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  321גליון מס 
  29.01.2010  ע"  תש טבש 'יד

  "שירה"שבת  "שלחב"פרשת 
  16:53: ניסת השבתכ

  17:44יציאת השבת  
  

  06:03 –" ותיקין"מניין כ
  16:15: מפקד 

      vmnhadas@zahav.net.il 

 וקול ששון קול
  שמחה

  

  מזל טוב 
  

  אשר לארוסייך עםשישי גלבוע ל

   לארוסי שישיפנינה ואלי גלבועל
 

  מזל טוב 
  

  מרגנית וטל משרקיל
  ולדת הבןהל

  

  טובה ויענקי לבקוביץל
  להולדת הנכד

  
  

   דוד גרינוולדולרבאהובה ל
  נכדהלהולדת ה

  עדינה ליבוביץל
   חימשהלהולדת ה

  בת לאביחיל וציפי
  
  

  גיטה ודב איזנברגל
 הנכדים התאומים להולדת

  יהונתן והודיה שרה
  בן ובת למירב ושי

  

מי לידיעת י הועד המקו"כמה הערות על המידע שנמסר ע
  הציבור

תכנית קאונטרי . במידע שנמסר אין גילוי כל חדש )1
,  שנים10-י הועדה המחוזית לפני כ"אושרה ע

הואיל ודובר על פרויקט . והדבר פורסם בציבור
הוחלט ... עסקי והתברר שזה אינו משתלם

  .לבקש שינוי יעד הפרויקט וזה אשר אושר כעת
ר תוכנית תחנת הדלק אושרה לפני שנים מספ )2

באסיפה כללית של האגודה ומאז אושרה מספר 
זה בודאי לא היה ). אני הצבעתי נגדה. (פעמים

 .סוד
הועד המקומי כותב שמדובר ברצועת קרקע  )3

זאת הטעיה . בחלק פנימי הגובלת במשקים
י כביש "זה שטח רחוק מאזור מגורים ע. מכוונת

...  משקים2 הגובל בשטחים חקלאיים של 40
 התחבורה אליו 40 לכביש הואיל והשטח סמוך

וממנו לא תעמיס על כבישי המושב העלובים ולא 
 .תהינה לה שום השלכות על התחבורה למושב

השלכות "ברם יש אלמנטים שיש להם  )4
, "משמעותיות על חיי התושבים במושב נחלים

החל מרעש ועומסי תנועה . לא בעתיד אלא עתה
, וכלה בשימושים שאינם מתאימים לישוב דתי

זה נעשה על .  ריקודים סלונים ולבוש חושפניכגון
ידי הועד המקומי תוך השכרת בית דני לארועים 

לא רק שזה מפריע . לגורמים מחוץ למושב
אין , לתנועה וגורם רעש בתוככי אזור המגורים

 .לבית דני רישיון עסק וזה אינו חוקי
זה מכניס כסף ולכן אפשר לצפצף על החוק ועל 

הישיבה משכירה את . וראיכות החיים של הציב
חדר האוכל ועוד מבנים שונים לגורמים , המטבח

חיצוניים למטרות עסקיות ללא שום רישיון 
כל זה . ובניגוד לחוק ותוך גרימת מפגעים שונים

  .שוב בתוככי שטח מגורים
הועד המקומי יטיב לעשות כאשר יחדל  )5

משימושים לא חוקיים בבית דני ויטפל בעבירות 
שיבה שיש להן השלכות שליליות על החוק של הי
 .על חיי המושב

  
  יצחק פלש                                                         

  
  
  

  אחד קולב
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מבשרות את ו...השקדיה פורחת"  

  "ו בשבט הגיע"ט בוא החג

   !'חג לחבריא ב                        
  הנכם מוזמנים לחוויה 

  בלתי נשכחת
בבית        רך אצלנו במושב עשת

  םותיקי
 1/2/2010 ,ז שבט" י,ביום שני

  למניינם
  20:00בשעה 

  
  כמות המשקעים בנחלים  

  . באדיבות שלום נוי-ע  " חורף תש
  

  מ" מ27ממדידה אחרונה ירדו  

  מ"מ 262.1 מתחילת העונה ירדו

          שומע תפילה תן טל ומטר לברכה ..."
  " וברכנו בגשמי ברכה..על פני האדמה

  ועדת בטחון
בת הציבור מתבקש לשים לב לבחורה צעירה המסתוב

שנתקעה ללא שווא  תבין הבתים ומבקשת כסף בתואנ
  .דלק והיא גרה בצפון

  .היא באה ברכב מסוג פונטיאק כחול
אם נתקלתם בה יש להתקשר לאנשי הבטחון 

  !בדחיפות
  
  

  !נא לשמור על ערנות ולדווח על כל חשד, להזכירכם
  057-7749017 –משה הוז 

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

  

  .שלום וברכה' להורי שכבת ט
ת בסדנת העצמה /בתכם משתתף/כידוע לכם בנכם

כפי שהוסבר לכם עלות הסדנא לכל משתתף ,ומנהיגות
נודה לכם אם , ח לכל עשרת המפגשים" ש150היא 

מזכירות הועד המקומי או הדס בתעבירו בהקדם ל
  .את הסכום האמור לאיילת שלום

  
 עד מקומי ו      ועדת חינוך

  .א"להורי ילדי הגנים לשנת הלימודים תשע

במקום (כידוע לכם פתחנו השנה בשמחה ארבעה גני ילדי 
  ).שלושה כבעבר

נה אנו צופים רישום גדול ועל מנת לאפשר גם הששמכיוון 
נודה לכם אם תסיימו את , דכם את המסגרת הטובה ביותרללי

הליכי הרישום לגנים כבר בימים אלו וזאת על מנת שנוכל 
  .הלהערך כראוי לשנת הלימודים הבאה עלינו לטוב

ה בין -בימים א(את הרישום אפשר לבצע אצל הדס במזכירות  
  )8:00-12:00השעות 

   modiin-region.nuni.il או באתר האינטרנט של המועצה 
  

  ועדת חינוך

לפני כחודשיים ביקרו בבית הקברות שלנו 
שמצאה חן בעיניהם , מבקרים בלתי רצויים

הם תלשו , הקופסא שמדליקים בה נר נשמה
אותה מאחת המצבות ובאותה הזדמנות הפכו 

  .מספר עציצים שהיו בסביבה
ה תלונה לשוטר הקהילתי לפי הוראת הוגש

  .ועדת הביטחון
יים ביקרו  בשבוע שעבר המבקרים הבלתי רצו

והפעם חשקה נפשם בפרקי התהילים , שוב
המנוילנים שהנחתי בתוך קופסא בבית 

ולקחו על , כנראה שהחליטו להתגייר. (הקברות
  ...)עצמם לומר מספר פרקי תהילים בכל יום

י לפי הוראת הגשתי תלונה לשוטר הקהילת
  .ועדת הביטחון

לפני כחודש המבקרים הבלתי רצויים השאירו 
ון "סביב גמ ח הכיסאות שבבית הקברות מגו

כנראה שעשו . (קופסאות שימורים ריקות
נים"   "...)סעודת 3ֵמ

אני רק מקווה שאין להם תוכניות לגבי 
  ...המצבות

  !!!לתשומת ליבכם
  

  . אהובה                                         
  

  אחד קולבועוד 
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השיעור לנשים מתקיים בבית הרב בימי שני 
   20:00בשעה 

  עיון בהפטרות: נושא חדש
  

  ,משפחות יקרות
  

חג           ו בשבט הגיע "ט"
  "..לאילנות

  

   הזה ,ביום שישי, ה"נתכנס יחדיו אי
  

  .ז המושברכ  לנטיעות במ12:30בשעה 
  )נפגשים ליד הספריה(

   :הביאו איתכם
  

שלט עם שם המשפחה שתוכלו לשים  •
 !ליד העץ וכולם ידעו שהוא רק שלכם

  מעדר קטן לכיסוי הבור  •

ת השתיל במים לפני דלי לטביל •
 השתילה

  
  

  !!!אל תשלחו את הילדים לבד בואו איתם
  

  במקרה של מזג אוויר סוער הפעילות תדחה בשבוע

  
   נחלים-ועד מקומי

  סבתות בירוק                ועדת תרבות         
  

  תודה לקרן קיימת על תרומת השתילים
  
 

  
  ועד מקומי

  מושב נחלים

   והרצאהקפה מאפה
  

  ה"ם  איאנו שמחים להזמינכם למפגש  והרצאה  שתתקיי

  
   שבט  'טז  31/1   ביום ראשון 

  
  בבית דני 10.45בשעה 

  
  :בתכנית

  

   מפגש  עם קפה ומאפה- 11.00 – 10.45

  ר  צוריאל ראשי   "  ד- 12.00 - 11.00

  
פשקווילים : כשהקירות מתחילים לדבר"

 "כאמצעי תקשורת

  
   רבות מעניינות ומפתיעות תההרצאה בליווי דוגמאו

  מפנים זמן  ומגיעים

  

  

    !!!!אפ מהשורה הראשונהאפ מהשורה הראשונהאפ מהשורה הראשונהאפ מהשורה הראשונה----מופע סטנדמופע סטנדמופע סטנדמופע סטנד
  !!!חבל להחמיץ

  
               ' ג יום10/29/ –המופע יערך בתאריך 

  דניאל -בבית העם בכפר  20:00  -בשעה
   ₪ 25 –מחיר כרטיס 

  
כרטיסים ניתן לרכוש אצל הדס במזכירות הועד 

 יש לפנות לרפי ,לפרטים נוספיםו, המקומי

  050-2587980: אברהם בטל
  

  קווילשששש""""פפפפ

  חוג רעות
נורית . שיעור פרשת שבוע יתקיים השבת בבית משפ

 .13:00ועמיר גוטמן בשעה 
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, ) ניתוח השתלההאב לפני(למשפחה בצרה   
.המחתנים בקרוב בת שניה בשנה זו  

.דרושים מצרכי אוכל בסיסיים  
 

פשר להשאיר מוצרי מזון יבשים במוסך ביתי או א
.במזכירות אצל הדס  

 
0544-676568גילי   

  

  להשכרה
, מרוהטת חלקית,  חדרים2, יחידת דיור מקסימה

  .משופצת עם גינה צמודה ברחוב קורן
   /054-5650140 –מירם ע/ ורדית : לפרטים

 052-3214203  
  

, חברותית, בעלת צרכים מיוחדים 13לילדה בת  
 דרושה ,)המתגוררת במושב רינתיה( שמחה, רגישה

    ♥גישה והרבה אהבה, לנותחונכת עם סב
  ) 18:00 – 16:00(צ "לשעות אחה

  050-4980556 –לפרטים 
  

  
  מאפרת ומעצבת תסרוקות לאירועים

  תספורות ופנים
  

  אפשרות בבית הלקוח
054-7293770 

  

  פרויקט פרחים ממוחזרים
  

אנו אוספים , זריםלקראת פרויקט פרחים ממוח
 ניתן להביא שקופים משפחתיים בקבוקי קנקל 

  .  בנצקי   דבורה ואלי למשפחתו בשבט "לאחר ט
  

  בירוקסבתות                                           
  

!נקרין סרט בסניף) 8/2/10(ביום שני 

.16:00-18:00 בשעות UPיוקרן הסרט ' ד-'לכיתות א

.18:30-20:30 בשעות AVATARיוקרן הסרט ' ח-'לכיתות ה

.כל ההכנסות מהסרט הם קודש לשוק פורים שקרב ובא

.לאדם ₪  10מחיר הכניסה -במקום יהיה קיוסק חלבי*

-שבט  להבה-

!נקרין סרט בסניף) 8/2/10(ביום שני 

.16:00-18:00 בשעות UPיוקרן הסרט ' ד-'לכיתות א

.18:30-20:30 בשעות AVATARיוקרן הסרט ' ח-'לכיתות ה

.כל ההכנסות מהסרט הם קודש לשוק פורים שקרב ובא

.לאדם ₪  10מחיר הכניסה -במקום יהיה קיוסק חלבי*

-שבט  להבה-
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  עמותת בית הכנסת ובית מדרש נחלים

  : אנו שמחים להביא לידיעת הציבור כי
, רשם העמותות אחרי בדיקת פרוטוקולים ומאזנים של העמותה

ור המהווה איש" אישור ניהול תקין"העביר לנו בשבוע הקודם 
י משרד "כי אנו מקיימים את חוק העמותות כפי שנדרש ע

  .המשפטים
 השבוע קבלנו הארכה לפטור מס ,בכמו כן ולא פחות חשו

על כל תרומה לבית ,  לפקודת מס הכנסה46מתרומות לפי סעיף 
  .31.12.2012הכנסת וזאת עד לתאריך 

  
  ,בברכה

  ר "יו, צביקה ארזי
  עמותת בית כנסת ובית מדרש נחלים

  

  דרושה 
החל מאפריל ,  חודשים ליום מלא3מטפלת חמה לתינוק בן 

  )אפשרי ביחד עם תינוק נוסף(
  057-8106618 – תמר –לפרטים 

אם יש אמא לתינוק נוסף המעוניינת לקחת מטפלת , כמו כן
  !אשמח אם תצרי עמי קשר... יחד
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