
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 אמרי רחל ספרדי מרכז רוחני נוף הרודיון
 בית מדרש
 דרך האבות

 חב"ד

 16:38 16:38,  12:20 שבת בערבמנחה 
16:38 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

16:38 16:38 16:38 

 שחרית בשבת
 8:40)סוף זמן ק"ש: 

 (9:34ילה: סוף זמן תפ

6:30  ,8:00  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:00 8:15 5:23  ,*8:10 
 * כוותיקין

9:15 

 16:15 16:25,  14:00 16:00,  13:00 16:00 16:00,  12:45 16:00,  12:45 מנחה בשבת

 17:35 17:25 17:25 17:15 17:25 17:25 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

 המרכזיבית הכנסת 
 מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 בית מדרש
 דרך האבות

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 שחר-הרב מתניה בן
שיחה אחרי קבלת 
 שבת:  דוד ולדמן

 קבלת שבת: שיחה אחרי
 אליסף שוויקה

 :שיחה אחרי קבלת שבת
 יוסף טפרמן

 הרב שלמה לוי – 20:15
 פיירשטייןת בבי

 (3נחל אשכול )

שבת 
 בבוקר

 :לאחר מוסף
 הרב יוסי אליאב:

"אין בעל הנס מכיר בנסו" 
 )עיון בהפטרה(

 לפני מוסף: 
 הרב מתניה בן שחר

 שיעור במשנה: – 7:30
 לאחר קריאת התורה: הרב ניסים מזרחי

 תפילת ילדים
 

 לאחר מוסף: "מדרש חנן"
לילדים בגיל  פרשת השבוע

 יםעם מש' סיון וחבר רךה

10:00 – 
 תפילת ילדים

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

תהילים ושיעור ושיח 
לרגל יום מיוחד לנשים 

 השנה של אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 המלבי"םעם פירוש 

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 הרב קני הירשהורן:
 "מי אתה, לוט בן הרן?"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

אחר שבת 
הצהריים 

ומוצאי 
 שבת

 – במוצאי שבת 18:00
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

 :מנחת חינוך – 15:30
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50

14:20 – 
 לימוד הורים וילדים

 ו'(-תהילים לבנות )א'
 בבית נצחיה לוי 13:45
 (4יכות שלמה )בר

 –לאחר מנחה  חב"ד
סעודה שלישית 

 ודברי תורה

15:30 – 
 שיעור לנשים

15:00 – 
ם בפרשת השבוע שיעור לנשי

 בבית בלחמו
 (13/2)אלוני ממרא 

15:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 בית מדרש דרך האבות פרדירוחני ס מרכז נוף הרודיון "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי :בימות החול

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

 8:40 ביום ו':  גם
 (8:43סוף זמן קריאת שמע: )

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

 '()ו 5:41 –'( א) 5:37
 

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

  16:30,  13:40 (ה'-א'מנחה  )
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  17:10 (ה'-א')ערבית  

ָרא  ַוי ֵּ
 ט"ו במרחשון ה'תשע"ח

 הדלקת נרות:

16:28 
 :צאת השבת

17:25   

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

 מצוה של  -שבת בר

 אהרן ולדמן
 בנוף הרודיון.העלייה לתורה                        

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. ולמרב הורביץשלום ורוחי ל: מזל טוב

 ולאהרן בנימין בר המצווה. זכה לגדול בתורה, לחופה ולמעשים טובים. ולדמןלדוד וג'ולי : מזל טוב

 ולבניה לנישואיו עם אסתר נייטה. זכו להקים בית נאמן בישראל. בר חיים אביכזרלרב דוד ויונית : מזל טוב

  אלומה מצליח. זכו להקים בית נאמן בישראל. עם ולנישואיולאהרן  דויטש תהשמעון וחיול: מזל טוב

 . זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.תורגמן בן לשבות וחננאל ,להולדת הנכד מקובסקילעמי ודפנה : מזל טוב

 . זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. תורגמן בן לשבות וחננאל ,להולדת הנין מקובסקילחיים ויפה : מזל טוב

 

נים לפטירתו של יקירנו לאת תשע שבמ  

ז"ל אבן כותל  

 נעלה לקברו ביום חמישי 

  09:00 בשעה (2.11.17)י"ג בחשון תשע"ח 

 בבית העלמין בכפר עציון.

 

  אם אתה יכול להשתתף במניין  נא להודיע לאבישי גולדפינגר 

העלמין אם אתם יכולים להשתתף בהסעות לביתאו   

 

 :  תנחומים

 ז"ל. אטמשה גרינבלולמשפחתה על פטירת האב ר'  לג'ולי ולדמן

 . 47/1השבעה )עד יום שלישי בבוקר( בבית משפחת ולדמן בישוב רח' אלוני ממרא 

 

 
 בבניין ירושלים תנוחמו.

 

 ברוך דיין האמת

    : זמני תפילות

      07:10  :שחרית

 לימוד וערבית.  16:30 :    מנחה

tel:02.11.2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, יחד אל ארץ המוריה. בספר דברי הימים )ב, פרק ג יצחק בנוובפרשתנו הולכים אברהם אבינו : נקודה בפרשה

מעשה אבות   בירושלים בהר המוריה.פס' א( מתואר המקום בו בנה שלמה המלך את בית ה' הוא בית המקדש: 

הוא סימן לבנים. הזריזות במצוות, האהבה, הגבורה ומסירות הנפש של אבותינו עם הנחלת דרך ה' הם היסודות 

 למקום השראת השכינה ובית התפילה לדורות.  

 .שהפגי לתאם או להתקשר אפשר

 שחר-בן מתניה     ,שלום שבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ           בִמש ּ

 בתפילה והודיה להשי"ת, אנו שמחים להזמינכם ל

 שלום זכר
 תורגמן לרגל הולדת נכדנו / ניננו , בן לשבות וחננאל

 , 20:00בליל שבת פרשת וירא, משעה 

  29בביתנו, רח' המוריה 

 בואו בשמחה !

  ובסקיעמי ודפנה מק

 חיים ויפה מקובסקי

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוקדם ככל כל מי שמתכנן לחגוג בר מצווה במניין המרכזי מתבקש לעדכן את הגבאים : הודעה מהגבאים

-050 -מנחם פרידתודה רבה,  . מען הסדר הטוב וכדי שלא יהיו אי נעימויות בין בעלי השמחותהאפשר,  ל

 .052-3003888 -נתן וורטר   5585866

הנושא אנו לומדות ספר מלכים.      8:50- 8:20ה -סוביץ בימים אבבית משפחת ק  :השיעור היומי בתנ"ך לנשים

 .כולן מוזמנות להצטרף . שקיעת בית אחאב ועליית בית יהואהשבוע: 

בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את הקהל לשיעורים של הרב מתניה שיתקיימו   :בית מדרש נווה דניאל

אנו לומדים  .(ברמב"ם )מורה הנבוכים 10:30עד  9:45 מיהו( ומבתנ"ך )הנביא יר 9:45עד  9:00ראשון מ בימי

 אברהם שטיינברג -לפרטים. ועד הצהרים 9:00ה מהשעה -בבית המדרש בבית הכנסת המרכזי בימים א

0538248088 . 

: אנו מעיינים עם הרב מתניה במזמורי תהלים. הלימוד מתקיים בבית משפחת קפלין השיעור השבועי בתנ"ך

ב  של עיקרי האמונה מסתתרים בתוך -אפתוח לגברים ולנשים. הנושא השבוע:  22:00 - 21:10 בשעה שני בימי 

 )תהלים מזמור ל"ד(.   התפילה

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

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

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

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

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

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

(. השיעור מועבר ע״י 20:30מתקיים בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי מיד לאחר תפילת ערבית ) :שיעור גמרא

 !. מוזמנים בשמחהמסכת מכותהרב חנן כלאב בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו׳(. לומדים כעת 

 



 .בבית משפחת הכהן אוריה  021.3 -20.30על סדר פרשיות השבוע, בכל יום חמישי בשעה : שיעור בספר הזוהר

 :אהל 'ותן חלקנו'

 לגברים " קדושת לוי " 20:30-22:00 חמישי

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

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

 

 .22:00-19:30השעות המקוה יהיה פתוח כל יום בין  :מקוה נשים שעון חורף

 .  )כמו בימי השבוע( 19:30-22:00השעות  במוצאי השבתות הקרובות, המקוה ייפתח בין

 מועד לטבילה.  בלילות שבת נא להתקשר לקבוע

 ש להקפיד על התשלום. נבק. פטורים מתשלום( -)בלילות שבת  ₪ 30מחיר טבילה 

 כולן מוזמנות בשמחה!   050-7338910 לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון

  .צוות הבלניות נעים .ו חורף בריא

 

 

 

 

ערכת על שלל מרכיביה השונים , מכיוון בשבועות האחרונים התחלנו להטמיע את המ :המערכת לאבטחת הישוב

שכך אנו מבקשים החל מהשבוע להימנע מהליכה בלילה בדרך הביטחון באזורים מסוימים, בחלק המערבי של 

   הישוב ממגדל המים עד אזור התעשיה וכן בדרך העפר היורדת לכיוון השער הישן .

 והסברה של המערכת לכלל הציבור .  מעבר לזה ברגע שהמערכת תהיה מבצעית לחלוטין אנו נקיים ערב הצגה

 אנו מחפשים דמו: קומונרית

 

 

 

 

 

 .  ת שתוביל את הסניף קדימה , נא עינו במודעה המצורפת לדף המידע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בַ  הֲהש ָׁ  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד תֲַאֵבדָׁ
 

  מקובסקישחור במוצאי שבת באזור מתקני הספורט ליד גן חיים. אשמח להחזיר על פי סימנים. איתמר  שעוןנמצא 

6932595-054   (1) 

 לישו. סימנים פי על להחזיר אשמח. אשפה לפח קרוב ממרא אלוני בסוף ליד הפארק טבעת נואמצ השבוע בתחילת 

    (1)  0545665389   כהן

 (2) .31 המוריה' רח חובארה משפחת. ירוק בצבע כתר כסאות 4 ביתנו של האחורית בחצר הושארו הסוכות חג לפני 

 

 



 
 

 

 

 

חיים. מעריכים זאת מאוד, לכל האנשים המקסימים מהיישוב שבישלו לנו מאז לידתו של בננו דניאל  :תודה רבה

 הדסה וגלעד כהןזאת הייתה עזרה ענקית! 

בתים העזרה עם ה - על הכל לכל מי ששימח אותנו בחתונה ובשבת חתן של אדם ומרים. תודה: תודה רבה

 ו וקורין גוזלן'ג . נווה דניאל תמשפחלאורחים שלנו, עם העזרה לקידוש. תודה רבה על האהבה, על הידידות, ל

מצווה לבננו אמיתי. נשמח לקבל דירות או חדרים -" נחגוג אי"ה ברוישלחבשבת פרשת ": דרושות דירות

 .054-7825854. פישר עמיאל וחפצילאורחינו. בתודה מראש ובשמחות, 

זמנים לערב מרתק עם מנהיג קהילת גרי צדק באוגנדה. אתם מו: קהילת אבאיודאיה מאוגנדה בנוה דניאל *

מנהיג הקהילה   .הקהילה המבקשת להצטרף לעם היהודי  בסיפור ובתמונות תשמעו ותראו איך התפתחה

יספר את סיפור חיפוש האמת, מסירות נפש והתמודדות יומיומית בלב אפריקה. בערב נתכנן המשך קשר בין 

 .19מגדל עדר  'רח ,בערב בדיוק 20.00בשעה  בחשווןב "אי שבת חיי שרה כמוצ .הקהילה ובין תושבי היישוב

 0542064929  יונתן סגללפרטים: 

-גן ...בנווה דניאל -יום חמישי *הקרוב  , הצטרפו אלינו!!!שנים 10-ג'ודוגוש חוגג כבר יותר מ  - מועדון ג'ודו *

**נותרו עוד תיקי   ד'!-חדש ! נפתחה קבוצה לבנות ב 17:15-18:00ד' -. ילדי כיתות ב'16:30-17:15כיתה א' 

 0535308483 פיטוסידן לפרטים נוספים מוזמנים לפנות   ספורט לזריזים להירשם!

אתן בחופשת לידה עם תינוק ראשון או שני? גם אני:( וכדי להעביר את החופשה בכייף   :מעגל אמהות ביישוב *

נפגש פעם בשבוע יחד עם התינוק/ת  משותף, אני מזמינה אתכן להצטרף אליי למעגל אמהות לנשים אחרי לידה.

מפגש ראשון אצלי בשלישי  שלנו לארוחת בוקר מפנקת שנכין לנו, פטפוטים וסדנאות שונות שנארגן כקבוצה.

לפרטים ולהרשמה )חינם( אצלי,  )ביחידת דיור של משפחת בלוך(. 14ברחוב אלוני ממרא  7.11הבא, ב

 כהן הדסה המקומות מוגבל.)נא לסמס אם אני לא עונה(. מספר   0525366268

 ,Kaleנקי מריסוס וחומרי הדברה. מתאים לסלט:  גידול אורגני. תוצרת נוה דניאל,: ירקות אורגניים *

Collards, Bok Choy, Tatsoi  וולט רחלללהזמין נא להתקשר  - מרחל ומרדכי וולט   -ועוד הרבה ירקות  - 

050-65-12347  - email : rachaelandmordechai@gmail.com ) אנו מפרישים תרומות ומעשרות ( 

 050 6877608  תמר עבודי חובארה denby.   Englandאיש תוצרת 12-: סט קפה ועוגה ל למכירה *

סק... צלמת חדשה ביישוב, המציעה גם לכם מגיע צילומי משפחה, הריון, אירוע קטן, תדמית לע: צלמת **

, 0544292091. יעל הררי .מחירים כיפים, יחס אישי ואיכות מעולה! חייגו בשמחה ונקבע

yaelibenshi@gmail.com 

, ₪ 110 -קילו מדיום 5 , ₪ 130 -קילו לארג' 5 !מתחילים את החורף עם תמרי מג'הול מהגדיד החדש: תמרים **

 אוריאל Bestpalmdates@gmail.com שלישי י"א במרחשוון.הזמנה עד יום . ₪ 24 - גר' לחים פרימיום 500

   .050-5966187   שני

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

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

 טאי צי )גברים ונשים(, ה,שיטת ימימ - קורסים עם מיטב המורים : ס גוש עציון"במתנ מרכז פנאי לתושב **

כתיבת סיפורי חיים, שיפור סגנון  ,memoir writing, המשך, רקמה מתחילות, ערבית מדוברת-אינדנס, רקמה 

 י ערמוןאנדפרטים  .גמרא נשים, סדנת ספר לי סיפור, טניס שלחן שחיה, שחיה למתחילות, ציור,

 .9937999 – ס"הרשמה במתנ  www.matnasetzion או באתר  0546366983

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%A8+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%A8+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%A8+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%A8+19&entry=gmail&source=g
mailto:rachaelandmordechai@gmail.com
mailto:yaelibenshi@gmail.com
mailto:Bestpalmdates@gmail.com


מזמינה אתכם לשיעור מבוא  נותרו שני מקומות בחוג שנפתח בנובמבר, ימי שני בערב. :חוג הורים בגישת שפר **

  .0544914970 – לימור פרל -לפרטים על הגישה ועל החוג )ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש(

 5753463-054 אבי קליין. כיסאות עור לפינת אוכל, חזקים במיוחד, זקוקים לריפוד 8: למכירה **

  5753463-054 אבי קליין .סט "הזוהר" פירוש הסולם, באנגלית, שלם וחדש באריזה מקורית : למסירה **

ילדות.  -17:00בימי שני בחדר חוגים. בשעה  !!בואי לחוות, לרקוד ולהנות בסגנון ממכר : חוג ריקוד לטיני **

עדי  054-3377514 - לפרטים והרשמה .ן צורך בניסיון קודםאי  .נשים -19:00נערות. בשעה  -18:00בשעה 

 .סלאב

יש לכן בת מצווה/יום הולדת/מסיבת רווקות/ערבי צוות או סתם ערב כיף ובא לכן משהו  :אירוע לטיני **

קודים באירוע והכל בקצב הכי לוהט הכנת ריקוד לילדת הבת מצווש להופעה באירוע/הפעלת רי  ?!??מיוחד

 .עדי סלאב 054-3377514התקשרי  -להזמנות ובירורים !!!של השנה

הצטרפי לערב רגוע ומהנה במיוחד בשדה  23-19:30(, 7.11שלישי הקרוב )יום ב: סריגה בחוטי טריקו **

ביתה! )או שטיח סדנת סריגה בחוטי טריקו עם מרב גלעד בבית של רות. סורגים סלסלה ולוקחים ה!בועז

 .052-3689679- גלעד מרב -לפרטים והרשמה  .ש"ח כולל חומרים. לא נדרש ידע קודם 180למתקדמות(. 

בואי להכיר דרך מרתקת להתפתחות -בבית של רות  22-20(, 8.11ברביעי הקרוב ): סדנת נשימה מעגלית **

מעגלית עם נועה משה. לפרטים הנשימה. סדנת נשימה  -והרחבת התודעה דרך הכלי הכי מדהים שקבלנו

 .052-4317074 -קלמן כלילה -או אצלי www.ruthhome.co.il/neshima נוספים והרשמה

, בצימר חופשה זוגית אצלנוהתחלנו להדליק את הקמין והמרקים עפים! החורף הזה חגגים  :בבית של רות **

אירוע מיוחד או יום צוות או קהילה. התקשרו אלי ונחשוב ביחד כיצד להפוך את משאלת הלב שלכם לאירוע 

 .052-4317074 -קלמן כלילה -ואצלי  www.ruthhome.co.il/zimmer:בל ישכח. פרטים נוספים
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   daf.meida@gmail.comאת דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע   מי שהשכיר

, כניסה קומת(, 45-ה פרויקט) חדרים 4, ולגנים הכנסת לבית קרוב הישוב במרכז יפיפיה גן דירת :למכירה 

 לכיוון פתוח נוף ,אנדרסון חלונות, מטופחתו גדולה גינה, מדרגות וללא מהבניין שלא נפרדת לכניסה אפשרות

 (1)  0503272710 פסטרנק אייל: לפרטים .'19 בינואר יציאה .מערב

 מנחם לפרטים .%100 ב נגישה. הדירה  גדולה פרטית חצר+  חדרים שני בת יפה דירה: במרכז הישוב. להשכרה 

 (2)  5585866-050  פריד

 (2) 0546366983 ערמון אנדי'. וכו משרד, זוג,ליחיד מתאים. שובהי במרכז  חדרים 2  מרוהטת דירה: להשכרה 

, 0542250458- יונת בירנשטוק: לפרטים. מיידית כניסה. הרודיון נוף ברחוב חדשה חדרים 3 בת דירה: להשכרה 

 (2) .0545684418 -שלמה

 חדר, אמבטיה, ראווי כיווני ארבע, יפהפה ונוף ומואר גדול מטבח, ר"מ 105 חדרים ארבעה דירת: להשכרה 

, הרודיון נוף' ברח, ריהוט עם אפשרות, מדרגות ללא נגישה כניסה, ומיזוג ריצפתי תת חימום, מאובזר שירות

 (2) . 0528109986 הכהן אוריה דליה

 דליה לפרטים. ממוזגת. למשרד או לזוג מתאימה מדרגות ללא קרקע קומת -נגישה סטודיו דירת: להשכרה 

 (3)   0547567889.  גוטליב

 חצר .אוויר כיווני 3.  המרכזי כנסת בית - מכולת ציר על חיים גן מול הישוב במרכז חדרים 3 דירת: להשכרה 

 (4)  אוספנסקי גילה 054- 6531314 .גדולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

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

  haya.shames@gmail.com או במייל:  6858289-054ראיון נא להתקשר לחיה שיימס בטלפון:  לקביעת

  !טובהקליטה         tsipiyedidya@gmail.com    3075700-054 לציפי ידידיה:או 

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

 

mailto:daf.meida@gmail.com
mailto:haya.shames@gmail.com
mailto:haya.shames@gmail.com
mailto:tsipiyedidya@gmail.com


 

 
 :ויראשבת פרשת 
 של ישראל  סניף נווה דניאל הסניף

 דבר תורה:  
וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא "

  "יושב פתח האוהל כחום היום

שבת  וכי דרכו של אברהם אבינו ל
כמה   פתח האוהל? אלא להודיע

חביבה הכנסת אורחים לפני אברהם  
לא  שיומיים הוא  בגללאבינו, ש

  אוליאמר: הוא אורחים,  יסהכנ
שהם מצערים   חושבים האורחים

לתי ולכן לא באים?  שנימו אחריאותי 
כדי   האוהל פתחב מייד יצא וישב

העוברים  את לקרוא ולהכניס 
 והשבים. )מדרש הגדול(.

 

 סניף יקר!

 בשבת פתחנו את חודש ארגון!

היתה תפילת קרליבך שמחה בערב  
 שבת ובבוקר פעולה סניפית!

במוצ"ש היתה הצגה של שבט  
 הרא"ה והרקדה מטורפתת!!

 כל הכבוד על הנוכחות!

שלישי התחלנו לשפשף קירות   ביום
ולעבוד על הריקודים, כל הכבוד  

 לכולם!

 שבת שלום

 הצוות

 לו"ז שבת:

מפקד ולימוד מדריכים:  
15:45 

 16:00מפקד:ַ

 מנחה

 פעולות

 17:15 סעודה שלישית

 

 נופת גוטרייךמדריכה מצטיינת: 

 שחף נויבוארחניכה מצטיינת: 

נבטים  שטיפת סניף: 
 בנות

 בהצלחה!



 

 

 

 

 

 


