
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
מרכז רוחני  נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל ספרדי

 19:35 19:35,  18:00 19:35 19:35 19:35,  18:00 19:35,  18:00,  13:20 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 (9:06)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

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

9:15 

 18:30 19:26,  18:26,  14:00 18:50,  13:15 17:50 18:30,  13:15 18:50,  17:30,  13:15 מנחה בשבת

 20:36 20:26 20:26 20:16 20:26 20:26 במוצאי שבתערבית 

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:  

 שבתקבלת  שיחה אחרי דוד רפאלי
 שיחה אחרי קבלת שבת

 : שלום הורביץמוקדמת
 : הרב דרור ברמהבזמן

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

לאחר מוסף:  יצחק ברט: 
"הניגון המיוחד של פרשת 

 בהעֹלתך וסודו של
 – 10:00 חג השבועות"

 תפילת ילדים

 שיעור במשנה: – 7:45
 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 ילדים תפילת

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

 בבית צדיק
 (37/2)אלוני ממרא 

 לאחר מוסף: "מדרש חנן"
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 עם מש' סיון וחברים

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

אמירת תהילים ע"י נשים 
 ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן

 אלישיב לוביץ ז"ללעילוי נשמת 

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 הרב ג'סי הורן:
האם משה הצליח "

 ?"לשכנע את יתרו

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

שבת אחר 
 הצהריים

 הרב שלמה לוי – 16:30
: מנחת חינוך – 17:30

 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 – 14:20 ט'-ד' – 13:50
 לימוד הורים וילדים

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

 (4)בריכות שלמה 

 –)"בין המנחות"(  17:50
 הרב דני גולדשטיין:

 "חטא מרים
 כבסיס להבנת חטא"

 חב"ד
שיעור לילדים  – 14:15

 –17:30 בטעמי המקרא ופיוטים
בפרשת  שיעור לנשים

 השבוע בבית בלחמו
 (13/2)אלוני ממרא 

16:30 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 ברק אטינגר: – 17:00
"על חיישנים ועל חששנים 

הפולמוס סביב הפעלת  –
 חיישנים בשבת"

17:00 – 
 שיעור לנשים  

 בית מדרש דרך האבות 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'(

 8:40 ביום ו':  גם

 6:15א', ג', ד':  
 5:13כוותיקין:   5:50 6:20ו':  

 

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

  19:35,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

18:45 

 20:15 21:30 20:30,  20:15 ה'(-ערבית  )א'

 בצהריים. 12:00בשעה  עד יום רביעי daf.meida@gmail.comנא לשלוח הודעות לכתובת 

ָך ַהֲעֹלתְּ  בְּ
 ה'תשע"ז ט"ז בסיון

 הדלקת נרות:

19:25 
 (18:15)לא לפני 

 :צאת השבת

20:26  

 מצוה של -שבת בר
 ללאליאב מאנד

 .במרכז הרוחני הספרדי העלייה לתורה        
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ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: לאבי ודבורה שרף להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב:  ליהושוע ותהילה מאנדלל ולאליאב בר המצווה . זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב: לברק ורחל מור ולשירה בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.  

מזל טוב: לג'ו וקורין גוזלן ולאדם לאירוסיו עם מרים מסטרס משבי שומרון. זכו להקים בית נאמן 

  בישראל.

מזל טוב: לרב יחזקאל וחוה ליכטנשטיין ולנורית לארוסיה עם אלחנן בן שימול מירושלים. זכו להקים 

.בית נאמן בישראל  

לבר המצווה , ובן לאחינעם ומשה ויצמןדוד יוסף להולדת הנכד  ליכטנשטייןלרב יחזקאל וחוה  מזל טוב:

  . זכו לנחת מהם ומכל המשפחה.של הנכד אורי בן אביטל וחיים איזנטל

  

                         

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ      בִמש ּ

נקודה בפרשה: האם תמיד יחס גורר יחס? משה רבנו צועק ומתפלל אל ה' לרפואת מרים הנביאה שלקתה 

ל נא, רפא נא לה. הרלב"ג לומד מכאן תועלת גדולה. מי שנעלב אין ראוי לו -בצרעת אחרי שדיברה בגנותו: א

דברים נו ע"ה  לא התפעל מהעובדה שמרים אחותו הטיחה שהעליב אותו. לא די בכך ש משה רבלנקום במי 

. כפי יכולתו. אפשר לומר כי משה רבנו זוכר למרים את כלכנגדו, אלא אפילו השתדל למענה ועזר לה בתפילתו 

 מעשיה הטובים למרות פגיעה שפגעה בו .יש כאן אהבה, מסירות וענווה עם לקח חשוב לחיים

תודות וברכות על הכנסת ספר תורה:  לדוד ואלישבע ארדפרב ולמשפחות ארדפרב וורטהיימר, יישר כוח גדול 

על הכנסת ספר התורה לישוב נווה דניאל. אשריכם שזכיתם לכתוב ספר תורה יפה לזכר הסבא ר' נתנאל 

ישראל בן הרב יוסף חיים ז"ל. הכנסת ספר התורה לעילוי נשמתו הטהורה, בארץ ישראל הקדושה באסרו חג 

ם עם נערים, נשים וטף בהוד ובהדרה, אשר מתן תורה, נעשתה כראוי בשמחה בשירה ובזמרה, בקהל רב זקני

זכו להשתתף עמנו בשמחת התורה. בשם הקהילה הנני מודה ומברך יהי רצון שבזכות המצווה הגדולה לזיכוי 

הרבים תזכו להתברך בכל הברכות שבתורה שפע ברכות והצלחה והקב"ה ימלא משאלות לבכם לטובה 

  ולברכה.

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 .שחר-, מתניה בןשלוםשבת 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

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

 ח'-חוג טעמים לבנים ה'  18:00-18:30 ד' בנות-ג'    16:00-16:30   

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

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

 

 באוהל ברחוב נוף הרודיון.מתקיימים  השיעורים :"ותן חלקנו"

רבי לוי  -קדושת לוי 20:00-21:00 יום רביעי
 יצחק מברדיצ'ב

 לנשים

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

 לגברים

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

 לגברים

 לנשים וגברים מדרש רבה על הפרשה 7:30-8:30 שבת

ורבי נתן על רבי נחמן  17:00-18:00 שבת
 הפרשה

 לנשים

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 

  הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.עם  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  :בית מדרש נווה דניאל

. 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 שטיינברגה נבוכים לרמב"ם. לפרטים נוספים מור

ע"ה לאחר שבועות תיפתח קבוצת לימוד לנשים של צורבא מרבנן. מוזמנות ב קבוצת צורבא מרבנן לנשים:

 0526932109אסתי פרינץ  לפרטים. להצטרף

: שלמה המלך בונה שלמהבשלימות ושלום בירושלם בימי  התחלנו ספר מלכים ונעסוק שיעור תנ"ך לנשים:

  בבית משפחת קסוביץ. 8:20-8:50ה  -ימים אניפגש בצטרפי אלינו. והבואי  את בית המקדש.

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

 .ן.  לעילוי  נשמת  אלישיב  לוביץ ז"לואח"כ  דקות  של  חיבור  אישי  ורגשי  לפרשה  על  ידי  שיפי  כהא

ה יפתח והמקו-.במוצאי שבת וחג 19:45-22:00ה פתוח כל יום בין השעות והמקו :וה נשים שעון קיץומק

בלילות שבת נא להתקשר  .שאר פתוח למשך שעה וחציידקות( לאחר צאת השבת , וי 45שלושת רבעי השעה )

  נא להקפיד על התשלום.( ש"ח)בלילות שבת וחג פטורים מתשלום 30-מחיר טבילה לקביעת מועד לטבילה.

! צוות ות בשמחה.כולן מוזמנ0507338910פלאפון  לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי

 .הבלניות



 

 

 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

 

 

 

 

 

אחרי מאמצים רבים, חשיבה מחוץ לקופסא  ושעות של עבודת צוות מאומצת , הצלחנו  -השכונה המערבית 

נהל האזרחי ביו"ש . כפי שעדכנו בעבר אנו לשכונה החדשה , בפורום ראש המית ב"ה להעביר את התוכנ

יחד' . אישור זה הינו האישור הראשון בסדרת אישורים מהדרג  170-עובדים על תוכנית לשכונה חדשה של כ

 המדיני עד לקבלת אור ירוק לבניה . בהמשך התהליך נקיים ערב לקבלת החלטות בנוגע לאופי הבניה .

 בימים הקרובים אנו מסיימים שיפוץ של אולם השמחות לרווחת תושבי הישוב . -שמחותאולם 

בחודש האחרון אנו בודקים בשיתוף צוות צחי מערכת שתעזור לנהל מצבי חרום בישוב בדגש  -מערכת אביה 

סקי , צוות צחי ובראשה דפנה מקוב 20:30על הקשר עם התושב . המערכת תוצג הערב באולם הכינוסים בשעה 

 יהיו אמונים על הטמעת המערכת באופן מוצלח  .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ְקִהיָלה

לרווחת התושבים צהרון  שנים האחרונותחמש בכידוע יישובינו מפעיל  -צהרון וקייטנה לילדי הגנים תשע"ז

וקייטנות לילדי הגנים. אין לישוב שום רווח ממפעלים אלו  וטובת התושבים היא זו שמנחה את הנושא לאורך 

 כל הדרך.

לאור פניות מתושבים לגבי עלויות מפעלים אלו וכן לגבי העודף בתקציב הישוב בסעיפים הנ"ל ברצוננו להבהיר 

 כמה נקודות:

מהתושבים בחרו באופציה  83%נמצא ש ,, בשיתוף התושבים2016שנערכה ביוני  לאחר בדיקה מקיפה .1

הקיימת. )הנתונים שהוצגו כללו עלויות ופרמטרים נוספים לגבי הפעלת קייטנת הגנים ע"י הישוב או ע"י 

 המתנ"ס. הנתונים נמצאים במצגת מזכירות לעיון התושבים( 

לטובת ₪  155ר הקייטנה בישוב לעומת קייטנת המתנ"ס הינו הפער במחי -מחיר קייטנת ילדי הגנים תשע"ז .2

בוקר שלא  רוחתת נוספים על קייטנת המתנ"ס וכן אימי פעילו 4המתנ"ס. חשוב לציין שבקייטנת הישוב ישנם 

 2015טנה לא השתנה מימחיר הקי קיימת בקייטנת המתנ"ס(

שבסעיף הצהרון יש עודף  צוין 2016-17לתושבים לקראת האסיפה בנושא תקציב לאחרונה בחומר שחולק  .3

לעלויות נוספות שקשורות ישירות להפעלת הצהרון  מינימלי ומחוייב. עודף זה הינו 15%תקציבי של כ

 טנות. יוהקי

העברת הפעלת הצהרון והקייטנות לידי מתנ"ס גוש עציון. אנו פשרות של לגיטימי לחלוטין לבדוק בשנית א .4

ם צוות לבדיקת נושא זה ולהביא את הממצאים להחלטת התושבים. מי קוראים לנציגים מהישוב להקי

על מנת   kehiland@gmail.comבמייל  שמעונין לקחת חלק בצוות זה מוזמן לפנות לרות רכזת הקהילה

 בברכת קיץ טוב:( לקבל את כל הנתונים.

 

 שימו לב לפרסום המצורף במדור ספרייה!שבוע הספר העברי בנווה דניאל 

 

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

דירה ומשפחות חדשות! בכל שנה מגיעות לנווה דניאל משפחות כבר ממש פה ואיתו מגיעים מעברי  הקיץ

שרוצות להקים כאן  את ביתן, וכדי להפוך את הנחיתה לרכה יותר נשמח אם כל אחד ואחת יוכלו לפקוח 

 עיניים לזהות פרצופים חדשים להאיר להם פנים ולברך בברוכים הבאים ויישוב טוב      

להזמין חברים חדשים בקהילה לסעודת שבת,  -חות מארחותבנוסף הועדה לקליטת פנים מחפשת משפ

לתהליך ליווי וכניסה ליישוב בתקופה שלאחר המעבר. אם אתם מעוניינים להיות חלק  -ומשפחות מלוות

 מבניית  הקהילה נשמח שתיצרו אתנו קשר!  

, צוות קליטת פנים  

,  052-8819453  -,  טובה רובינשטיין 050-7061410 -אביעד דוויק  

. 054-8041325 -וג'ודי שטדנר 050-3308585 -אריאל רוז'צקי  

 

יל ָהַרךְ   ַהג ִ

 

   

 

תנו להרפתקה מדהימה לטיול בארצות העולם!הגנים נווה דניאל מוזמנים לצאת אילדי   

 נטייל בארצות רחוקות, נלמד על תרבויות שונות, מאכלים שונים,

אנשים, שפות, ועוד המון המון דברים!!   

.בטיסה הארוחה כלוללא צריך להביא אוכל לדרך,  לא צריך לארוז תיקים.   

    דרכונים ותיקים יחולקו לכל נוסע.

2/7-31/7המסע יערך בין התאריכים   

 עלות המסע: הרשמה מוקדמת 870 ש"ח לילד עד ל17/6.

ש"ח לילד. 970 18/6עלות המסע מ  

ש"ח 250האחרונים של הקייטנה. עלות: לילדי גן שפה יש אפשרות להצטרף לימים *    

הנחה לאחים. 10%יש   

 אין ביטולים אחרי24/6.

 אורך: מ 7.30-13.30 לא כולל ימי ששי.

  13.30-16:00צהרון כרגיל מ

שנשלח למייל הישובי הרשמה לטיול דרך הטופס האינטרנטי  

                                                                                                                                                     מחכים לכם!!
0546610429מרים הרטוג וצוות ההדרכה.   



 

 נוער נווה דניאל!ל ומשמעותי חופש גדול

  שלום וברכה, הורים יקרים

משמעותית, לקראת הקיץ הקרב נערכת חשיבה ומאמצים רבים על מנת לבנות תכנית קיץ 
 ח'.-וגם למסיימי כיתות ו' י"ב(-)ט' מלאה בכל טוב גם למסגרת הנוער

השותפות והמעורבות שלכם הן במחשבות וכמובן בימי הקיץ עצמם היא אחת מנקודות הדרך 
 החשובות ביותר עבור כולנו ונשמח לשמוע רעיונות, עצות ומתנדבים לדברים השונים.

 :ים את אופי ותוכן אירוע הפרידה מהשמיניסטים. בימים אלו אנו  בונ סיום שמינית
נא לצורך כך אנו מחפשים נציגי הורים שיהיו שותפים וייקחו חלק בחשיבה ובארגון. 

או במייל:  054-3319976 -לפנות לתהילה ינובסקי לוי רכזת הנוער
tehila.yale@gmail.com  

 

  לפני מספר שנים נוער היישוב החל לקיים קייטנה בקיץ עבור ילדי מעון  על"ה:קייטנת
זקס, -)עזר לילד המיוחד(. ילדי המעון הם ילדים עם מחלות קשות כגון טיי  –"על"ה" 

פי, פיגור שכלי קשה ועוד. אותם ילדים גרים במקום ונמצאים סגורים לאורך כל -סי
יא אותם. הקייטנה היא הזדמנות נפלאה השנה עקב מוגבלותם הקשה, והקושי להוצ

וייחודית עבורם לצאת מהמעון, להשתחרר ולשבור את השגרה ונותנת להם רגעי אושר 
 למרות התמודדותם הקשה.

אלישיב לוביץ' ז"ל שנפטר במהלך ריצה כאימון לקראת  -הקייטנה מתקיימת לזכר בן הישוב
-21ל' סיוון )  -מוצ"ש כז' -ביעיגיוסו לסיירת מטכ"ל. השנה הקייטנה תתקיים בימים ר

24.6.17 .) 

  בשבועיים הקרובים יעבור הנוער לאיסוף קופות הצדקה שחולקו בכל
 בתייהישוב

 

  .נשמח לעזרתכם בהפצת הסרטון של הקייטנה על מנת להשיג עוד תרומות
 מצורף קישור.   

https://www.youtube.com/watch?v=rKHjGCbi8UY 
 0542183117: מייקילפרטים 

  אותנו ואת  תשמח ותרגשהשתתפותכם ההורים והתושבים יחד איתנו בקייטנה
 ילדיי על"ה מאד.

 
לה בה אנו מבקשים את עזרתכם בהכנת בימים הקרובים ישלח מייל ישובי עם טב

 האוכל לארוחת הערב לנוער היקר שלנו!
וביום שישי אנו מזמינים אתכם להגיע אלינו אל הקייטנה בירושלים לטעום מעט ממה 

 שהנוער עובד ועמל כבר שלושה חודשים. לראות את החיבורים, החיוכים והלב.
 
 

 'נבנה בימים אלו ויופץ בהקדם י"ב-לוח חופש למסיימי ט 
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 'ח'-סיירת קיץ למסיימי ומסיימות כיתות ו 
ח' הינה תכנית מושקעת -גם השנה כמו בשנים האחרונות סיירת הקיץ של מסיימי כיתות ו'

 ביותר המאפשרת לילדים זמן פעילות איכותי ומשמעותי במגוון נושאים ותחומים שונים.

פעילות הסיירת תכלול טיולים מחוץ לישוב, פעילויות מהנות ומאתגרות, לימוד, חוגים ועוד 
 הרבה הרבה כיף וטוב.

 לילדיי כיתות ו'.₪  570-ח' ו-לילדיי ז'₪  650השנה מחיר הסיירת יהיה 

ח'  שלא -הפער במחיר נובע ממחיר  של טיול של יומיים דרך מתנ"ס גוש עציון למסיימי ז')
 (מבחינת המתנ"ס למסיימי כיתות ו'מתאפשר 

 לא יתאפשר תשלום חלקי.

 לו"ז הסיירת יתפרסם אי'ה בדף מידע הבא .

ותיסגר ביום שלישי כ"ו סיון  17/6ההרשמה תפתח במוצאי שבת פרשת שלח לך, כג סיוון, ה
 . לא תינתן אפשרות הרשמה לאחר תאריך זה.20/7ה

ארבעה מפגשים של שעה בבוקר בלימוד על אנו מחפשים הורים מתנדבים שיעבירו רצף של 
 נושא שייבחר בהמשך, לפי שכבות גיל מפוצלות.

  -הורים שמעוניינים להעביר לימוד נא לפנות במייל לתהילה רכזת הנוער
tehila.yale@gmail.com 

 זת הקהילה, ותהילה רכזת הנוער.צוות חינוך, רות רכ בתפילה לקיץ טוב, מאיר ומהנה
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 http://nevedaniel.library.org.il : כתובת אתר הספרייה    

  

 שעות פתיחת הספרייה: 

, יום 20:30-22:30, יום רביעי: 15:30-18:30, יום שלישי: 15:30-18:30, יום שני: 16:00-19:00יום ראשון: 
.21:30-22:30, מוצ"ש: 16:00-19:00חמישי   

 

 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 
 
 

 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

  0525406791  לבנימין לוינמצא שעון של ספיידרמן ברחוב אלוני ממרא. נא לפנות. 

 0525406791   לבנימין לויסוקס" ברחוב המוריה. נא לפנות  נמצא כובע של "בוסטון ראד . 

  .9934133 דסי נאמןנמצאו קורקינט וקסדה. אשמח להשיבם . 

 .רינת שמש 0523121173 נמצא עגיל זהב בכביש החדש )כביש הביטחון הישן(, ניתן לקבלו עפ״י סימנים. 

 רינת שמש 0523121173 בצורת אופניים, בגן חיים. נמצא צמיד זהב של ילדה ממגנוליה, עם טליון. 
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* 

  (, נשמח לקבל לדירות/חדרים עבור16-17/6לשבת חתן של איתמר ואביגיל, פרשת שלח לך ) דירות לאירוח:* 

 . 0547288360 דינה לאוויתודה רבה ורק בשמחות.  אורחינו. 

שבת 'שבע ברכות' לילדינו עמיקם וליאב.    ( נקיים בעז"ה24.6בשבת פרשת קרח,  ל' בסיון, )  דירות לאירוח:* 

 .0525585866 מנחם ושרה פריד.נשמח לקבל דירות/חדרים לאורחינו. בתודה   

ליולי, נשמח מאוד לקבל דירות/בתים  7-8-י"ד בתמוז-לשבת בר מצווה, פרשת בלק, י"ג :דירות לאירוח* 

 . 050-532-6717 טלי בנקלאירוח. 

ק"מ, חלונות ממוגני אבנים, מטופל  160,000, הילוך אוטומטי, יד שניה, 2009קורולה : רכב טויוטה למכירה* 

 .052-566-5668: אורי בנקבהקפדה במוסך כפר עציון. 

רציתי להודות לכל המבקרים, המנחמים, המבשלים לשבעה על אבי. שנזכה להשיב  תודה לחברינו ושכנינו:* 

  .פנסקיגילה אוסלכם בשמחות. ממני ומכל המשפחה. 

רוח והשותפות הנפלאה בשמחת הברית של נכדנו. שירבו יתודה מקרב לב על הא לבית נוה דניאל!  תודה:* 

 .יחזקאל וחוה ליכטנשטיין שמחות! 

תושבי היישוב  .16:00-18:00. נהיה שם בין 25/6ביום א' ה יתקיימו השנה בשדה בועז חיסוני כלבים:* 

 הגיע. שמעוניינים לחסן את כלבם יכולים ל

האם גם הבן שלכם נמצא בין הרבים שכבר נרשמו :  ה'-למסיימי כיתות א' קייטנת ספרא וסייפא*  

לקייטנה? כשמה כן היא, בקייטנה זו משולבים הספר והכדור, הלימוד והכיף. בין השאר: קורס עזרה ראשונה 

קת עם חיילים קרביים, לימוד בסיסי. פעילויות עם בעלי חיים, טיולים באזור, תחרויות ספורט, פגישה מרת

ש"ח בלבד! כל  900שבועות מלאים של חוויות עם חברים, כאן בנווה דניאל,  4סודות הכנת השופר ועוד ועוד. 

הפעילויות מתנהלות באחריותם ובפיקוחם הצמוד של הורים עתירי ניסיון בתחום. לפרטים נוספים והרשמה 

 eczamir@yahoo.com  9932123 קרן ואלדד זמיר

 – 8:00(, לא כולל ימי שישי, בין השעות 23.7-3.8י״א באב ) –מכ״ט בתמוז  ב':-קייטנת המשך לבנות א'* 

ב'. את הקייטנה תפעלנה נטע -)יש אפשרות לימים בודדים(. הקייטנה לבנות המסיימות כיתות א' 13:00

(. תפילה  בכל בוקר, יום בישול, יום מים, יום ארצות, יום פיג'מות, ועוד 13לדשטיין ועלמא אייזנמן )בנות גו

 .058-45459818: גולדשטיין נטע 053-8267723: אייזנמן עלמאהמון פעילויות... לפרטים נוספים: 

הנחה על  50%מבצעת ענק  ( )מוכר למורות בשנת שבתון הרשמה בעיצומה : קורס קיץ לעיצוב אופנה ותפירה* 

בואי הצטרפי  רוצה לתת משמעות לזמן הפנוי שלך או של בנותיך בקיץ ? מחיר של הקורס למארגנת  קבוצה 

תלמידות שלמדו בקיץ בשנים הקודמות ויצאו מרוצות,עם חוויה מדהימה ופריטי לבוש מרהיבים  100לקרוב ל 

מפגשים לפי רצונך וזמן  4,6,12מסלולים של  03/07קורסי קיץ תחילת  שתלמדי להכין גזרה ולתפור במו ידייך-

 .0547827704 לאה דבורה דינר לפרטים וקביעת פגישת הכרות פנוי שיש

אם אתם מחפשים מקום  בעז''ה ובשעה טובה נפתחת ההרשמה לשנה הבאה, תשע''ח.: של שרה ההתינוקיי* 

 -ות, בקבוצה קטנה, עם יחס אישי, אוהב ואכפתיבאווירה חמה, נעימה ורגועה, עם ארוחות ביתיות ובריא

  .0545507577 993-4595: שרה קאופמן לפרטים נוספים

אבנר  - 055-663-6651 -+, לפרטים והצעת מחיר19צוות מלצרים אמין ומנוסה, בגילאי  מלצרים לשבתות!* *

 כהאן.

 .0546751344  דוכן אחינעםלפרטים  -סידור בתים, קיפול כביסה, גיהוץ וניקיון  מחפשת עבודה: **
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עקב בקשות רבות, אנו מתכוונים השנה לפתוח קייטנה בחודש אוגוסט   קייטנת "המעשים הטובים": **

)י' אב עד ל' אב( בין השעות  22/8עד  2/8הקייטנה תתקיים בתאריכים  לילדי כיתות עולים לא' עד עולים לד'.

תהיה אפשרות  ימי שישי. סה"כ שלושה שבועות של קייטנה.)תתכן אפשרות לצהרון( וללא  13:30עד  8:30

בקייטנה תכניות מיוחדות ומגוונות, כפי שאתם מכירים כבר  להירשם רק לחלק מהזמן )שבועות או ימים( 

אנו עכשיו בשלבי בניית התכנית,  הקייטנה תופעל כנראה בבית חב"ד. מהפעילות ב"מועדון המעשים הטובים".

 אשמח לקבל הערות, הסתייגויות, רעיונות וכו'. ם בעז"ה מחירים ופרטים נוספים.בימים הקרובים נפרס

 . 058-7706317 ברוך פרבר בשורות טובות 

בוגרות מידי לקייטנה, אבל מפחדות שישעמם בחופש?! קייטנת בנות בוגרות במיוחד  קייטנה לבנות:* *

בשבילכן!! נהנה ממגוון סדנאות שבנות הכי אוהבות, וימי כיף בירושלים והסביבה. קייטנה במתכונת קצת 

. 14:30וחצי ועד  8, מ20/7 -2/7יותר אוורירית ופתוחה במיוחד בשבילכן. הקייטנה תתקיים בתאריכים: 

 . 0538207999 -רעות לוי. מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל. לפרטים והרשמה, 10-12מגילאי 

פרגולות עם הצללה כשרה  -לקראת הקיץ יגיע אליכם לבית צוות מיומן למגוון עבודות עץ : העץ המסוגל* *

ענקית לקבוצת רכישה של ועכשיו במבצע הנחה  לסוכה, דקים ,מחסני עץ, גדרות,  ריהוט גן, נדנדות ועוד...

 .0545885573 יעקב צוקרמןלפרטים  פרגולות.

ובמצב טוב נא  הנקי היהתהדירה שחדרים חובה  3.5-4ת דירה שפחוה דניאל מותושבת נ דרושה דירה:**

 . 0506952882 ללורן עדילבלהתקשר 

קייטנת  ג׳ באלול. -, י׳ד באב6.8-25.8 היכונו היכונו קרנבל לטיני בפתח!!   קייטנת קרנבל מטורפתתת!!!!* *

חסרים לכם ימים בודדים  הזדרזו להירשם!!  ו׳ בניחוח ריקודים ומלא מלא פאןןן!! -א׳ -קיץ לבנות כיתות

לפעילויות לילדות?!? אתם לא רוצים לשלם מחיר מלא?! אתם במקום הנכון!! מוזמנות להירשם על בסיס 

 הנחה נוספת!!! -בהרשמה מוקדמת והמתארגנות על קבוצה של בנות הנחה לנרשמות שבועי ועל בסיס יומי!! 

 . 054-3377514 עדי סלאב -לפרטים והרשמה

 מפגשים בהם נפתח את הקואורדינציה ונטעם מסגנונות הלטיני המגוונים. 4סדנא בעלת  סדנאות לטיני!!!!**

            ו'. -כיתות ד' -18:00 ג'. -א'כיתות  -17:00 , י"ח סיון:12.6, מתאריך ימי שני -להלן השעות והימים

הסדנאות יתקיימו בחדר חוגים בנווה  נשים. -20:00 , כ׳ סיון: 14.6, מתאריך ימי רביעי  ט'. -כיתות ז' -19:00

 .054-3377514 עדי סלאב לפרטים נוספים והרשמה: דניאל.

 יוצאת לדרך, הקייטנה מועברת על ידי שני נערים מנוסים בתחום, בכיתה י'ב. !!!2017קייטנת ספורט * *

פעילות  ,כו' תמוז-ח' 2-20/7בין התאריכים מועדי הקייטנה ,ו'-יועדת לבנים העולים לכיתות ג'הקייטנה מ

במהלך הקייטנה יתקיימו אימונים אישיים,  . 13:30 – 8:30ה' בין השעות -הקייטנה תועבר בימים א'

עם "על האש", יום מים,  נושאי פרסים, ובנוסף פעילויות כגון: ניווט בירושלים, ערב סרט חרויות, טורניריםת

 . 055-663-6651: אבנר כהאן לפרטים והרשמה: הנחה על אח שני. 10%ו ₪  850ועוד... עלות הקייטנה 

  . 054-830-9190: שלם שטרן

  .ח לציוד טיולים"גמ ברשותנויו הקיץ מזכירים שיש עם בוא חג הפסח ולאחר גמ"ח ציוד טיולים:* * 

אוהל ענק, מנשאים לתינוקות ופעוטות, תיקים,  -ח כולל "הגמ) ...ח במהלך החג ובכלל"מהגמ נותהלימוזמנים 

 .054-5665747מרב  050-5550604יעקב יעקב ומרב וקס...( מחצלות, כירות גז ועוד

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

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

חדרים בקומת קרקע )כניסה  3ממרא, דירת מאוגוסט: רחוב אלוני \להשכרה בשכונה חדשה מיולי להשכרה:  

גינה גדולה ומקום לסוכה פרטית. \פינת אוכל מרווח, שירותים גדולים. יש חצר\חדר סלון פרטית בלי מדרגות(.

זוהי דירה מבודדת היטב עם חלונות באיכות גבוהה ומוארת, והוא  הדירה הינה נגישה לעגלות ולכסא גלגלים.

 .בלנדיס 054-9292-136: דניאלאו  050-993-4581:יפה -לפרטים נוספים מאווררת באופן טבעי בקיץ.

דירת שני חדרים, מטבחון שירותים וסלון מרווח. הדירה מושקעת וחדשה. למעוניינים נא לפנות   להשכרה: 

 .0524511859- ויסברג לשלום

 רותים,ישלושה חדרי ש (, 6חדרים )אפשרות ל  5במדורגים בנווה דניאל בשכונה הותיקה,דירת  להשכרה: 

 . 0544388223טלפון :   כהן נאוה מרפסת גדולה .לתקופה ארוכה.

. 45חדרים ואמבטיה. עם גינה קטנה. וכניסה פרטית. בפרוייקט ה 2מטר.  50דירה קטנה ומתוקה, כ -להשכרה 

 . 0544318006- שני אנגל לפרטים מתפנה ביולי.

מ"ר. שטח גדול ליד הבית. 70מול גן חיים.  01.08.17 -הישוב מדירת שלושה חדרים להשכרה במרכז  להשכרה: 

  .גילה אוספנסקי 0546531314

 חדרים ומקלט, מוארת, מעוצבת, מזגנים בחדרי שינה. חצר גדולה. 3דירה חדשה במרכז היישוב,  להשכרה: 

 0528656325 – יואל גודיס -לפרטים 

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

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

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

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

קוטג' ברחוב המוריה, במיקום מעולה! ) בקרבת בתי הכנסת, גני ילדים, ספרייה, סניף בני עקיבא,  למכירה: 

שירותים חדרי  3חדרים,  6מ"ר בשני מפלסים, הכולל  160 סופרמרקט, פארק שעשועים, דואר ומזכירות(

לפרטים:  מ"ר. 70חדרים נוספים בחלל הגג ששטחו  4קיימת אופציה ל  מחסן, גינה, נוף.   ומקלחת/ אמבטיה.

 .0506877608 תמר עבודי חובארה

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

  .0544634362 בן ישי נירלפרטים 

 

 

 

 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

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

  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.
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 מודעה בתשלום


