
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 נא לשים לב לכל השינויים בעקבות המעבר לשעון קיץ!

 
 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת

מרכז רוחני  נוף הרודיון "זכור לאברהם"
 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל ספרדי

 18:44 18:44,  17:20 18:44 18:44 18:44,  17:20 18:44,  13:20 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 (9:41סוף זמן ק"ש: )

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:15 8:15 6:02  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 18:00 18:30,  17:30,  14:00 18:20,  13:15 17:50 18:00,  13:15 18:20,  17:00,  13:15 מנחה בשבת

 19:40 19:30 19:30 19:20 19:30 19:30 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

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

 דרך האבות
 בתי תושבים /

 אמרי רחל

 ליל שבת
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 שחר-הרב מתניה בן
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 צביקה נמט
 שיחה אחרי קבלת שבת   שיחה אחרי קבלת שבת

 : אבי לויןבזמן
 י קבלת שבתשיחה אחר

 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

לאחר מוסף:  הרב ג'סי הורן:  
 "משה המנהיג

 – 10:00 שהוציא אותנו ממצרים"
 תפילת ילדים

7:45 – 
 שיעור במשנה:

 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

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

 בבית צדיק
 (37/2)אלוני ממרא 

 מוסף: "מדרש חנןלאחר 
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 עם מש' סיון וחברים

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

"'כזה ראה דוד כהן:  
שר ממתי אפ –וקדש' 

 להגיד קידוש לבנה?"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

שבת אחר 
 הצהריים

 השיעור של הרב שלמה לוי
 לא יתקיים השבת

: מנחת חינוך – 17:00
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50

14:20 – 
 לימוד הורים וילדים

 חוג התהילים לבנות
 לא יתקיים השבת

 – )"בין המנחות"( 17:20
 –' ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם"'  דוד כהן:

האם חכמי ישראל יכולים 
 לשנות את כללי הלוח

 בזמן הזה?"

 – 17:30 חב"ד
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

16:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון ת הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"בי :בימות החול

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

 8:40:  גם 'ביום ו

 (5:46)זמן טלית ותפילין:  

 6:15א', ד':  
 5:50 6:20ו':  

 כוותיקין:
 )ה'( 6:07 –)א'(  6:14

 

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

 5:40 6:00 ,5:30 שחרית בראש חודש  )ג'(

  18:40,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

 

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

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

 ְפקּוֵדי -ַוַיְקֵהל 
 הֹחדש פרשת

 באדר ה'תשע"ז כ"ז

 הדלקת נרות:

18:34 
 (17:37)לא לפני 

 :צאת השבת

19:30  

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: לאוראל ורותי נאמן להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב: ליוסי ושולמית סיון להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.

 מזל טוב: לרפי ויונת אדמוני ולטליה רוחמה בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב: לצבי ורוית נמט ולשקד בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.  

 ולמעין בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. שרףלאבי ודבורה מזל טוב: 

 ולמתי לנישואיו עם מירן מיטל חזי. זכו להקים בית נאמן בישראל שטרןלחיים ורינת  מזל טוב:

ומכל להולדת הנכד בן לביני ורעות. זכו לנחת ממנו  ניסןולאבי ויעל גולדשטיין לדוד ודינה  מזל טוב:

 המשפחה.

להולדת הנכד בן לרותי ואוראל נאמן. זכו לנחת ממנו ומכל קרוטהמר ליוסי ומרגלית מזל טוב: 

 המשפחה.

 

  

 

 

 

 

 

                                           

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ              בִמש ּ

שות טוב ולהיות עסוקים סוד גדול בעשייה החינוכית )לילדים ולמבוגרים כאחד( הוא לע :נקודה בפרשה

בעשיה חיובית. בספר שמות יש גם תלונות וחטאים של בני ישראל. אולם, כאשר בני ישראל מתחדשים 

בעת זו אין תלונות ואין טענות. כנראה מי שעסוק בעשייה מחוסן יותר מפני , ומתקדשים בהכנת המשכן

 ה שעוזרים ועושים טוב אתנו.מרמור וקיטורים. יהי רצון שנזכה לעשות טוב ולהודות לה' ולאל

 

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 .שחר-, מתניה בןשבת שלום

 

 

 

 

 

 תנחומים:

 ומשפחתה על פטירת אביה  סגל לנאוה 

                 .ר' פינחס גולדנצייל ז"ל

      בבית אבות דיור מוגן רמת אפעל שבעהה 

 ממוצאי שבת בביתה בישוב ,עד יום ששי בצהרים

 . 19עדר  רחוב מגדל

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 
 

 



 

                                          

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

                                                          .ח לרגל נסיעה לחתונה-ד עד השעה חמש, ולא לכיתות ה-גים לכיתות אהשבוע יתקיימו ארבעת החו   

 ב בנות                                 -א'         15:20-15:40

 ב' בנים                                    -א'         15:40-16:00

                         ד' בנות         -ג'         16:00-16:30

 ד' בנים                           -ג'        16:30-17:00

                                                    

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

 השיעור מיועד לגברים ולנשים. .היחס בין ביטחון בה' והשתדלות אנושית הנושא השבוע: .תהילים ספר

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

 יום רביעי

20:00-21:00 
 

 

רבי לוי -קדושת לוי
 יצחק מברדיצ'ב

 
 לנשים

 יום רביעי

21:00-21:30 
 

 
 נעם אלימלך

 
 לנשים

 חמישי יום

רבי לוי  -קדושת לוי 20:30-22:00
 יצחק מברדיצ'ב

 
 לגברים

 יום חמישי

אור החיים על הפרשה/  22:00-23:00
 עם הרב גרשון קיציס

 
 לגברים

 שבת

  מדרש רבה על הפרשה 7:30-8:30
 לנשים ולגברים

 שבת

רבי נחמן ורבי נתן על  16:00-17:00
 הפרשה

 
 לנשים

 

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

   .המאמר "למהלך האידיאות", בהנחיית יהודה זליגר. מיועד לגברים ונשים

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 חדשיםבן אפריםמשפחת 

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

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

 .31הרודיון 

רוצה ללמוד תורה בשעות הבוקר ולפני הצהרים? בוא והצטרף לחבורה הלומדת בחדר  :נווה דניאל בית מדרש

. אפשר לבוא לשעות אחדות ליום או יותר או לכל 9:00ה משעה -הלימוד בבית הכנסת המרכזי בימים א

ספר 10:30 – 9:50ספר ירמיהו. בשעה   9:00השבוע. ביום שלישי בבוקר אנו לומדים עם הרב מתניה בשעה 

 02-9309394 אברהם שטיינברגמורה נבוכים לרמב"ם. לפרטים נוספים 



 

חברה יקרה, בואי להתכונן לחודש הגאולה ולחג  :״בניסן נגאלו אבותינו ממצרים ובניסן עתידין להיגאל״

בבית  20:30הנכן מוזמנות להתוועדות ר"ח ניסן שתתקיים אי"ה ביום שני כט אדר בשעה  .הפסח הקרב ובא

         !בוד קליכ ....טיפים לנקיון באופן אחר,  שיחה מרתקת מפי הרב ארז רם  :בתוכנית  ב"ד נוה דניאלח

 נשות חב"ד נווה דניאל.  .נשמח לראותכן שקלים 10  דמי כניסה 

            בעצות רעות )אחיתופל( מול עצות טובות.עסוק השבוע נ .ספר שמואלאנו לומדות  שיעור תנ"ך לנשים:

  .משפחת קסוביץבבית  8:20-8:50ה  -ימים אניפגש בצטרפי אלינו. והבואי 

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

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

וה פתוח בכל יום בין השעות והמק  וה!!ושימו לב לשינויים בשעות פתיחת המק :וה נשים שעון קיץומק

בלילות שבת וחג נא להתקשר לקביעת מועד  . 20:30-22:30. במוצאי שבת וחג פתוח בין השעות  19:45-22:00

תשלום . לשאלות ובקשות ש"ח )לילות שבת פטורים מתשלום( נא להקפיד על ה 30-לטבילה. מחיר לטבילה 

 .. כולן מוזמנות בשמחה ! צוות הבלניות 0507338910לנצחיה לוי פלאפון  מיוחדות נא להתקשר

 

 לימוד הורים וילדים בדרך האבות

 פרסים!!

 כיבוד!!

 בבית המדרש דרך האבות14:20, בשעה כל שבת

 לוי נשמת:יכיבוד נתרם לע

 ()אבא של יעל מאיר ר' אליעזר בן ברוך זאב

 )אמא של מוש מאיר( חנה בת אלחנן

 נשמת: לעילויפרסים נתרמו 

 גדליה יצחק בן שמואל יוסף קסוביץ

 

 

  .1208או למוקד:  8656325-052 -על כל אירוע חריג יש לדווח מיד ליואל

 

 

 

 

 



 

 

 

לק טקסי אייר בפתח, אנו נשמח לראות את כולם ילדים, נוער, צעירים ומבוגרים לוקחים ח  טקסי אייר:

שתתפות פעילה בטקסים ביישובינו. היו שותפים לעשייה קהילתית!!!                           בארגון , הפקה וה

    .kehiland@gmail.comרוצים להיות שותפים, שילחו מייל עוד היום לרות אדרי רכזת הקהילה 

מתניה הרב שחר -במזכירות הישוב הופקדו תוכניות לתוספת בניה של משפ' בן:ההפקדת תוכניות לתוספת בני

 .30.3.17 ג' בניסן ברח' המוריה לעיון התושבים עד יום חמישי 17/4ובתיה בית 

 

 ְקִהיָלה

, החזרת תחפושות במשחקייה, 20:00-21:00בין השעות  27/3אדר בביום שני הבא כ"ט  מחסן תחפושות:

  יישובי! נשמח לתרומות חדשות!למחסן התחפושות ה

שבתות למשפחות מאז ראש השנה. מזל טוב  15הודות למתנדבות הרבות החברות בארגון, הכנו  :עזרה הדדית

 .לאלה שתמכנו בהם לאחר לידה ולמשפחות אחרות, אנחנו מקוות שהקלנו בתקופה קשה

צורך לעצמכם או לשכנים / תמיד שמחות לקבל מתנדבים/ות חדשים/ות ואל תהססו לבקש עזרה בעת ה

כפי שנעשה בשנים קודמות, בגלל העומס על כולנו, ארגון "עזרה הדדית" לא יארגן ארוחות לשבת   .חברים

 "(, רכזות "עזרה הדדית9934895( ורחל לביא )9925714שירה כפיר ) הגדול או לשבוע של פסח. תודה על ההבנה

 ., באולם הכינוסים22:00 - 18:30, בשעות 30.3.2017 תתקיים אי"ה ביום חמישי, ג' ניסן, דם התרמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        לכל שאלה ובקשה ניתן לפנות אלי, 

 kehiland@gmail.com,  7495956-054רות אדרי, רכזת הקהילה, 

 

mailto:kehiland@gmail.com
mailto:kehiland@gmail.com


 

יל ָהַרך  ַהג ִ

 "והגדת לבניך ביום ההוא.." )שמ' י"ג, ח'(

 

 קייטנת פסח לגנים יוצאת לדרך!

 (2/4-6/4י' ניסן )  –בין התאריכים: ו' ניסן  תקייםהקייטנה ת

 (18/4ובאסרו חג כ"ב ניסן )

 

 .14:00- 7:30 : הקייטנהשעות פעילות 

 בתנאי שיש מספיק נרשמים 14:00-16:00צהרון כרגיל מ

 

 26/3להרשמה מוקדמת עד  עלות הקייטנה:

 ש"ח 360 -לכל ששת הימים )כולל אסרו חג( 

 ₪ 70 –לימים בודדים 

 

 עלות 27/3מ
 ש"ח 460ימים:  6ל

 ₪ 85 -ליום בודד 

 !30/3ה/  אין ביטולים אחרי
 לילד שני. 10%הנחה 

 בגילאי הגן ל ילדי הישובלכ הקייטנה מיועדת

 

 0546610492לשאלות וברורים 

 מרים הרטוג
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

 נשכח בקבוק שתיה באותו שלנו מסוג Brita, 053-421-8835 משפחת בלייברג . 

 אבד לנו תיק בצורת דובי בעדלאידע ) היה בפנים כובע קטן של תאילנדי( נשמח מאוד לקבלו חזרה.                         

 .052-2336640 משפחת וינגוט

  9934445 יהונתן חבצלתניתן לקבלו אצל  רגל,  -נמצא כדור . 

 או  054-466-1286 דבורה קודישניתן ליצור קשר עם   -נוף הרודיון  ' טבעת ברח ה נמצאהבשבת שעבר                              
 .050-674-5728 קני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 http://nevedaniel.library.org.il : כתובת אתר הספרייה    

  

 שעות פתיחת הספרייה:

, יום רביעי: 15:30-18:30יום שלישי: , 15:30-18:30, יום שני: 16:00-19:00יום ראשון: 

 .21:30-22:30, מוצ"ש: 16:00-19:00, יום חמישי 20:30-22:30

 

 

 

 

 

 

 

 

( לכבוד שבת חתן של 25/3פקודי ) כ"ז באדר -אנו מחפשים דירות לאירוח בשבת פרשת ויקהל דירות לאירוח:* 

  .0528040234רינת:  .חיים ורינת שטרןמתי. תודה! 

שדאגו, עזרו, בישלו ופינקו אותנו לאחר לידת בתנו  :ל החברים והשכנים היקריםה רבה לכתוד* 

הית' ישיב  והכל מתוך שמחה גדולה! אנו מעריכים מאוד את כל הטרחה והמאמץ. תהילה שתחי'. המתוקה

משפחת  -תפילה לגאולה שלמה במהרה אמן! לכם כגמולכם ונזכה כולנו לעזור ולהיעזר רק בשמחות!

 ביעד, עדי והילדים.א סוקולובר

 

 

 או ַלם ֵאירו ִעים 
 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' 
 בערב 18:00-19:00 –יום ה' 
 סגור  -יום ו' 

 בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחה
 יונתן בן חמו 

 
 
 
 
 

054-5211156 
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 הפסח". שמורות עבודת יד "ברכת מצות קאופמן כמדי שנה, אפשר להזמין מיורם מצות שמורות עבודת יד:* 

ישיבות, הגאון הרב שלמה מחפוד בד''ץ  האלה הן בהכשרים מהודרים של הרב גרוס רב קהילת חניכי המצות

הגאון חיים דרוקמן והרב הגאון  פיר, ובהמלצת הרב''יורה דעה'' והרב שלום כהן רבה של המועצה אזורית ש

רכות, כמנהג עדות המזרח:  מצות, ₪ 30מצות:  3, ₪ 65חצי ק"ג: , ₪ 100 ג ק"  1:מחירים. דב ליאור שליט''א

( או דרך הדוא"ל 050-6245317בטלפון ) קאופמן ליורםלהזמין, יש להתקשר  כדי. ₪ 90 

(yoramkaufman7@gmail.com.) הפסחים! ויהי רצון שנזכה לאכול מן הזבחים ומן 

ירת גז כמחפש מכונת כביסה   חיילים מעוטי יכולת ישמחו לקבלם!!! מחליפים רהיטים לקראת פסח??? * 

.אשמח אם תשאירו הודעה שאתם לא צריכים ואני אדאג שיגיעו לחיילים ממשפחות קשי יום..  'מיטות וכו 

 . 0502041209אביחי לוי  ואני אדאג לאסוף ממכם.

 .054-5331053: זינגר יפעת ,חד', מוארת ומרווחת, משופצת כחדשה 2 דרושה דירה לזוג דרושה דירה:* 

₪  25עלות:  בהנהלת: אוריה דוויק ועמיחי סוקולובר. ילדים. 8עד  :ב'-נפתחת קייטנה לבנים בכיתות א' *

מיקום: נפגשים בבית משפ' דוויק, מרכז הפעילות יהיה בגן חיים )ללא חציית  .9:00-13:30שעות:  ם.ליו

 .052-8802-729 להדס דוויקלהרשמה: התקשר או שלח הודעה  כבישים לבד(.

מחפשים מתנה מיוחדת לחג? גם שימושית וגם מקורית? מבחר מתנות ייחודיות ושימושיות  גילה כירבולים: *

 .05545993271 ינובסקיגילה ואו בשמחה! לפסח. ב

לחיזוק הבריאות   תמרי מג'הול משובחים ממשק סנסן אשר בגיתית, בקעת הירדן. :לחג חירות מתוק ובריא * 

ניתן  , ₪ 130  -ק"ג גדול  5, ₪ 110 -ק"ג בינוני  5, ₪ 35 -ק"ג ג'מבו  1, ₪ 30 -ק"ג גדול  1 והחקלאות בארץ.

 או 0505966187 אוריאל שני -לשאלות והזמנות ב' בניסן. - באין עד יום רביעי הלהזמ

 .neturiels@yahoo.com במייל

הקורס מתאים לאנשים המעוניינים  -ערב חשיפה לקורס 'לגעת בנשמה דרך הנשימה' עם עליזה בן דוד  *

. לפרטים 19-22, 28.3.17תפתחות ומודעות עצמית, נפשית ורוחנית, יום שלישי, לעבור תהליך אישי של ריפוי, ה

 052-4317074 -נוספים והרשמה

-9, 31.3.17מפגש לקראת פסח עם אורית קדרי לייזרסון במסגרת הסדרה 'מועדים לתשוקה'. שישי,  -לנשים

 . 052-4317074 -כלילה קלמן . פרטים נוספים והרשמה11

מחפשים מתנה לצוות במקום ? חג הפסח א, לחמות, לדודה, לסבתא או לעצמך לקראתמחפשת מתנה לאמ *

בעלת פטנט ייחודי לשמירת פעילות האלוורה, FOREVER-   השנה מפנקים וקונים בריא!! חברת ?העבודה

 :מגוון אפשרויות למארזים יפים ומפנקים !שמחה לתת לכם מגוון מוצרי טיפוח ובריאות איכותיים

סבונים מיוחדים,  -מוצרי טיפוח אישי .קרם מאזן לפנים, מי פנים, סרום, מסיכה ועוד -סוניה סדרת מוצרי

ליעוץ והזמנת ערכות ומוצרים  ..ספריי הרגעה, תחליב לחות ועוד -ערכת פינוק ליולדת דאודורנט, שמפו ומרכך

 .054-3057633 יונה ניסן -ניתן להתקשר

                   לפרטים ולתיאום: בעל נסיון רב בתחום את ביתכם לפסח.בחור חרוץ ישמח לנקות  ניקיון לפסח:* *

 . 0546764673 נדב דימנטמן

 .0548058070 ורד בורנשטייןדרוש/ה בחור/ה בעל/ת מרץ ליום ניקיון ארונות לפני פסח.  ניקיון לפסח:* *

לכם  הם השרירים? האם חסרלכ יםהאם אתם עייפים? האם כואב טיפולים עיסוי רפואי / ברפלקסולוגיה:* *

 שחרור שרירים תפוסים ומרגוע. מגיע לך תבואו לקליניקה של ג'יימס כהן לשעה של שקט מוחלט, אנרגיה?

שנים המטפל באנשים עם בעיות אקוטיות וכרוניות,  15-כ אני מסאז'יסט רפואי מקצועי ורפלקסולוג מזה

 0547-987-689-ו איתי קשר לתאם פגישה, בתיצר הקליניקה שלי נמצאת בנוה דניאל וכמובן להרגעה.

 .ג'יימס כהן jamescohen500@gmail.com-מייל ב-או, לחליפין, תשלחו לי אי
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גיל  מעל.,למשמרות במשך השבוע וגם לימי שיש, עבודה בתור קופאי !!! דרושים עובדים למאפיית שיפון **

 .0505365445-גרסון אוריה :לפרטים .18

יש לכם שבת חתן? בר מצווה? או סתם שבת משפחתית? צוות מלצרים מקצועי ואמין  :מלצרים לשבתות **

 . 0546911615-גודיס פזלפרטים והמלצות   ישמח לעזור לכם ולעשות לכם את השבת מוצלחת

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

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

זמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס נשות הישוב מו -ריקוד מונחה לגוף ולנפש   - עם טל  INDANCEאינדאנס* *

 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  

 דירת חדר + מטבח/פינת אוכל + חצר, מרוהט, כניסה מידית, מתאים לזוג צעיר או לבודד להשכרה: 

 .0543099939  אליהו וינברגלפרטים: 

 /0504012020 -גולדשטיין שאול .כמשרד לשימוש ניתן. נפרדת כניסה. ר"מ 35 כ. קטנה דירה :להשכרה 

חדרים, גדולה ומרווחת , מאורת עם חלונות גדולות  לכיוון הנוף וחצר/גינה.  אפשרות  3דירה   :להשכרה 

 . 0507703778  לונדון דוד למחסן. כניסה ביוני.

 . 054-7244026.  אלוש קלייר  ממרא אלוני רחוב הקרובים לחודשים קצרה לתקופה להשכרה דירה  להשכרה: 

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

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

 1ים ברחוב אלוני ממרא. גינה פרטית וכניסה ללא מדרגות. פנוי מ חדרי שירות 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 .ש. מתאים לזוגהאבות, קרוב לבית מדר

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

 . 0548188591 הודיה פריד נפרדת.

 חדרים קטנה ונחמדה, קומת קרקע ללא מדרגות, מיזוג. פנוי מראשית אפריל. 2דירת  להשכרה: 

 .0547567889 גוטליב לדליהטים להתקשר לפר 

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

0505-410580  02-9934445 . 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

זה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה. לקביעת ראיון נא חתימת חו לפני אנו שבים ומזכירים כי : השכרת דירות

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

edidya@gmail.comtsipiy קליטה טובה!  

  שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד. טל:  2דירה בת  -להשכרה להשכרה: 

 . טרןש רינת 052-8040234

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

 . 0545664832 רונן רוזנזון

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

 כזי, חלונות אנדרסון, נוף משגע לכיוון מערב, כניסהחדרים + חדר כביסה עם מיזוג מר 5דירת  :להשכרה 

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

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

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

חדרי שינה, גינה ענקית, מרפסת גדולה  9בית בשכונה החדשה, ליד השכנים הכי טובים ביישוב!  למכירה: 

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

לושה , חדר ומרפסת כביסה, שםשירותיחדרי  5חדרים,  14בית גדול, ומרווח, שטוף אור ואוויר,  למכירה: 

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

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

  .055-666-2544 נאוה פלדמן רציניות בלבד. 

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

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

 . כהן דניאל . 9718280

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

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

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

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

  .0544634362 בן ישי נירלפרטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בס''ד

 נווה דניאל הסניף של ישראל!!
 

 ! עקיבא בבני מיוחדות תוכנית הכירו

 יונתן גרעין

 לנוער ע"בבנ תוכנית זה יונתן גרעין

 . מצוקה בשכונות

 פיתוח הוא הגרעין מושתת עליו הרעיון

 עצמן השכונות בתוך והשפעה מנהיגות

 חברתית-ערכית מרץ זריקת ה’לחבר ולתת

  .ודתית

 מדריך עם שבועי מפגש כוללת הפעילות

 הפעלת, בשכונה התנדבויות, בוגר

 סמינריון שבת, העצמה מפגשי, מועדוניות

 . ועוד התעוררות ערבי, שנתית

. להדרכה נכנסים הגרעין מחברי גדול חלק

 בשנים לאורך הצליח יונתן גרעין

 מדריכי שבה מהפכה לחולל האחרונות

 מנהיגות לכח מקומם את מפנים חוץ

 .מקומי

 

 

 פרשת שבוע:

הפרשה נפתחת במפקד של כלי המשכן, ובאזכור שמם של אלו 

האחראים על עיצוב המשכן בהתאם להוראות ה'. המפקד הוא מעין 

רשימה שכוללת חומרים, "ספירת מלאי" של כל כלי המשכן, 

 מידות, כמויות ומספרים של כלי הקודש

הפרשה ממשיכה בתיאור הפעולות השונות של יצירת הכלים 

יות שנתן ומדגישה שכל הכלים צריכים להיעשות בדיוק לפי ההנח

יקפי הציווי האלו-משה ועל  

משה ממהר לבצע את הפעולות השונות. הוא מקים את המשכן 

 פעלים: מדויקות מתוארות במגוון רחב שלכנדרש, ופעולותיו ה

… ויערוך עליו ערך לחם… ויפרוש את האוהל… ויתן את אדניו"

''וישם את המנורה באוהל מועד  

הגיע הרגע הגדול. עכשיו לאחר שנשלמו כל ההכנות, וכל הפעולות 

התגלה  י, מתארת הפרשה כיצדקפי הציווי האלו-נעשו בדיוק על

.משכןים, וכיסה בענן את הקהאלו  

 

 : שבת ז"לו 

 16:25: מדריכים לימוד

 16:45: מפקד

 17:00: ש"סד

 

 ? המדריך מי

 ממש רוטב עם עוף הכינה שלי אימא ה/קטן כשהייתי-

 רוטב של זקן לי נהיה העוף את שאכלתי פעם כול. טעים

 עוף" היום עד הזה לעוף קוראת שלי המשפחה ולכן

 ". זקן

 . וספר הגנה קרם שלי בתיק תמצאו תמיד-

 .אומנות במגמת אני-

 הודיה מאירחניכה מצטיינת:  שלהבת בראון   :מדריכה מצטיינת

 


