
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 בית מדרש
 חב"ד דרך האבות

 17:11 17:11,  12:20 מנחה בערב שבת
17:11 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

17:11 17:11 17:11 

 שחרית בשבת
 (9:09)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:00 8:15 
5:48  ,*8:30** 

 * כוותיקין
תפילה שחרית חגיגית ** 

 והכנסת ספר תורה

9:15 

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

 18:10 18:00 18:00 17:50 18:00 18:00 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:

 רוני ברנע
שיחה אחרי קבלת שבת:  

 דוד כהן
 קבלת שבת שיחה אחרי

שיחה אחרי קבלת שבת:  
 יוסי שנקמן

 שיחה אחרי קבלת שבת
 רי רחלבאמ

שבת 
 בבוקר

 שיעור קצר לפני מוסף:
 שחר-הרב מתניה בן

10:00 – 
 תפילת ילדים

7:30 – 
 שיעור במשנה:

 הרב ניסים מזרחי

לפני קריאת התורה: 
הכנסת ספר תורה של 
משפחת שוטר ושיחה 

 שחר-מפי הרב מתניה בן

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 
 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

 לאחר קריאת התורה:
 יםתפילת ילד

 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"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

 –לאחר מנחה 
 סעודה שלישית

 ודברי תורה

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

 (13/2)אלוני ממרא 

15:30 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

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

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

 8:40ביום ו':  גם 

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

 )ו'( 5:57 –)א'(  6:01
 

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

  17:10,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  17:50 ה'(-ערבית  )א'

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

ש    ל חבְּ
 שבת שירה

 ט"ו בשבט ה'תשע"ז

 הדלקת נרות:

17:01 

 :צאת השבת

18:00  

 מצוה של -ברשבת 
 תי ניסןאמ

 באולם כינוסים העלייה לתורה

 .  8:30 -תחילת התפילה ב    

 מצוה של -שבת בר
 הלל פרוכטר

 . בבית הכנסת המרכזי העלייה לתורה

 

 מצוה של -שבת בר
 בנימין שוטר

 . בבית מדרש דרך האבות העלייה לתורה

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: לאביעד ועדי סוקולובר להולדת הבת. זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.  

 מזל טוב: לאבי ויעל ניסן ולאמתי בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.

 ולהלל בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. פרוכטרלאבי וג'ניפר   מזל טוב:

 וליקירה בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. פרקש לאדמי ותמר מזל טוב:

                                  לחופה ולמעשים טובים.ולבנימין בר המצווה. זכה לגדול בתורה  שוטרלאיימי   מזל טוב:

 בנימין שוטר. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. לבר המצווה של הנכדגוטליב לשמואל וסוזן מזל טוב: 

. זכו לנחת ממנו ומכל להולדת הנכד בן לנועה ועמית ארןפיירשטיין  לרב דוב ועציונה מזל טוב:

 המשפחה

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תנחומים:

 לדניאל קסוביץ ומשפחתו על פטירת אביו

 ר' גדליה יצחק קסוביץ ז"ל

  19/2השבעה בבית קסוביץ ברח' אלוני ממרא 

  12:30 -מנחה ביום שישי 17:45 -ערבית 17:05 -מנחה 7:10 -זמני תפילות: שחרית

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 
 

 

הציבור מוזמן להכנסת ספר תורה ובר מצווה של  הכנסת ספר תורה ובר מצווה: 

                                                                בנימין נ"י בבית מדרש דרך האבות.          

 תפילת שחרית חגיגית בשירה וריקודים עם ספר התורה. לאחר התפילה יהיה קידוש.

 משפ' שוטר



 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ              בִמש ּ

קיום תורה ומצוות ובחירה דרך החיים הנכונה הם עיקר חיינו. אתגר מיוחד הוא היחס והדרך  :נקודה בפרשה

בהם עושים זאת. אשרי מי שזוכים לקיים התורה והמצוות מתוך רצון, אהבה ושמחה. אחד המדדים לכך הוא 

את ידי חובה אלא מתוך רצון לעשות היטב בצורה הטובה והיפה שאיפה להידור מצווה. לא לקיים רק כדי לצ

 התנאה לפניו במצוות. הידור במצוות בין אדם לחברו והידור בין אדם למקום. –לי ואנוהו" -ביותר. " זה א

על הכנסת ספר תורה לבית המדרש דרך  שוטר וגוטליבמזמור לתודה ויישר כוח למשפחות  לי ואנוהו:-זה א

רובה פרשת בשלח ט"ו בשבט. זו תרומה יפה וחשובה המשתלבת בשמחת בר המצווה של האבות בשבת הק

 בנימין.

)סטיינברג( ולמשפחת תמם על תרומת ארון הקודש המפואר לבית  תמםברכת חזק וברוך לעמוס ושושנה 

 חב"ד של הישוב. השמחה של המצווה מרוממת ובע"ה תמשיך להוסיף אורה וברכה.

 אלות לבכם של כל התורמים לטובה בבריאות, נחת ושמחה.יהי רצון שימלא ה' מש

ביום ששי מתוכננות נטיעות לזכר אלישיב לוביץ ז"ל. שבת ט"ו בשבט היא זמן מתאים מאד  :ט"ו בשבט הגיע 

לעסוק במצוות יישוב ארץ ישראל ובמצוות התלויות בארץ. בימות החול מומלץ להיכנס וללמוד גם באתר של 

 מכון התורה והארץ.

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

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

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

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

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

                                     

                                                                                                                           לתאם פגישה.אפשר להתקשר או 

 שחר-מתניה בן,  שבת שלום

 

 

 

                                          

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

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

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

 ח - ולבנים  טעמי המקרא        18:00-18:30ד' 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. "גוש אמונים".  -מזמור יב  בוע:הנושא הש .תהילים ספר

 



 

  .                            גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי  דרושים דרושים/דרושות לבית הכנסת המרכזי:

 . 052-3003888 לנתןלפנות 

נּו" ֵקֵֽ ֵתן ֶחלְּ  השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.:  "וְּ

לימוד בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ומיד אחר כך  20:00-21:00 בכל יום רביעי ב  -  ד לנשיםקבוצת לימו *

 "נעם אלימלך"חצי שעה לימוד ב

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

 .בדיוק 07:3לומדים 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: 

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

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

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

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

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

 .31הרודיון 

בראשית צמיחת מלכותו של דוד ובפעולותיו  עייןהשבוע נ .ספר שמואל לומדותאנו  שיעור תנ"ך לנשים:

  .שפחת קסוביץמבבית  8:20-8:50ה  -ימים אניפגש בצטרפי אלינו. והבואי   לאיחוד עם ישראל.

: 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

 

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

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

 .0507338910 לנצחיה לוילהקפיד על תשלום. )ניתן לשלם גם בצ'ק(. לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר 

 !הכולן מוזמנות בשמח

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

השבוע ברוך השם הקבלן התחיל בעבודות על המעבר הציבורי שמחבר את רחוב המוריה עם  -מעבר ציבורי

מקומות  30-רחוב דרך אבות , העבודות כוללות , מעלית ציבורית , אזור ישיבה מול הנוף , וכן הוספה של כ

 . , מתנצלים מראש על אי הנוחותםחניה . העבודות יתמשכו כמה חודשי

ות כמעט כחי בכפר עציון. הצוות שלנו הגיע בנוצח"וע התקיים תרגיל אזורי של צוותי השבל צוות צח"י: תרגי

 . יישר כוח לחברי הצוות על מסירותם ופועלם למען כולנו. מקצועיות רבההפגין מלאה ופעל היטב ו

 

 

 

 ְקִהיָלה

             יפתח במשחקייה.  המחסן בשעה טובה אני שמחה לפתוח את מחסן התחפושות.מחסן תחפושות: 

                  18:00-20:00, י"ז בשבט 14/7יום ג'  , 18:00-20:00, ט"ז בשבט 13/7: יום ב' פתיחה  תאריכים ושעות

 ! שהתנדבו לעזור לחני יערי, לבתאל לאווי ולקארין בראוןתודה  18:00 -19-00, י"ט בשבט16/7יום ה 

ביום שישי כא' בשבט  ומסתיים בעיצומו הרישום לגנים ולבתי הספר  ר:רישום לגני הילדים ולבתי הספ

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

 הזדרזו להירשם.  י הרישום. חולקו בתיבות הדואר חוברות שמרכזות עבורכם את ההנחיות ונהל

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  וי אייזנברגח למידע נוסף ולקביעת תור נא ליצור קשר עם ותינוקות. 

ימים והשבועות הראשונים ביישוב, כולכם או רובכם בטח זוכרים את ה -מאירים פנים לתושבים חדשים

 קבלת הפנים הראשונה מלווה ומשפיעה על משפחה חדשה לאורך שנים. כדי להניע תהליך אנו מחפשים:

הראשונים שלהם ביישוב, יכירו לה דשים משפחות שייצרו קשר וילוו משפחות חדשות בחו משפחות מלוות

 מעגלים חברתיים ויהיו בקשר לראות איך הם מסתדרים.

משפחות חדשות. אם אתם מעוניינים משפחות שמוכנות לארח לסעודה בשבת  משפחות לאירוח סעודות שבת

 kehiland@gmail.comלקחת חלק בליווי או באירוח נא ליצור קשר דרך המייל של רכזת קהילה 

 

 

 

 

 

 

http://www.baitisraeli.co.il/
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 לכל שאלה, ניתן לפנות אלי:וחודש טוב!  חורף טוב!

 kehiland@gmail.com, 7495956-054ת הקהילה, זרות אדרי, רכ

 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 –ום ג' י
 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 

 
 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

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

  050-5224401 לאמירנמצאה מברגה ביציאה מהישוב המאבד יוכל לפנות. 

  נמצאו כפפות של ילדים שלBaseball/Futball.052-6958262- אסתי פרידמן , ניתן לקבלן לפי סימנים 
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( לכבוד שבת חתן של 25/3פקודי ) כ"ז באדר -אנו מחפשים דירות לאירוח בשבת פרשת ויקהל 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. עמיר ומיכל זגדון(. נשמח לסיוע בדירות להלנת אורחנו . 18/3פרה(, כ' באדר )

ות לא מחייב, מי שמעוניין להכיר את הגישה, מוזמן למפגש הכר :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 

סדנת יצירת כלי לעציץ מדלועים, יצירה מרגשת בחומר נעים כיד  :השבוע ב'בית של רות' בשדה בעז* 

 -ש"ח. לפרטים נוספים והרשמה: כלילה 160 -20:00ביום רביעי בשעה  -יצירה מהטבעעם בתשבע  -הדמיון

052-4317074. F- עליזה בן  בקרוב! מתחילה קבצה של קורס מודעות דרך נשימה מעגלית עם .הבית של רות

ות ב'בית של רות'. הקורס מתאים לאנשים שמעוניינים לעבור תהליך אישי של ריפוי , התפתחות ומודע דוד

 .050-35150977 -עליזה בן דוד, 052-4317074 -כלילהעצמית נפשית ורוחנית. לפרטים נוספים: 

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

לפרטים  ראשאוירה חמה ואוהבת עם שפע משחקים ויצירות, ניתן לבוא ולהתרשם בתאום מ( 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 רחלהלבוא לעזור לי במשפחתון לכמה שעות בשבוע לפרטים  מחפשת בחורה שתוכל דרושה:* 

0548303844. 

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

 . אבנר כהאן - 055-663-6651מחיר:

דרושות נציגות מכירות /  קניון הרים החדשסניף גוש עציון   לרשת חנויות אתרוג אמנות יהודית דרושים: **

                        / ווצאפ.אפשר להשאיר גם הודעת סמס  05597771777  לפרטים רחלי ייצוגיות ושמחות.  אחמ״שיות

 דרושים נציגים מכירות / אחמ״ש סניף גוש עציון קניון הרים החדש  לרשת חנויות ביג מובייל

 .תהילה ניסןסמס/ ווצאפ. להשאיר גם הודעת אפשר   055999910  לפרטים

אתם מוזמנים לערב מרתק עם מנהיגי קהילת יהודי אוגנדה. בסיפור, בסרט  :קהילת אבאיודאיה מאוגנדה* *

ובמוסיקה תשמעו איך נולדה והתפתחה במשך קרוב למאה שנה קהילה החיה חיים יהודיים, ומבקשת 

יספרו את סיפור חיפוש האמת, מסירות נפש והתמודדות  שניים ממנהיגי הקהילה .להצטרף לעם היהודי

מוצאי  .יומיומית בלב אפריקה. בערב ניזום צעדים לקשר בין הקהילה שם ובין תושבי היישוב המעוניינים

 0542064929  יונתן סגללפרטים:   .בערב בדיוק 20.00שבת יתרו, כב שבט בשעה 

נו ם מתנה ייחודית וגם שימושית? אצללברית? מחפשי נה לא הספקתם לקנות מת גילה כירבולים לקטנים:* *

תמצאו מבחר מוצרים ייחודיים ושימושיים להורים ולקטנים. מארזי לידה, מתנות התייחסות, מתנות גדולות 

 . ינובסקי גילה  0545993271, 27וגם קטנות. בואו בשמחה! נוף הרודיון 

 



 

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

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

מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס  נשות הישוב -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  

נוף  רח'  מקום מרכזי   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

עם מעלית, כניסה  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+  חדרים 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

 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: 

 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(ללא מדרגות)ישירות מהכביש 

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

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

 

 

 :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 2דירות יפורסמו רק מודעות להשכרת 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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,מושקעת, בעלת רמת  יפיפייה(דירה 45 בפרויקטמטר בנוי+מחסן+גינה. ) 150חדרים,  5דירת גן  :מכירהל 

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

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

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

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

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

שקיף כניסה ללא מדרגות, עם נוף מרהיב המ 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  8מ"ר )כולל יחידת השכרה אופציונלית(.  289בית  למכירה: 

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

 . כהן דניאל . 9718280

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

 . ליפשיץ 0544524424 רותם, 0545664636

 .0546237066-לוי משה מיקום מעולה !! ומצב מעולה -ם , מרפסת , מזגןחדרי 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 ) חלונות אנדרסון, חדר כביסה גדול, וגדולים, יחידת הורים,

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  חידות נפרדות.י

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

  .0544634362 בן ישי נירלפרטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס''ד

 

 נווה דניאל הסניף של ישראל

 

 
 

 

 

  

 ת שבוע:פרש
 לפני הרגעים את מתארת סוטה במסכת הגמרא
 : סוף ים קריעת

 אין אומר וזה לים תחילה יורד אני אין אומר זה"
 ונוטלין עומדין שהיו מתוך. לים תחילה יורד אני

 וירד עמינדב בן נחשון קפץ באלו אלו עצה
 ."תחילה  לים

 פחד ולא, ובנחרצות באומץ פעל עמינדב בן נחשון
 של מהמידה ללמוד יכולים אנחנו. ןראשו להיות
 שקם הראשון להיות: קטנים בדברים גם נחשון
 שמתנדב הראשון להיות, הפעולה בסוף לסדר ועוזר

, אחר למישהו שמוותר הראשון להיות, למשימה
 . תודה שאומר הראשון להיות

 שאנו דברים למען ובחלוציות בעז שנפעל רצון יהי
 זה אם ובין גדולים דברים זה אם בין, בהם מאמינים

 .שגרתיים דברים

 

 

 

 : שבת ז"לו

 15:40: מדריכים לימוד

 15:55: צוות מפקד

 16:00: מפקד

 17:30: ש"סד

 

 ? ה/המדריכ מי

  שנה בחצי פלאפונים 3 ה/החליפ-

 מרשימות גמישות יכולות ת/בעל-

  מדריך מצטיין:
 נחי שפירר

  :מצטיין חניך
  גלעד משען



 


