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vmnhadas@smile.net.il
מערכת:
אביטל שפילמן ,גילי זלצר ,דבורה בנצקי ,נורית גוטמן

קול ששון וקול שמחה

גליון מס 401
ט' תשרי תשע"ב 07.10.2011
ערב יום כיפור תשע"ב
כניסת החג17:00 :
יציאת החג17:54 :
מניין כ"ותיקין"05:04 -

בית מדרש לנשים
אגף החינוך והתרבות של מועצת חבל מודיעין
מזמינה אותך ללימודי בית מדרש לנשים

מזל טוב
ליהודית ויהודה ארזי
לגאולה ואיתמר ראבד
להולדת החימשה  /נינה אילה
נכדה לעפרה ודוד לחיאני

לסבתא רבא מרים שפילמן
לאביטל ואבינועם שפילמן
להולדת הנינה  /נכדה אורי
בת לרעות וברק שפילמן

גמר חתימה טובה
מערכת "קול הנחלים"

ב"בית דני" בימי שני.
ביום ב' ,כ"ג תשרי) ,10.10.11 ,עלות של (₪ 25

בשעה  10:00מר משה הרשקוביץ
"בין ימי דין לימי שמחה  -על משמעות חודש תשרי"
בשעה  11:00הרב אהרון כהן
"מדוע כיפור אחרי ראש השנה"
בברכת גמר חתימה טובה,
חווה גרמה 052-2541770

הקפות שניות
יתקיימו אי"ה במוצאי שמחת תורה בשעה
 20:00בבית דני ,כולם מוזמנים!!!
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בקול אחד
לאחרונה קבלנו שני דפי אינפורמציה על אודות
פרויקטים שמתכננת האגודה.
אחד מהוועד המקומי ואחד מועד אגודה .ניכר בחומר
זה שאין שום הסכמה בין שני הועדים לגבי פגיעה
באיכות החיים של תושבי המושב הצפויה מבצוע
הפרויקטים האלו.
סבורני ,שהנחת יסוד צריכה להיות שבשום אופן אין
לפגוע באיכות החיים של האוכלוסייה וכן שאין
למנוע הקמת מיזמים מתוך צרות עין ולגרום בכך נזק
ולהפריע למימוש זכויות חוקיות של חברי האגודה.
אגב ,עלי להזכיר שלפני תריסר שנים פעלו שני
הועדים תוך תיאום והסכמה הדדית מלאים.
)אז תוכנית המעברה ותוכנית הקאונטרי היו כבר
מאושרים ואף חתמנו חוזה בגין המעברה עם חברת
ברנוביץ ,שלצערנו לא התממש עקב הנסיבות(.
שני הועדים מסתמכים על "מומחים" שלהם לגבי
הפגיעה באיכות החיים .זה בשום אופן אינו מספיק.
אנחנו מלומדי ניסיון לגבי "מומחים" מסוג זה.
תכננו לנו כבר אספקת מים למגורים מצינור של
פרדס אחרי הזרקת דשנים לצינור ,הפיכת שיפוע של
מתחם לצורך ניקוז בעלות של רבע מליון שקל לצורך
ניקוז ,כאשר כל מהנדסי ניקוז מלאו פיהם צחוק על
מעשה הטיפשי הזה שעלה לנו כאמור רבע מליון
שקל ,עשו לנו ביוב שאינו תקני ,מדרכות שאינן
מתאימות להולכי רגל ועוד הרבה ,לאחרונה ,צינור
ניקוז שאינו מנקז דבר ושאינו מחובר למוצא ועוד
עשרות שטויות כאלו שעלו לנו מליונים מיותרים.
לפיכך צריכים שני הועדים יחד להתכנס ולשכור
מומחים אמיתיים ובעלי מוניטין ומהימנים ולא כאלו
שמומלצים על ידי מי שהוא כי הם קרובים של חבר
או כאלו שמציעים את השירותים שלהם במחיר הזול
ביותר ...וצריך לבחון מה באמת פוגע באיכות
החיים.
ועל כל מה שפוגע באיכות החיים יש לוותר .מקבלי
החלטות צריכים לזכור שכל פגיעה אמיתית באיכות
החיים גורמת לירידה ערך נכסים ,דבר שיגרור אחריו
פיצוי על נזק .זה עלול לעלות הרבה כסף.
יצחק פלש

משום מה נהוג בקהילתנו )לפחות במניין השני(
שברכות "מי שברך" למגביה ולגולל נערכות כ"עסקה
חשאית" בין העולה לבין הגבאי .הברכה
נשמעת לפעמים כמלמול שקט ולא ברור שחלק ניכר
מהקהל אינו שומע ,אינו מבין במה מדובר
ואינו עונה "אמן".
בימים האחרונים של שנת תשע"א זכו משפחות
אחדות להולדת נכדים/נינים/חימשים בשעט"ומ.
בראש השנה כובדו חלק מהחברים החוגגים )גם היותר
מבוגרים שביניהם( בהגבהות ובגלילות,
כשהברכות מושמעות בנוסח המקובל שתואר לעיל.
מי שלא ידע על השמחה מראש  -לא ידע עליה גם
לאחר שנאמר "מי שברך".
גם מי שידע עליה מראש והתאמץ מאד לשמוע את
הברכה  -לא ממש זכה לכך .אישית הצטערתי על
החמצה מיוחדת " -מי שברך" של סב-רב-רבא להולדת
חימשה ,דבר שעודנו נדיר אפילו בקהילתנו המבורכת!
בתקווה שנזכה כולנו בשנה הבעל"ט לשמחות רבות
ושנוכל לשמוע את הברכות ולהשתתף בהן!
גאולה ראבד

אזכרה
במלאת  38שנים לנפילתו של בני ,אחינו

מרדכי יהודה )מוטי(

פוירשטיין הי"ד

במלחמת יום הכיפורים,
נקיים אזכרה ביום א' ,י"א בתשרי ,בבית העלמין הצבאי
בקרית שאול בשעה .15:15
בשעה  16:00תתקיים האזכרה הממלכתית.
הסעה תצא מהמכולת בשעה .14:30
נחמה פוירשטיין והמשפחה
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קפה ,מאפה והרצאה
נפתח את שנת תשע"ב בהרצאה מלווה בסרט
ההרצאה תתקיים אי"ה ,ביום ראשון,23.10 ,
כ"ה תשרי,
 - 10:45קפה ומאפה
 11:00 - 12:30הרצאה וסרט
בבית דני ,שימו לב ההרצאה תמשך כשעה וחצי.

שיעור לנוער
בימי ראשון אי"ה יתקיים שיעור לבנים בכיתות ח'-י' בשעה
 .20:00-21:00השיעור יתקיים בבית המדרש של סניף בני
עקיבא ויועבר ע"י הרב גרינוולד .השיעור הראשון יתקיים
בתאריך כ"ה תשרי ,כולם מוזמנים!
)גם מי שלא חניך בבני עקיבא(.
אנשים שמעוניינים לתרום כיבוד לשיעור יכולים להתקשר
ליעל , 052-6262491-או לבועז052-5917766-

המרצה :ענת שפרן,
הנושא :לחיות בספר ,על פי הסרט
"אחר הצהרים בכפר עם מרגרט"

פ"שקוויל
חוג היובל
במוצאי שבת פרשת בראשית 22/10
נפגשים בביתם של שולה וצביקה ארזי
בשעה 20:00
הרצאה בנושא "אביב העמים בראי הקריקטורות
בעיתונות הערבית " ,עלות  ₪ 30לאדם.

היא חשבה שלעולם היא לא תוכל לקנות את המעיל
מ ZARAשחלמה עליו,
הוא חשב שהטיול להודו יישאר בגדר חלום בלבד.
ביום ראשון החיים שלהם הולכים להשתנות!!
נוער נחלים היקר!!
ביום ראשון זה סוף סוף מגיע.
נפגשים בשעה  20:00בדיוק במועדון
)כיתות:י,יא,יב( לערב אחד המטורפים אם לא ה!!! -
מחכות לכם ,שרהלה ומיתר.

ניגוני כליזמר מתוך הנשמה
עם אמן הקלרינט מיכאל
גורודיצקי
אלי בלניק – אקורדיון
גנדי לטוין  -קונטרבאס

הערב יתקיים במוצש"ק חול-המועד סוכות
י"ז בתשרי תשע"ב )(15.10.11
בשעה ' 20:30בבוסתן של סבתא' )נחלים ,רחוב
שניר (55
בואו בשמחה!!! הנאה מובטחת...
עלות כניסה .₪ 40

סדנת קישוטי סוכות
שלישי,סוכות
ביוםקישוטי
סדנת
 ,11.10.11בשעה 16:00
נכין
16:00
ברחבהבשעה
,11.10.11
ביום שלישי
לספריה.
שממול
קישוטי ,סוכות
נכין
לספריה.
שממול
ברחבה
קישוטי סוכות
לילד.
₪10
עלות -
עלות 10 -
לילד.הגנים ובי"ס יסודי!
מיועד₪לילדי
יסודי!
ועדתובי"ס
מיועד לילדי הגנים
תרבות

תרומת דם ב  25.10בין השעות
 21.30- 17.00בבית דני
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אנחנו מצטרפים למהפיכה הירוקה
בימים אלו מתארגנת "קבוצת-רכישה" בנחלים
להתקנת מערכות סולאריות ביתית/מסחרית
פרטים למעוניינים –
עמיר גוטמן 050-5533430

תיק תפילין )דגם חדש( למכירה
בתי מזוזות מעוצבות
כל זאת ועוד ...אצל דורון – 050-5771333
מכשיר  NOKIAחדש באריזה –  ₪ 150למכירה אצל
דורון – 050-5771333

שנה טובה וגמר חתימה טובה.
דרושה מטפלת לתינוקת בת שלושה חודשים החל
מחודש נובמבר .שעות גמישות חובה .לפרטים:
אפרת 054-4480801
לקראת סוכות – נוי סוכה ייחודי!
כלי זכוכית למתנות...
כדאי להכנס למחסן היבואן! שבמשק ) 36פינקלשטיין(.
בתאום טלפוני –
יצחק – 054-4513780

דרושה בחורה צעירה.סטודנטית לטיפול בילדים אחה"צ
בנחלים בין השעות  16:00עד  19:00פעמיים – שלוש
בשבוע ,לפרטים050-8800910 :

למכירה רהיטים עתיקים
 2כורסאות בצבע ורוד 2 ,כורסאות בצבע בורדו3 ,
מיטות ליחיד ,ספה לשלישיה בצבע חרדל .לפרטים
נוספים חווה גרמה  052-2541770עד השעה 20:00

השבת אבידה
נמצאו אופני מבוגרים גדולים ושחורים ,קשורים לעמוד בחצר
פרטית במושב.
הבעלים מתבקשים לפנות בהקדם ליוסי
050-7056147

**********
למכירה תמונות של אושפיזין במיקרוגרפיה עבודת יד.
סט של  7תמונות ב 50-ש"ח.
אברהם )רמי( ראב"ד טל' 050 876373

נעלם הספסל היפיפה שצויר ע"י זאבי רוט בפינת הרחובות
דן/חרמון .אנחנו מתגעגעים אליו!
המוצא הישר יבוא על שכרו...
צביה בר לבב

***************
ביום ראשון ,9.10.11 ,תיערך מכירת בגדים ומוצרי
תינוקות )עד גיל שנתיים( של המעצבת חגית טל,
.YUME
במכירה יוצגו בגדי גוף בעבודת יד ובהדפסים
הומוריסטיים ,בגדי קיץ במחירים מוזלים ובגדי
חורף ומוצרים בהנחה של עד  .30%המכירה תתקיים
בין השעות  ,20:00 – 16:00בבית משפחת סניאור,
רח' הכלנית  ,16מושב מזור )בהרחבה(.
 054-7303077חגית 052-6420533 ,שירי

אבדה בחג באזור בית הכנסת ,כיפה סרוגה
פס צהוב מסביב.
נודה למוצא ולמשיב ,בת שבע דגן

בצבע סגול עם
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