  .   מספרי טלפון לחיוג במקרה של שכיחת המספר

       אנו חוזרים ומדגישים שהמערכת תזהה רק את אלו שמסרו את מספריהם ושהוקלדו
  .   למערכת

  ל את השער     "יפתחו הנ, א"  במקרה של אירוע חרום וקריאה לכוחות כיבוי ומד-
  .   באמצעות הקוד שניתן להם ושנמצא ברשותם

  שלפי   , יש ליידע את בעלי המחסנים,   על בעלי הנחלות שבחצרותיהם יש עסקים ומחסנים-
  פריצה (ובמקרה של אירוע אמיתי , מוקד   הוראת הרב דוד גרינוולד תיאסר כניסת ניידות ה

 .לא תתאפשר כניסה לבדיקה בלבד. יש להתקשר למשטרה) '   וכו
   הנהלות המוסדות קיבלו את קוד ההפעלה ובעת   –   אורחי המקצועי וישיבת נחלים 

  .   חרום יפתחו לאורחיהם את השער
  

הטלפון של השער '  עם מסבימים אלו שלחנו לתיבות הדואר מעטפה עם הוראות הפעלה ומגנט
  .להפעלה ושל צוותי הכוננות

  
    050-8779760 –אבי וולמן : לשאלות ולפרטים נוספים

  

                    
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  


