
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 אמרי רחל מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון
 בית מדרש
 דרך האבות

 חב"ד

 17:17 17:17,  12:20 מנחה בערב שבת
17:17 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

17:17 17:17 17:17 

 שחרית בשבת
 (9:05)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:00 8:15 5:43  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 16:45 17:05,  14:00 16:45,  13:00 16:45 16:30,  12:45 16:45,  12:45 מנחה בשבת

 18:15 18:05 18:05 17:55 18:05 18:05 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 הרב מוטי בן שושן
שיחה אחרי קבלת שבת:  

 הרב דני גולדשטיין
 קבלת שבת שיחה אחרי

שיחה אחרי קבלת שבת:  
 הרב ג'סי הורן

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 קצר לפני מוסף:שיעור 
 שחר-הרב מתניה בן

10:00 – 
 תפילת ילדים

7:30 – 
 שיעור במשנה:

 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

10:45 – 
 גמרא למתחילות
 ח'-לנערות בכיתות ו'

 בבית צדיק
 (37/2)אלוני ממרא 

לאחר מוסף: "מדרש חנן" 
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 םעם מש' סיון וחברי

לאחר 
 מוסף

אמירת תהילים ע"י נשים 
 ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 הרב שמואל יכמן:
"האחריות לחולל 

 מהפכה"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

שבת אחר 
 הצהריים

ומוצאי 
 שבת

 הרב שלמה לוי – 16:00

: מנחת חינוך – 15:30
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50

15:30 – 
 שיעור לנשים

 ו'(-תהילים לבנות )א'
 בבית נצחיה לוי 13:45

 (4)בריכות שלמה 

 –במוצאי שבת  18:45
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 יצה"()"יש תורה, יש פ

 –לאחר מנחה 
 סעודה שלישית

 ודברי תורה

 – 15:00 חב"ד
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

15:45 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 ותבית מדרש דרך האב מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" :בימות החול

 8:10,  7:40,  7:10,  6:30 ,5:50 שחרית  )א', ג', ד', ו'(

 8:40ביום ו':  גם 

 6:15א', ג', ד':  
 כוותיקין: 5:50 6:20ו':  

 )ו'( 5:49 –)א'(  5:55
 

 5:45 6:10 ,5:45 שחרית  )ב', ה'( דקות לפני הנץ החמה( 20)

  17:15,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  17:55 ה'(-ערבית  )א'

 .יםיבצהר 12:00 בשעה יום רביעיעד  daf.meida@gmail.com נא לשלוח הודעות לכתובת

 ִיְתרו  
 כ"ב בשבט ה'תשע"ז

 הדלקת נרות:

17:07 

 :צאת השבת

18:05  

 מצוה של -שבת בר
 לביא גימפל

 . בבית הכנסת המרכזי תורההעלייה ל

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 
 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

מזל טוב: לירמיהו )ג'רמי( ותהילה גימפל וללביא בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים 

  טובים.

 מזל טוב: לרב יצחק וגאולה טברסקי ולתפארת בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.

 ולרחל בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. פלקליונתן והדס  מזל טוב:

 ולשניאור לאירוסיו עם הגר שחורי מניצן. זכו להקים בית נאמן בישראל.פרידמן לדב ורבקה  מזל טוב:

 זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה. להולדת הנכדה, בת לעמיחי והילה. וורטר לג'ודי וצבי מזל טוב: 

 זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. .וחרות לישראל בן, הנכד להולדתזליגר לרב יהודה ונורית   ב:מזל טו

 

 

 ים לאחר התפילה.ו לביא נ"י למצוות, הציבור מוזמן לקידוש באולם כינוסנלרגל היכנסו של בנ -בר מצווה

 לאחר הקידוש שיעור בפרשת שבוע )באנגלית( מפי ג'רמי גימפל.

 נשמח לראותכם!

 ג'רמי ותהילה גימפל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -אזכרה-

                            במלאת שלוש שנים לפטירתה של יקירתנו 

 ,טטיאנה )תניא( אדלשטיין ע"ה

 ,ביום שישי נעלה לקברה לאזכרה

 ,10:00)למניינם(, בשעה  17.2.17כ"א בשבט התשע"ז, 

 .בבית העלמין האזורי של גוש עציון, בכניסה לכפר עציון

 המשפחה



  



 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ              בִמש ּ

"ויענו כל העם יחדו ... כל אשר דבר ה' נעשה". מדוע מדגישה התורה כי קבלת התורה הייתה  :נקודה בפרשה

העם יחדו"? מבאר הגר"א )וכן בעל אור החיים(  כי רק עבודת ה' של קהילה יחד מאפשרת לקיים  על ידי "כל

את כל התורה כולה. יחידים יכולים לקיים רק חלק מן התורה. יהי רצון שנזכה להתאחד כל הקהילה ולקבל 

 באהבה יחד את התורה בשלמותה.

שוב, בי"ס אורות עציון וישיבת מקור חיים, עבודות הבניה של קריית החינוך בכניסה לי עירוב בשבת:

. בתקופה שימו לב: שינו את מסלול הדרך המובילה משער הישוב לכיוון דרך האבותמתקדמות בקצב  מזורז. 

זו עלולים להיות שיבושים בתקינות העירוב מהישוב לכיוון דרך האבות. המתכננים ללכת בשבת ייצרו קשר 

עירוב, כדי לוודא את תקינות העירוב. בכל מצב של העירוב, אם יוצאים עם משה לוי מהישוב, האחראי על ה

 מהישוב וכן אם הולכים לכיוון אלעזר או אלון שבות חייבים בין יתר אמצעי הביטחון גם לשאת נשק! 

                                                                                                                           אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-מתניה בן,  שבת שלום

 

 

                                          

                                                                 כולם מוזמנים! כולן מוזמנות! עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי. :התורניים לילדים החוגים

 ו' בנות-ה'        17:00-17:30ב בנות                                 -א'         15:20-15:40

 ו' בנים-ה'        17:30-18:00ב' בנים                                -א'         15:40-16:00

 ח - ולבנים  טעמי המקרא        18:00-18:30          ד' בנות                       -ג'         16:00-16:30

                                                    ח' בנים-ז'       18:30-19:00ד' בנים                                  -ג'        16:30-17:00

        ח' בנות-ז'     19:00 - 19:30                                                                                 

 

 אנו לומדים .22:00-21:10עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין, בשעות השיעור השבועי בתנ"ך: 

 השיעור מיועד לגברים ולנשים.איך מזהים אנשים טובים?  הנושא השבוע: .תהילים ספר

 20:00של הרב קוק במאמר "ישראל ותחייתו " מתקיים במוצ"ש בשעה שיעור בספר אורות   : שיעור אמונה

 שי בורשטיין 054-5963891לסלולרי  נא להתקשר  ולקבלת עדכונים להצטרפות בבית הכנסת המרכזי.

 . 052-3003888 תןלנלפנות   .גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי  דרושים לבית הכנסת המרכזי: דרושים

נּו"  השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.:  "ְוֵתן ֶחְלֵקֵֽ

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ומיד אחר כך  בכתבילימוד  20:00-21:00 בכל יום רביעי ב  -  קבוצת לימוד לנשים *

 "נעם אלימלך"חצי שעה לימוד ב

 .רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בכתביד משותף לימו 20:30-22:00 בכל יום חמישי ב  - קבוצת לימוד לגברים *

 .בדיוק 7:30לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב   -מדרש  *

 16:00בתורת רבי נחמן ותלמידו רבי נתן ב שבתות ב  -קבוצת לימוד לנשים  *

 



 

, נפגשים בבית חיים מקובסקי ללימוד 20:00ביום שני, בשעה שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים: 

   .ר "למהלך האידיאות", בהנחיית יהודה זליגר. מיועד לגברים ונשיםהמאמ

בבית  20:00אר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה ילזכרו של הרב יונתן ברושיעור   :שיעור במסכת תענית 

  .050-570-1067. לפרטים: מנחם פרסוף. םיכוותיק. כולם מוזמנים חדשים בן אפריםמשפחת 

  עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי. 21:30עד  20:20תקיים כל יום שני משעה מ :"צורבא מרבנן"שיעור 

נוף   הכהן אוריהבבית משפ'   20.30לפי פרשיות השבוע, בימי חמישי, בשעה  :בספר הזוהר קריאה ולימוד

 .31הרודיון 

: בשבת  אחר  התפילה  בבית  הכנסת  המרכזי  בחדר  הקטן אמירת  תהילים לנשים "נקודת  אור  בפרשה"

 " .אלישיב  לוביץ ז"ל  ואח"כ  דקות  של  חיבור  אישי  ורגשי  לפרשה  על  ידי  שיפי  כהאן.  לעילוי  נשמת

אילו שעות  -. )שימו לב19:30-22:00 וה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת, בין השעות והמק מקווה נשים:

נא  ש"ח. 30נא לתאם מועד מראש. מחיר טבילה )כולל הכל(  -הפתיחה גם במוצאי שבתות( . בלילות שבת 

 .0507338910 לנצחיה לוית מיוחדות נא להתקשר להקפיד על תשלום. )ניתן לשלם גם בצ'ק(. לשאלות ובקשו

 !הכולן מוזמנות בשמח

 

 

 

 

 

 

 

 

נוסף עם  מפגש המזכירות השבוע קיימה  ן,בנושא ביטחו ת יזמהוכהמשך למפגש הקודם שהמזכיר :בטחון

ט את הבניה הבלתי חוקית של "העלינו בפני המח .ט"עם המח והפעם הקרובים מזכירויות שאר היישובים

שבוע כבר ה .ןאות זריקות האבנים בזמן האחרון באזור חוססטינאים מסביב לישוב , בנוסף דובר על התגברפל

  . מקיף על הצבא עד למציאת פתרון  ללחוץאנו נמשיך . סטינאיםאת הציר לתנועת פלהצבא  חסם

לאחר עבודה מרובה ומאומצת עברנו שלב נוסף בדרך לאישור התוכניות לבניית  :השכונה המערבית החדשה

  . שכונה במורדות המערביים של מגדל המים

מחשבה רבה מושקעת באירועי פורים, וההכנות לחגיגות בעיצומן. כמידי שנה נחגוג   -פורים תשע"זאירועי 

נות של כולנו להתכנס ולשמוח ביחד זו ההזדמ וא את מקומם,במגוון אירועים כך שכל אחד ואחת יוכלו למצ

   הכנות ובהשתתפות באירועים השונים!מצפים לראות את כולם לוקחים חלק ב

, לעיון התושבים עד יוסי ושולמיתסיוון של משפחת  כניותותבמזכירות הישוב הופקדו  :הפקדת תוכניות

 . 23/2/2017 -לתאריך ה

 



 

 ְקִהיָלה

ולבונים.  לחופרים לנוטעים, בשבט ט"ו  בחגיגת  חלק  לקחת  שבאו  אלו  לכל  רבה !!!  תודה תודה:

הארץ שנזכה להרבות באהבת לכולם  ענק  ח וכ ישר י ...התבקש שרק  דבר  בכל שעזרו  הנפלאים הנוער לבני

 .לוביץ משפחת  . ואדמתה

 ההכנות לפורים בעיצומן מוזמנים לבוא למחסן התחפושות להצטייד. השבוע המחסן יפתח  מחסן תחפושות: 

 0528040234 רינת שטרן: במשחקייה  לפרטים  18:00-20:00ביום ד' , 16:00-17:30ביום ב' 

יום שישי כא' מחר  ומסתיים בעיצומו לגנים ולבתי הספר  הרישום רישום לגני הילדים ולבתי הספר:

 www.baitisraeli.co.ilהרשום מתבצע דרך אתר האינטרנט של המועצה בכתובת :  .17.2.17בשבט תשע"ז 

 הזדרזו להירשם.   כמו כן חולקו בתיבות הדואר חוברות שמרכזות עבורכם את ההנחיות ונהלי הרישום.

ביישוב. קיים מבחר  לשרת נשים בהריון ובהנקה נשמח :בנווה דניאל הריון והנקה בגדי גמ"ח

בגדי הנקה ואביזרים וספרים באנגלית על לידה  אופנתיים בכל המידות. כמו כן יש לנו גם הריון בגדי גדול

 .  058-6883382  רגחוי אייזנב למידע נוסף ולקביעת תור נא ליצור קשר עם ותינוקות. 

 

 

                                                                                                                  לכל שאלה, ניתן לפנות אלי: חורף טוב!

 gmail.comkehiland@, 7495956-054רות אדרי, רכזת הקהילה, 

 

 

 

 

http://www.baitisraeli.co.il/
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 ֶצֶוות מּוָגנּות 

 בתקופה האחרונה היו באזור שלנו הטרדות טלפוניות שהגיעו לילדים ולמבוגרים. 

 גם בטלפון. -כדאי להזכיר לילדים כללי בטיחות בסיסיים

 . לא לענות לטלפון ללא רשות ההורים. 1

 . לא עונים על שאלות של אנשים זרים בטלפון.2

פרטים אישיים או מידע לא עונים )לדוגמא: שם, גיל, מקום מגורים, מקום לימודים,  . אם משהו מבקש3

 מי נמצא בבית( .

 . אם משהו מדבר בצורה לא יפה מיד מנתקים ומספרים להורים.4

 . )להורים( יש לדווח על כל הטרדה טלפונית למשטרה. 5

   muganutnd@gmail.com  צוות מוגנות זמין להתייעצות. 

 

Recently, there have been reports about phone calls being made in our area which 

constitute inappropriate harassment. These calls have been received by adults and 

children.  

 

Please review with your children, especially the younger children, the rules of 

telephone safety: 

1. Never answer the telephone without parental permission to do so.  

2. Never conduct a conversation with a stranger over the phone. 

3. Never provide personal information over the phone (name, age, address, school, etc) 

4. If you answer the phone and hear someone speaking inappropriately, hang up and 

immediately tell a parent.  

5. Parents: please report any harassing call or a call with inappropriate content to the 

police immediately.  

 

If you have any questions about how to handle these phone calls should you receive 

one, or about how to help your children answer the phone safely, please consult with 

the members of the Tzevet Muganut.  

 

You can email us at muganutnd@gmail.com 
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 ihttp://nevedaniel.library.org. כתובת אתר הספרייה :                                    

 

 : שעות פעילות הספרייה

 15:30-18:30 –יום ראשון 

 20:30-22:30 –יום שני 

 15:30-18:30 –יום שלישי 

 15:30-18:30 –יום רביעי 

 16:00-19:00 –יום חמישי 

 21:30-22:30 –מוצאי שבת 

 

 אּוַלם ֵאירּוִעים 
 לתיאום יש לפנות לרבקה לביא, 

 מזכירת היישוב,

 02-9931123בטלפון: 

 דֹוַאר:

 בערב 18:00-19:00 –יום א' 
 בבוקר  7:00-8:00  -יום ב' 
  בערב 18:00-19:00 –יום ג' 
 אחה"צ  16:00-17:00  -יום ד' 
 בבער 18:00-19:00 –יום ה' 
 סגור  -יום ו' 

 בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחה
 יונתן בן חמו 

 
 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

 02-5909335 לאורי מאירניתן להשיבו  .אבד שעון ,בתפילת שחרית בסניף בני עקיבא, ביום הנטיעות. 

  לגן.( ילד  של  )כמו    '.חיה. וכו שמש  של  רקמה  עם  צבעוני  קטן  בד  דניאל. תיק  בנבי   בשבט ט"ו  בנטיעות  נמצא 

 .052-7994783 . 02-9932523 - לוביץ חול לילד.  ומגרפת  בנאים  כף  בתוכו 

 פפה נמצאה גם כ  ,הפח למעלה או 'ברח' לו לא ידוע אם הושלך ליד ההטרמפיאדמצא קרש עם גלגלים  שנסע לכוון נ

נימצא מעיל בצבע חום ובפנים ירוק ליד ו נימצא תיק קטן ורוד של ילדה , ציור של חתול ליד אולם האירועים ורודה עם

 ברוריה 0545583651בני/   0528308473 משפחת סופרלבעליהן,   האבדותנשמח להחזיר את    המחזורהמיתקן של 

 או  029932614לטל:  לליובה פרידמןישר מתבקש להתקשר ה ורת "טיפה עם אבן אדומה" המוצאאבד לי עגיל זהב בצ

 .0542599498' אלפל

 054-5599607  ניר קליימןלבן במגרש המשחקים שליד בית הכנסת ברחוב דרך האבות. -פון צעצוע בצבע כחולאמצא פלנ 

 .054-5219428 דבורה  נמצאו אוזניות בחדר חוגים אחרי החוגים של יום ראשון 

 050-5224401 לאמירמהישוב המאבד יוכל לפנות  נמצאה מברגה ביציאה. 
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 הילדים "אותיות" ןמנוי קבוע על עיתו -חדש בספרייה

  גיל הרך:

 זֹאת ָדה ?ָאַמְרְת, ֲחמּוָדה ָמה" – סיפור על מילה שחסרה לה התחלה / טל חן, אביאל בסיל .1

יְך ָמה ?ִמָלה ַדע ְלַציֵּר? אֵּ ָרה ִמָלה זֹאת אּוַלי ?אֵּ ֲחסֵּ  ַעל וְַאֲהָבה הּומֹור ְמלֵּא ִסּפּור  " ?ַהְתָחָלה ָלּה שֶׁ

ינְסֹוִפית ַהֲהנָָאה ְפָשר ָהאֵּ אֶׁ י ְלָהִפיק, ְבָכל שֶׁ  .ִמִלים ִגיל, ִמִמְשֲחקֵּ
 

."אף אחד לא יכול לשמור על העוגיות שלי, רק  -מי ישמור על העוגיות שלי / אמא של לאה'לה  .2

ספר נוסף בספריית "שלבים" העוסק בקבלת  תן!"אני יכולה לשמור על עצמי שלא אוכל או

 כישורים להם יזדקק הילד במהלך חייו.  -החלטות וביצוען תוך דחיית סיפוקים

  ילדים ונוער:

החמישי בסדרה המצליחה  -באושר ועושר כאילו... שערה בכוס מים / שרה מלינובסקי  .1

היא נכנסת עם אחיה הפעם . הגיבורה נכנסת בכל פעם לאגדה אחרתבה לראשית קריאה, 

 ...היישר לתוך האגדה של רפונזל

סיפור על מציאת הקול הפנימי שלך ועל  .זכה בפרסים יוקרתייםש ספר – ניקי סינגר –ילד נוצה  .2
צעקה שמבטאת את כל מה שאתה מאמין בו. זהו סיפור על סירוב לסגת, על עזרה לחבר ועל 

 .מספקהתעקשות לא לוותר לעולם. זהו ספר מרתק, מרומם ו

 מבוגרים:

למרות עלילתו המותחת ולמרות ההומור שבו נכתב זה  -אי סבירות האהבה / האנה רוטשילד  .1

איננו ספר קליל, אלא ספר שיש להקדיש לו זמן כדי לעקוב אחרי פיתולי העלילה שלו ואחרי 

 .התובנות האנושיות שהוא מציג. ההנאה, מכל מקום, מובטחת

 

ספר שלישי בסדרה "ממלכה במבחן"  –/ מ. קינן , ל הכתרסודות אפלים והקרב ע -יוזבד .2

סיפור עלילה סוחף ומרתק המתחולל בשדות הפתוחים המשך לספרים: "איסתרק" ו"מהללאל". 

 .ובהיכלי השיש, ביערות ובמשעולי הכרך, ומאלץ את גיבוריו להבין מי הם באמת

 

 

 

 

 



 

 

 

( לכבוד שבת חתן של 25/3פקודי ) כ"ז באדר -ת ויקהלאנו מחפשים דירות לאירוח בשבת פרש דירות לאירוח:* 

  .0528040234רינת:  .חיים ורינת שטרןמתי. תודה! 

)פרשת  תשא" -בשבח והודיה לה' נחגוג ב"ה את בר המצווה של בננו רגב בשבת פרשת "כי :דירות לאירוח* 

 .050-3055580,  02-9934772. דוןעמיר ומיכל זג(. נשמח לסיוע בדירות להלנת אורחנו . 18/3פרה(, כ' באדר )

קונים   "עמותת שמחת שני שמחה להזמין אתכם להצטרף ל"תרומה של מצוה כרטיסי מצוה לפורים:* 

כרטיסי ברכה לפורים, הכסף מסייע למשפחות נצרכות לחגוג את שמחותיהם )מצוות מתנות לאביונים( את 

מחיר  עדיין חלה מצוות משלוח שני מנות לאיש אחד .הכרטיסים אפשר לתת במקום משלוח מנות או בתוספת

וינגוט  0545993271 9932718 ינובסקיניתן לקבל כרטיסים אצל משפחת  כרטיסים 11ש"ח 180ש"ח, 18כרטיס 

 !פורים שמח 0522336640 9934163

ים סדנת יצירת נעלי בית לזאטוטים מלבד עם טל מר :השבוע ב'בית של רות' בשדה בעז מוזמנים בשמחה* 

סדנת  052-4317074 -קלמן כלילה. לפרטים נוספים והרשמה: 19-22 , בשעות22.2.17ה  ביום רביעי, -קארו

 -. לפרטים נוספים והרשמה: מרב19-22:30בשעות  -23.2.17ביום חמישי ה  -סריגה בחוטי טריקו עם סריגצ'ו

 . 054-4407132 -מןעם רחלי תורג' -בימי שלישי -טיפולי שיאצו ב'בית של רות' 052-3689679

מבחר מארזים מיוחדים ושימושיים למשלוחי מנות, שקיות בכל מיני גדלים,  כירבולים : פורים בגילה * 

               יפיות גם אחרי פורים!! בואו בשמחה! די כותנה ומבד יוטה. שימושיות וכצבעוניות ומשמחות מב

 . 0545993271. 27נוף הרודיון  ינובסקיגילה 

לשעה של שקט, רוגע ומקצועיות בקליניקה  תבואו אתם עייפים/מתוחים/לחוצים/חסר לכם אנרגיה? האם* 

אני מסאז'יסט רפואי מקצועי ורפלקסולוג המטפל בבעיות אקוטיות וכרוניות, וכמובן,  של ג'יימס כהן.

י קשר לתאם תיצרו אית  הקליניקה שלי נמצאת בנוה דניאל שנים(. 15-כ  לאנשים שמגיעים להרגעה )מזה

 . ג'יימס כהן  jamescohen500@gmail.com-מייל ב-או, לחליפין, תשלחו לי אי 689-987-0547-פגישה, ב

עלויות מול איכות ? אם אתם חוששים מהטעם המר של עבודה  חושבים על שיפוץ ולא יודעים מה לעשות ?* 

לה, יש פתרון ! עבודה איכותית ללא פשרות, ומחירים נוחים מאוד, צרו עימי קשר ותבואו להתרשם בזמן זו

 .  0548149814 און-משה בראמת, 

ייב, מי שמעוניין להכיר את הגישה, מוזמן למפגש הכרות לא מח :מתגבשת קבוצה לחוג הורים בגישת שפר* *

 -, בבית משפחת פרינס רחוב מגדל עדר ,לפרטים20:30,בשעה 15.2 -חינם, שיתקיים ביום רביעי י"ט שבט ה

 !מספר מקומות מוגבל -.050-3055580מיכל זגדון 

 שלוש –בעז"ה נפתחה ההרשמה למשפחתון אורנה לשנת תשע"ח לילדים בגיל שנתיים  משפחתון אורנה:* *

לפרטים  ואוהבת עם שפע משחקים ויצירות, ניתן לבוא ולהתרשם בתאום מראש אוירה חמה( שנתון לפני גן)

 .0542490417  כהן אורנה

מעל גיל  ,למשמרות במשך השבוע וגם לימי שישיי/ת, עבודה בתור קופא :דרושים עובדים למאפיית שיפון* *

 .0505365445-גרסון : אוריהלפרטים .18

 0548303844 גסנבאור רחלהלפרטים   לפעמיים בשבוע  מחפשת מנקה ה:/דרוש **

 גסנבאור רחלהמחפשת בחורה שתוכל לבוא לעזור לי במשפחתון לכמה שעות בשבוע לפרטים  דרושה: **

0548303844. 

+ לפרטים, והצעת 19ניהול אירועים בשבתות ע"י צוות מלצרים מקצועי ומנוסה, בגילאי  :מלצרים לשבתות* *

 . אבנר כהאן - 055-663-6651מחיר:

mailto:jamescohen500@gmail.com
tel:054-814-9814


לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים, על ידי מורה למוזיקה בעלת : שיעורים פרטיים בחלילית **

  5326717-050talindance@gmail.com טל בנקלפרטים :  .ניסיון רב. מיועד לילדי בית ספר יסודי

נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש   - עם טל CE INDANאינדאנס* *

 18/1, בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 20:15עם טל בנק. השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה 

 . talindance@gmail.com 5326717-050לפרטים !!!נשמח ונרקוד בבואכן .בנוה דניאל

 

 

 

 

  

 
 

 

 

   daf.meida@gmail.comמי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע  

נוף  רח'  קום מרכזי מ  45פרוייקט   ,) חדר הורים ( , אמבטיה , גינה , חצר אנגלית,  חדרים  3 דירה   להשכרה: 

  כהן. 058/4454323 רבקה    054/6488244 ישי   פרטים :   הרודיון 

 1חדרי שירותים ברחוב אלוני ממרא. גינה פרטית וכניסה ללא מדרגות. פנוי מ  2חדרים,  4דירת בת  להשכרה: 

 0584388577 רפאלי דוד –מרץ. יש אופציה עד סוף יוני או להאריך לעוד שנה. לפרטים נוספים 

חדרים, קומת קרקע, כניסה נפרדת וגינה פרטית. רחוב דרך  2דירה מרוהטת )מלאה או חלקית(:  להשכרה: 

 מייקל לורנס  0544549469: לפרטים .האבות, קרוב לבית מדרש. מתאים לזוג

סה עם מעלית, כני 2, עם גינה מטופחת וחצר אנגלית.קומה 45חדרים להשכרה בפרוייקט ה 3דירת להשכרה:   

 . 0548188591 הודיה פריד נפרדת.

 שירותים חדרי 4( הורים יחידות 2) שינה חדרי 4 מפלסים 2ב ר"מ 160כ להשכרה אור שטופת דירה להשכרה: 

 .0547567889 גוטליב  דליה :לפרטים .מינואר  פנוי. ומעלית מיזוג,ענקית ומרפסת גינה. חדר בכל ארונות

 חבצלת וטליה משה. לריהוט אפשרות, פרטית חצר+  יםחדר 2.5 ממרא באלוני להשכרה להשכרה: 

0505-410580  02-9934445 . 

חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד. טל:  2דירה בת  -להשכרה להשכרה: 

 . שטרן רינת 052-8040234

 קרוב לבית הכנסת המרכזי חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב 2.5להשכרה יחידה נפרדת של   :להשכרה 

 . 0545664832 רונן רוזנזון

 0523542969: יוסי קרוטהמר חדרים, חצר וגינה. ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים 5דירת  להשכרה: 

 חדרים + חדר כביסה עם מיזוג מרכזי, חלונות אנדרסון, נוף משגע לכיוון מערב, כניסה 5דירת  :להשכרה 

 .054-7002069  כץ שילה -!! לפרטים מידיתום מרכזי ביישוב . כניסה , מיק(תללא מדרגו)ישירות מהכביש 

 וגינה. פרטית כניסה המזרחית, מקום שקט עם נוף, חדרים, בשכונה  3דירת  :להשכרה 

 .052-8119997או 052-8119998   לרפי עבו לפנות לפרטים       

 

,מושקעת, בעלת רמת  יפיפייה(דירה 45 רויקטבפמטר בנוי+מחסן+גינה. ) 150חדרים,  5דירת גן  :מכירהל 

גימור מאוד גבוהה. מחסן צמוד )ייחודי( והמון תוספות. גמישים במחיר. גמישים בתאריך עזיבה. מעבר עקב 

 (0546405710הדס    0544905710)מוטי  דב-מוטי והדס בןלפרטים:  עבודה רחוקה. מומלץ לבוא לראות!!

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה. לקביעת ראיון נא  לפני אנו שבים ומזכירים כי : ותהשכרת דיר

  3075700-054לציפי ידידיה: או haya.shames@gmail.comאו במייל:  6858289-054להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

tsipiyedidya@gmail.com קליטה טובה!  

  שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.

 

mailto:talindance@gmail.com
mailto:talindance@gmail.com
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mailto:haya.shames@gmail.com
mailto:tsipiyedidya@gmail.com
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חדרי שינה, גינה ענקית, מרפסת גדולה  9השכנים הכי טובים ביישוב! בית בשכונה החדשה, ליד  למכירה: 

 . 0544611843 ג׳רמי גימפלמשקיפה לנוף מרהיב. למידע נוסף: 

, חדר ומרפסת כביסה, שלושה םשירותיחדרי  5חדרים,  14בית גדול, ומרווח, שטוף אור ואוויר,  למכירה: 

כניסה ללא מדרגות, עם נוף מרהיב המשקיף  דה להשכרה. מחסנים, כולל עליית גג ענקית, גינה מטופחת ויחי

פניות  זוג מיצובישי אינוורטר, מערכת אזעקה, שואב אבק מרכזי. יעד החוף, חלונות "פלה," אמריקנים, מ

  .055-666-2544 נאוה פלדמן רציניות בלבד. 

קומות. חלונות אמריקניים חדרים. מטבח בשתי ה 8מ"ר )כולל יחידת השכרה אופציונלית(.  289בית  למכירה: 

-050 לשאו 050-7061382לפרטים:  מ"ר חדשה 320)פלה ארכיטקט( בכל הבית. מזגנים בקומה העליונה. גינה 

 . כהן דניאל . 9718280

מ״ר. מרפסת גדולה, גינה, חלונות אנדרסן. חובה  170יחידות כ 45חדרים ב 6למכירה דירה בת  :למכירה 

 . 0545664636 –  ליפשיץ זיולראות! לפרטים: 

 .0546237066-לוי משה מיקום מעולה !! ומצב מעולה -חדרים , מרפסת , מזגן 3 דירה במרכז הישוב  :למכירה 

שישה  חדרי שינה מרווחים  שלושה מפלסים,  ,עם הנוף הכי יפה בארץ בית ברחוב נוף הרודיון,  למכירה: 

יחידות(,אופציה לחלוקה לשתי  2חימום ביונקרס ) ן,חלונות אנדרסו חדר כביסה גדול, וגדולים, יחידת הורים,

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

  .יחידה להשכרה. . + גינה -2מ"ר מחולק ל 200 ברחוב אלוני ממרא ] ליד גן השעשועים[  'קוטג: למכירה 

  .0544634362 בן ישי נירלפרטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 בס''ד

 ל הסניף של ישראלנווה דניא
 

  :אריאל עזריאל הרב י"ע נכתב התורה דבר
 : ונשמע נעשה
 לעמו התורה את ומציע ה"הקב בא דרכים בשתי

 ישראל עם. בלבד הצעה היא האחת הדרך. ישראל
 נעשה" ואמר, התורה את לקבל בעצמו שהחליט הוא

 ויתייצבו. "כפייה יתהיה יהיהשנ רךהד". ונשמע
 את עליהם ה"הקב שכפה מלמד -" ההר בתחתית

 התורה את מקבלים אתם אם: להם ואמר כגיגית ההר
 תפקידה מה". קבורתכם תהא שם - לאו ואם, מוטב -

 ?הזאת הכפילות של
: ה"הקב לבין ישראל עם שבין לקשר יש דרכים שתי

. למעלה מלמטה - היהשני. למטה מלמעלה - האחת
 על רצונו את וכופה ה"הקב בא הראשונה בדרך
' ה מלכות את עליו לקבל בוחר האדם - היבשני. האדם

 פוגעת היא הרי - לבדה הכפייה. הוא מרצונו
 הבחירה. האדם של האינדיבידואלית באישיותו
 לרמה הקשר את מקטינה היא הרי - לבדה האנושית
. אדםה של רוחו במצב תלוי אותו ועושה, אנושית

 והבחירה האלוקית הכפייה - ביחד הגורמים שני צירוף
 והגדלות העוצמה את לקשר נותן - האנושית
 האישית ההזדהות אל מתחברת היא כאשר האלוקית

 .                        עצמו האדם של העצמית והאוטונומיה

 

 

 :שבת ז"לו

 16:00 :מדריכים לימוד

 16:15: צוות מפקד

 16:20: מפקד

 17:40: ש"סד

 ? ה/המדריכ מי

 קרקע בהתעמלות הייתי-

 עצלה עין לי היתה-

 חורף ת/אוהב לא-

 מדריך מצטיין:
 בועז בלנדיס

 חניכה מצטיינת:
 ברסלויער ציבי

 ! היקרסניף נווה דניאל 

... והיה לנטיעות יצאנו שעבר שבוע

 מורלים, רוח מצב על הכבוד כל !!!מדהים

 בסניף גאה במיוחד אני! פעולה ושיתוף

 דרך והפגין לשדות מלהיכנס שנמנע שלנו

 . ומוסריות ארץ

 כננוות שהכינו למדריכים רבה תודה

 במהלך הלב מכל ודאגו הנטיעות בשביל

 חלוקת על למנשה רבה תודה. היום

, הדיסקים הכנת על שושנה, האוטובוסים

 ! התוף הבאת על ושריאל

 !!! פסח למסע כבר מחכים

 מנחה שעברה ששבת לציין רוצה אני

 שמירה על כוח יישר!!! טובה ממש היתה

 !!! כך נמשיך בואו. וכבוד שקט על

 משמח וגם, יפה כ"כ היתה קרליבך תפילת

! ש"בסד משתתפים חניכים כמה לראות

 !!!בכם גאה!!! אלופים אתם

 ןוהמו, ועבודה לתורה חברים בברכת

 , אהבה

 אריאלה

 בנושא נעסוק ש"ובסד בפעולות השבת 

 !                       קטיף גוש

 נסגרת לביריה הרשמה: ה"הרא שבט 

                         שלישי ביום

 ירושלים מחוז, שלנו המחוז את הכירו ! 

  בקעה? גדול הכי הסניף מי

 אבנת? קטן הכי הסניף מי


