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מערכת "קול הנחלים "
הועד המקומי וועד ה אגודה
מברכים את תושבי המושב
בברכת שנה טובה ,שנת בריאות ,שנת שלום אחווה ורעות

כ תיבה וחתימה טובה

גליון מס 447
כ"ז אלול תשע"ב 14.9.2012
פרשת " ניצבים"
כניסת שבת18:29 :
יציאת שבת19:23 :
מניין כ"ותיקין"5:49 -
מפקד18.00 :
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קולן של אבנים

שתי אבנים
נכתב ע"י ד"ר ש.ז .כהנא

בערב ראש השנה ,בשעת ערב,
שואל ר' חיים" :ר' צבי לאן אתה ממהר כל כך?
ומה האבן שאתה נושא תחת מעילך?"
עונה ר' צבי" :ר' חיים ,אתה הרי יודע את מנהגי .כמו בכל שנה ברגעים האחרונים של השנה
החולפת ,הולך אני לבית העולם לקבור את השנה החולפת ,ואבן זו היא מצבה לשנה שחלפה .אני
חורט בה אותיות פ.נ .ומוסיף:

פה נקברה שנה.
כך אני נוהג תמיד .ואתה ר' חיים ,לאן ממהר?"
עונה לו ר' חיים" :ר' צבי ר' צבי ,אתה הרי יודע את מנהגי :אני הולך כמו בכל שנה להניח אבן יסוד
לבנין חדש של השנה החדשה,
בנין ענק בן שלוש מאות וחמש קומות,
והיום אני מניח את אבן הפינה"...
אומר ר' צבי " :ואיפה האבן שלך ר' חיים?"
אומר ר' חיים" :אינך יודע? הרי חמשת אלפים שבע מאות שישים ושבע שנים הולך אני אחריך לבית
העולם .בשעה שאתה מניח את אבן שלך והופך אותה על פניה ,גם אני חורט עליה שתי אותיות פ.נ.
ומוסיף:

פה נבנית שנה.
ייתן ד' ונזכה להימנות על סיעתו
של ר' חיים שהרי האיש "החפץ חיים"...
מחוייב "לראות טוב"
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מס' הטלפון לפתיחת שער נחלים צפון
בשבתות בחרום054-2589624 :

)תחנת הדלק(

)למורשים בלבד שהוכנסו למערכת(

מזל טוב
לנחמה וכרמי יוגב
להולדת הבן
לדן ווגל
למינדי ואיציק יוגב
להולדת הנין  /הנכד

מזל טוב
לרחל תימור לאירוסיך עם ערן
לשולית ורענן תימור
לאירוסי רחל

***

לגיטה ודב איזנברג לאירוסי יעל

לשולית ורענן תימור
לבתיה ושמאי זלצברגר
להולדת הנכד
בן לשרון וברק

מזל טוב

***

לנועה קליין לנישואייך עם בעז

למרים ושלום פירר

לרבקה ויוסף קליין
לנישואי נועה

)בבית משפחת גמסון(

להולדת הנכד
בן לאיתן וגל
***
לפנינה ואלי גלבוע
להולדת הנכד
בן להילה ומאיר

חברים ותושבים יקרים,
רצינו לאחל לכולכם,
שנה טובה ומתוקה ,מלאה בכל טוב
שנזכה להרבה אושר ואהבה
שנמצא את הרוגע ואת השלווה
שנשאף וגם נגיע הכי גבוה שאפשר
שנזכה לעשות מישהו מאושר
שנצליח בכל הדברים החשובים
שנאהב עד הסוף ונהיה נאהבים
שנהיה תמיד תמיד שמחים
שנזכה לבריאות ולחיים יפים
ושיהיה שלום ושקט עם כולם
ושמחר נקום לעולם פשוט מושלם!
מכל הלב ♥ מאיה ,מלכה והדס
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"חשבון נפש"
בדרך כלל אנחנו נפגשים בצרכנייה או בבית הכנסת .אני
השכן שגר ממש לידך ...אני תמיד עוצר ,מחייך ומברך
לשלם אך את המאבק המתחולל בתוכי ,את הכאב
היומיומי שלי אף אחד לא רואה.
במשך שנים ארוכות קמתי לעבודה ,עשיתי ככל יכולתי
לתרום את חלקי למדינה ,ועכשיו ...אני מביט אל
השדות הפתוחים של המושב ,עונות השנה מתחלפות
,הגשם והקור מפנים את מקומם לשמש ולחום ואף
אחד לא יודע.
כשניסיתי ,ביקשו ממני להביא אישורים והוכחות
לדבריי .אבל מה נישאר לי ? מאיפה אשיג אישור על
היותי כילד בגטו בשנת  ? '41איך אוכיח בוועדה
הרפואית שאני חולה היום בגלל חוסר בתזונה עוד
מאז? איך אמלא טפסים בגרמנית כשזו לא שפה
השגורה בפי? מפנים אותי מגוף אחד לשני ,אך אף אחד
לא באמת עוזר.
עד שפניתי לעמותת אביב לניצולי השואה.
בעמותה הפועלת מנחלים קיבלתי יחס חם ואדיב,
תשובות מעו"ד תוך  24שעות ,תרגום של המכתב
בגרמנית שלא הבנתי ועזרה מעשית בניסוח הבקשה.
וכמה שילמתי להם? כלום ,הכל ללא תמורה.
אני ,שזכיתי לעזרה קדושה ,ממליץ בחום ,בימים אלו
של חשבון נפש ,לסייע למי שמסייע לאלפי ניצולי
השואה כל השנה ובכל הארץ.
כדי שעוד ניצולי שואה יוכלו לקבל יחס חם ,תשובות
מידיות ,זכויות והטבות בסך אלפי שקלים -כי יש מי
שמסייע להם ,מלווה ודואג שיקבלו את מה שמגיע
להם.
בעיני העמותה הופכת את נחלים לסמל של חסד בכל
הארץ.
ושתהיה זו שנה טובה לכולנו.
לתרומותwww.avivshoa.co.il/trumot :
או ת.ד  201נחלים.

שעור לנשים
יערך אי"ה ביום שלישי ב' דראש השנה בשעה 17:45
בבית אהובה אינהורן.
הנושא :ת ת ח ד ש י !
על התחדשות,החודש,חמה ולבנה.
המרצה :רונית פורר
השיעור מוקדש לע"נ אברהם אינהורן
שנה טובה וכל טוב!

יום תרועה יהיה לכם
למבקשים תקיעה בשופר ,בימי ראש השנה ,בביתם
)מסיבה של אי יכולת הגעה לביהכנ"ס(
נא לפנות לח' שי ויסבלום 052-9280560
שנה טובה,
גבאי ביהכנ"ס

קול מנחם
תנחומים

לאפרים ,יהודה ויצחק
קהילת נחלים משתתפת בצערכם
עם פטירתה של אמכם וחברתנו

יהודית ספיר ז"ל
מוותיקות המושב

בנחמת ציון תנוחם

תנחומים

ליפה דרשן

עם פטירת אמך
בנחמת ציון תנוחמי
השבעה ברח' בני עקיבא  3/2גן הוורדים אשקלון
במוצ"ש יפה תשב בביתה בנחלים
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ימי פינוי גזם ואשפה לפני החגים:
מ.א.חבל מודיעין
גזם :ראש השנה 14.9.12 -
21.9.12
28.9.12
סוכות -
5.10.12
אשפה :ראש השנה ויום כיפור –  – 18.9-19.9.12החל
מ21:00-
21.9.12
 – 25.9.12החל מ 02:00-בלילה
סוכות ושמחת תורה –
1.10-2.10.12
5.10.12
8.10-9.10.12

במלאת שמונה שנים לפטירתו של
אבינו ,סבנו וחתני היקר
יחיאל לנדאו ז"ל
נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו
ביום חמישי ,ד' תשרי תשע"ג20.9.12 ,
בשעה  17:30בבית העלמין בנחלים
המשפחה

נפקוד את קברו של יקירנו
איתי יוגב ז"ל
אי"ה ביום ראשון ,כ"ט באלול,16.9.12 ,
בשעה  08:30בבית העלמין בנחלים.
שנה טובה ובשורות טובות,
משפחת יוגב

"קהילת מזור"
כמידי שנה קהילת מזור תשמח להתכבד בחיזוקם של
בני נחלים בתפילות הימים הנוראים וחגי תשרי.
תחילת התפילה )בימי שבת וחג כאחד( !! 8:00 -
כתיבה וחתימה טובה

תרומת דם ב -ל' תשרי תשע"ג ,16.10.12 ,יום ג' ,בין
השעות  - 19:00-22:00פרטים בהמשך

שעורי דף יומי מתקיימים:
 .1בבית הכנסת בשעה  6:30בבוקר.
 .2בישיבה בשעה 17:15
 .3בבית הכנסת בשעה .22:00
אחרי השיעור בשעה  22:40תפילת ערבית.

משפחות יקרות,
נחלים נבחרה כקהילה מאמצת עבור קבוצת "שלהבת
יה".
קבוצה זו משתייכת לקבוצת הכשרות של בני עקיבא
העולמית.
הקבוצה מונה כ 30-חברים המגיעים מכל רחבי אירופה
)גרמניה ,איטליה ,אנגליה ,שוויץ ,בלגיה ,הולנד ,שוודיה
( וארה"ב.
חברי הקבוצה מגיעים לשנה לארץ בשביל לחזק את
הקשר עם התרבות היהודית הארץ ישראלית והמדינה.
חברי הקבוצה בגילאי , 19-23הקבוצה הינה קבוצה
מעורבת של בנים ובנות.
חברי הקבוצה באים מרקע דתי.
הקבוצה תגיע להתארח מספר שבתות וחגים במהלך
השנה.
החג הראשון שהקבוצה תגיע למושב יהיה לראש השנה.
האירוח כולל לינה וארוחות למעט ארוחה אחת או יותר
בה חברי הקבוצה יאכלו ביחד.
משפחות המעוניינות לארח  2או יותר מחברי הקבוצה
מוזמנים לפנות אל-
ציפיה אשר )מדריכת הקבוצה(-
052-8119605
עומר אשל052-6558833-
מוריה זלצר054-6345369-
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השבת אבידה
נמצאו כובע מצחייה ובתוכו כיפה בגן השעשועים.
נא לפנות להיכל פרקש – 9362754
***

להשכרה
דירה להשכרה 3 :חדרים קטנים ,מתאימה לזוג,
בלי ילדים .שכר חודשי  ₪ 3,300המחיר כולל
מים .לפרטים הדר 052-3988503

להשכרה
קרואן  3חדרים  +מטבחון
דוד 050-2000460 -
להשכרה
שלושה וחצי חדרים ,וכן
מטבח ,שירותים-מקלחת-אמבטיה
שלושה מזגנים,חניה מקורה,
כניסה נפרדת ,חצר גדולה,
שתי מרפסות ,פינוי מיידי
ניצה054-7443738 :
להשכרה
בית חדש בהרחבה
יפה – 050-9328857

ארבעת המינים
"וּלְ קַ ְחתֶּ ם ָלכֶ ם בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ְפּ ִרי עֵ ץ הָ דָ ר כַּ פֹּת
ְתּמָ ִרים ַו ֲענַף עֵ ץ עָ בֹת וְ עַ ְרבֵ י נָחַ ל"...
אתרוגים-כל הסוגים ,פרידמן וכו'.
לולבי הבקעה -כל הזנים -זהידי ,דרי וכו'
הדסי צפת  -בהשגחת הרב שמחה וייס
סט כשר₪ 60:
סט מהודר₪ 70:
סט מהדרין מן המהדרין₪ 80 :
אחוזים מהרווח לעמותת 'אחים'-ארגון העוזר
לילדים בעלי מוגבלויות
משלוח עד הבית!
לפרטים :מתן 054-329-2680 -

למודן עודפים דרושה עובד/ת למהלך
השנה .התחייבות ל 3-ימים בשבוע.
העבודה ימים א-ה  16:30-19:30יום ו -
.10:00-13:00
לפרטים ניתן לפנות לחן בטלפון 054-
2400023

להשכרה -
קרוואן החל מ – 1.10.2012
לפנות לטל052-8751452:

ארבעת המינים
למה לך להדחק בשוק ולבזבז זמנך???
כמידי שנה ניתן להשיג אצלנו את ארבעת המינים
בהכשרים שונים.
כמו כן ,ניתן לרכוש פריטים בודדים:
אתרוגים ,לולבים ,הדסים ,ערבות
וכן נרתיקים ואוגדנים ללולב.
שירות עד הבית.
נבקשכם להקדים בהזמנות
לפרטים :ליאור שטיין – 052-5297287

