
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל ספרדי

 19:13 19:13,  17:40 19:13 19:13 19:13,  17:40 19:13,  17:40,  13:20 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 (9:12)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10** 
 המניין המרכזי    ** מניין "רצה נא" *

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

9:15 

 18:30 19:02,  18:02,  14:00 18:20,  13:15 17:50 18:00,  13:15 18:20,  17:00,  13:15 מנחה בשבת

 20:12 20:02 20:02 19:52 20:02 20:02 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

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

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 שיחה אחרי קבלת שבת:

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

 קבלת שבת שיחה אחרי
 שיחה אחרי קבלת שבת

 : הרב חיים משה ביאליקמוקדמת
 נוב: מנחם לרואובזמן

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

לאחר מוסף:  הרב יצחק 
 "חמורו שלטברסקי:  

 רבי פינחס בן יאיר:
 – 10:00 להבין משל ומליצה..."

 תפילת ילדים

7:45 – 
 שיעור במשנה:

 לאחר קריאת התורה: הרב ניסים מזרחי
 תפילת ילדים

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

 צדיק בבית
 (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
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 קצר בהלכה: שיעור
 הרב רונן בן דוד

 הרב שמואל יכמן:
מה  –"ספירת העומר 

 מאחורי המחלוקת?"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

שבת אחר 
 הצהריים

 הרב שלמה לוי – 16:00
: מנחת חינוך – 17:00

 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 – 14:20 ט'-ד' – 13:50
 וילדיםלימוד הורים 

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

 (4)בריכות שלמה 

 –)"בין המנחות"(  17:20
 הרב קני הירשהורן:

 –' ֲעִמיֶתָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת"' 
 מצווה, רשות או עבירה?"

 חב"ד
שיעור לילדים  – 14:15

 –17:30 בטעמי המקרא ופיוטים
שיעור לנשים בפרשת 

 והשבוע בבית בלחמ
 (13/2)אלוני ממרא 

16:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

הרב שמעון  – 17:00
"משהו לסודו דויטש:  

 של פרק שירה"

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 , ד', ו'(שחרית  )א', ג'

 8:40:  גם 'ביום  ו

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

 )ו'( 5:23 –)א'(  5:27
 

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

  19:10,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

18:45 

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

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

ים - ַאֲחֵרי מוֹת  ְקֹדשִׁ
 ה'תשע"ז י' באייר

 הדלקת נרות:

19:03 
 (17:57)לא לפני 

 :צאת השבת

20:02  

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 
 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: ליוהאן ומאירה מארק להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב: לינון ושני תורגמן להולדת הבן הלל. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב: לשמעון וחיותה דויטש להולדת הנכד בן לנחמה ודב קסלמן. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. 

 מזל טוב: למרדכי ורחל וולט להולדת הנכד בן למאירה ויוהאן. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. 

מזל טוב: לאברהם ולינדזי שטיינברג להולדת הנכד הדר עמי בן למשה ואירית חבבו. זכו לנחת ממנו 

 ומכל המשפחה. 

 

 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ      בִמש ּ

נקודה בפרשה: אחרי ימי הזיכרון ויום ההלל והעצמאות אנו עולים למבט כולל ומאחד בפרשתנו. עם ישראל 

מקבל מצווה, שהיא גם ייעוד והבטחה להיות אנשי קודש ועם קדוש לה'. הדרך לקדושה של הפרט והכלל 

ניים, הקפדה לא לפגוע מסומנת בפרשת קדושים )ובתורה כולה(. מצוות שבת וכיבוד הורים, קרבנות ומתנות ע

אני ה'. יש  -בנקימה ובנטירה, וטיפוס אל הפסגה: ואהבת לרעך כמוך ,בין אדם לחברו לא לחטוא בשנאה

"מסתפקים במועט" )רק( בחלק הרוחני של החיים. דוד המלך מלמדנו בתהלים )יט, י( לשאוף לקיים הכל ולא 

ֵטי ה' ֱאֶמת  פְׁ ָדו. עלינו לשאוף ולעמול כדי להתקדש בכל המצוות ויחד ָצדְׁ  -לוותר על חלקים מהתורה: ִמשְׁ קּו ַיחְׁ

.)תרתי משמע( נתקדש   

ת: מי שעדיין לא ברכו והודו לה' על בריאתו המופלאה, יכולים עדיין למצוא שני עצי השלמת ברכת האילנו

ינו שו"ע אורח מאכל מלבלבים ולזכות ולברך כל עוד לא גדלו הפירות ולא הגיעו לבשלות הראויה לאכילה. עי

  חיים סוף סימן רכו.

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 .שחר-, מתניה בןשבת 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: 

ם השיעור מיועד לגברי .לטובה משאלותינו  'ה שימלא ובקשתנו תפילתנו :השבוע הנושא תהילים. ספר

 ולנשים.

כל אחד נרשם  גברים, נשים, נוער, וילדים.  -כולם מוזמנים לקחת חלק :לימוד לסיום היישובי בשבועות

אפשר ללמוד לבד, הורה וילד, בני זוג,  לחלק קטן בתנ"ך או בש"ס משניות ולומד עד שבועות אחר הצהריים. 

היישובי, בדפים על הלוח בבית כנסת שנשלח במייל  google docאפשר להירשם ב חברותות, איך שרוצים. 

 .054-806-1858 דני יעקבסוןהמרכזי, או ליצור קשר עם 

הדירות ועם תחילת שעון קיץ, אנחנו מנסים לארגן  18עם אכלוס פרוייקט  מניין ערבית נוסף בימות החול:

         .כנסת הספרדיככל הנראה, מניין זה יתקיים בבית ה. 22:00ערבית נוסף בימי חול, כל ערב בשעה  מניין

על מנת לבדוק היתכנות של קיום  .(ערב ולאות מקום אחרנמצא  - 2200שעה ככל שיהיה אירוע או שיעור ב)

לפי ימים בהם יוכלו להתחייב להגיע למניין בטבלה האלקטרונית  את שמותם  מניין זה, נודה כי אנשים ירשמו

 אביעד דוויק . דעות של בית הכנסת המרכזיישובי או בטבלה שנתלתה בלוח המויה שנשלחה במייל

 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

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

 לגברים

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

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

 לנשים

הציבור מוזמן לחגוג, לשיר, לרקוד וללמוד את יום סוד רשב"י ורבי עקיבא  :הילולה דרשב"י בנווה דניאל

הערב יונחה על ידי הרב ראובן הכהן אוריה  בבית הכנסת הספרדי 21:30במוצאי שבת, ליל ל"ג בעומר, בשעה  

 .בואו בשמחהם כיבוד קל יוגש במקו .ואורחים

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

  .050-570-1067ף. . לפרטים: מנחם פרסוםיכוותיק. 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 קריאה ולימוד

 .31הרודיון 

, הרב קני הירשהורן מעביר שיעור 16:00מדי שבת בשעה : קידושיןשיעור גמרא באנגלית: מתחילים את מס' 

משתתפים חדשים וותיקים  השבוע, מתחילים ללמוד את מסכת קידושין.  גמרא באנגלית בבית חב"ד. 

 מוזמנים!

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 -ת הכנסת המרכזי בימים אהלימוד בבי

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 

המקרה של תשובת הרא"ש  ?להלכה האם מחקר יכול לתרום בנושא:ור תהילה אליצ ר"ד שיעור בשבת:

נשים   17:30בשעה:   בשבת הקרובה (5)מגדל עדר  השיעור יתקיים בבית משפחת שיימס .בעניין כפיית גט

 !וגברים מוזמנים

 נביא וגם ישראל זמירות נעים המלך בדוד נעסוק השבוע .אנו לומדות ספר שמואל שיעור תנ"ך לנשים:

ימים ניפגש בצטרפי אלינו. והבואי  .ובתורה במלחמה דוד גיבורי של מעלתם על רמזים לפענח ננסה .גיבורו

  בבית משפחת קסוביץ. 8:20-8:50ה  -א

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

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

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 ד לטבילה.לקביעת מוע

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

 .הבלניות

 לימוד הורים וילדים בדרך האבות

 פרסים!! כיבוד!!

 בותבבית המדרש דרך הא14:20, 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

 

 

 

 

 . מצורף פרוטקול האסיפה לעיונכם :אסיפת חברים

. טקסים ובראשם עמית לוי ורות אדריתודה לכל העוסקים במלאכת ה :טקסי יום העצמאות ויום הזיכרון

עצמאות תמר רפאלי למובילי טקס יום ה .תהילה לוירכזת הנוער זיכרון השמיניסטים ולמובילי טקס יום ה

ק על הנחיית ויליצחקי ברט והדס דויעו לה על הריקודים השונים ,יסב והבנות שאלעדי סל ,לדפוריקה גרינ

 ,על הדגלנות המסורתית והמדריכים , לשבט מעפיליםה על הריקודים הנפלאים-ולילדי א הטקס , לילדי הגנים

 .ם שלקחו חלק בהכנות ובטקס עצמונוער ומבוגרי ,למדליקי המשואות ולכל הילדים

  .  http://www.nevedaniel.org/Videosבכתובת:  באתר של הישוב הסרטוןאפשר לראות את 

 

 ְקִהיָלה

 תשע"ז אייר אירועי סיכום

 ל האירועים.לבכהושקעה מחשבה רבה  .התושבים שלקחו חלק באירועי אייר ברצוני להודות לכל 

מר . במהלך הטקס נשא דברים , מושקע ויפהקומונרית ושבט אורות על טקס מרגשלאריאלה היום השואה: 

                                     בשואה ובנו כלתו וילדיהם נרצחו בפיגוע באיתמר. שחלק ממשפחתו נספו  חיים פוגל

 לאחר הטקס התקיים ערב שיר וזיכרון עם אבי רט בליווי מוזיקלי. 

                           .תי ומשמעותימלשמיניסטים ולתהילה ינובסקי לוי רכזת הנוער, על טקס עוצ יום הזיכרון:

 גאים בכם נגעתם בכולנו. 

להדס דוויק על ליווי ותכנון הטקס ועל ההנחיה  אלי וריקה גרינפלד על הובלת הטקס,לתמר רפיום העצמאות: 

 ההנחיהדברי הטקסטים לטקס ובמיוחד על כתיבת  בתיתצחקי ברט על כלי ההשקעה!כל תודה רבה על הדס, 

נעם זמיר, נטע נמט  אופיר יערי, פים ולבנות שסייעו להריקודים הילעדי סלאב על ה ,המיוחדים והמשמעותיים

ר עריקוד של ילדי גן חובה וכיתות א'. לאלדד זמיר, אלעד פוקס ודובי ברסלוייובלת הלגל הררי על ה ורעות בר,

 על הקלטות לקליפ היישובי. 

                                            . ל הטקסיםבהשתתפות ובהצלחה ש ושלקח התושבים, מילד ועד זקן,ולכל 

, לחברי המזכירות שמשקיעים כלל האירועיםב שותפותלרות אדרי רכזת הקהילה על מעורבות ותודה רבה *

 *רבות מזמנם לטובת כולנו, לשמוליק המזכיר, רבקה, אלעזר וצוות האחזקה

 עמית לוי. 

באופן יוצא  היה מרגש ומיוחדגם השנה קיימנו בבוקר החג תפילה מוזיקלית  חגיגית בבית הכנסת המרכזי 

תן וורטר על הנגינה והשירה, נתראה בעז"ה ברג וני אנגל, שלום ויסתודה רבה לשלמה אברמסון, דוב דופן!!

 בשנה הבאה. 

http://www.nevedaniel.org/Videos


 

לציין את החשיבות  ג בעומר. מיותר"כבכל שנה גם השנה יחגגו הילדים במדורות ל :סיירת הורים ל"ג בעומר

                                   כים.מיוחד לאחר השעות של נוכחות המדריוב הרבה שיש למעורבות הורים בחגיגות

הטבלה  לא ארוך. כל הורה מתבקש להשתבץ בטבלה לזמן קצוב ורים.נשמח להתנדבות ההורים לסיירת ה

 תתפרסם במייל בתחילת השבוע עקבו אחרי הפרסום. 

 ך ועדת חינו אנא, קחו אחריות ומעורבות והיו שותפים מלאים!

 השבוע חולקו קופות צדקה בבתי התושבים ביישוב.  -נוער נוה דניאל עושים למען ילדי עמותת על"ה

הכסף  כלהמטרה: שכל משפחה תמלא את שלה ובכך תעזור לגיוס הכספים לקייטנת על"ה שמתקיימת בקיץ. 

הקייטנה, חודשיים מעכשיו. לאחר מכן הקופות יחזרו  מהקופות ילך לקייטנה. נאסוף את הקופות שבוע לפני

 לבתים ובהלך שנה הבאה יהיו פעמיים שנאסוף את הכסף. נשמח לעזרתכם! קדימה, למלא!

משפחה ביישוב שזקוקה לעזרה בשעות הבוקר ל: אנו מחפשים אישה או בחורה דרושה עזרה בתשלום

 .  02-9932875או לרב מתניה בטלפון:  0547495956 -לפרטים נא לפנות אלי בפלאפון .ואחה"צ לסרוגין

 

 

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

mailto:kehiland@gmail.com


 



 

 ֶצֶוות מּוָגנּות 

נות מזמין אתכן, נערות תיכון שעובדות, ממלצרות, או עושות גצוות המו

אנו רוצות ליצור "חוקי מוגנות" לביביסיטר   .ה משותףביביסיטר, לערב חשיב

  .ועבודות נוספות בישוב

 .את מוזמנת לשתף איתנו את מחשבותיך ודעותיך

                                    בחדר חוגים  19:30בשעה  10/5 באייר  ד"י נפגש ביום רביעי

 (. חותמ)מתחת לאולם הש

סיטר, עובדות ורוצות לדבר ולשמוע על הקשר מוזמנות כל הנערות שעושות ביבי

 .בין עבודה ומוגנות

 ני גולדשטיין ורחלי פסטרנק, צוות מוגנות'ג

 

Tzevet Muganut invites all young women who babysit to join us in an 

evening of thinking together. We would like to compose the "Neve 

Daniel Rules for Babysitting Safety" 

Please join us and share your thoughts and experiences! Be a part of 

this special project! 

When: Wed May 10 7:30 pm 

Where: Cheder Chugim (under Ulam Smachot) 

Who: All young ladies who babysit 

Evening will be facilitated by Racheli Pasternak and Jennie Goldstein, 

Tzevet Muganut members 

 

 

 

 



 

 

 

 

 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   

  

 

 

 

 

 

 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' 
 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 ָ
 

 יתה בערך יהשעה ה מרס, לקחנו בחורה טרמפ מגילה לנווה דניאל. 25אדר, ב ח"פקודי, אור לכ-פרשת ויקהלי שבת במוצא

: לנחמה שטייןבעלת האבידה מתבקשת להתקשר  . הבחורה שכחה במכוניתנו שקית עם נעליים. נשמח להחזירן.21:40

 חג שמח. 02-5661962. או: 054-4471753

 029934208 משפחת מאיר:איכותי. נראה חדש. נשמח להשיבו לבעליו.  שדות שמתחת למגרש נמצא כדורגלב. 

 טנה שהתקיימה בגן זית וארז. יאבדה כומתה של הנח"ל )ירוק בהיר( ביום חמישי שלפני פסח. ייתכן שנלקחה בטעות בקי

 . 0522683587 משפחת שנקמןנשמח לקבלה. תודה, 
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* 

( נקיים אי"ה שבת שבע ברכות 20.5 -)כ"ד אייר תשע"ז  בחוקותי"  -בשבת פרשת "בהר  דירות לאירוח: *

 . 0524549818  רותי גולדשטייןלרננה ויונתן. נשמח לסיוע בדירות לאורחינו בשבת זו. בשמחות . תודה רבה . 

 נשמח .נחגוג בר מצווה לבננו גלעד 20/5בחוקותי" , כ"ד אייר -בשבת פרשת "בהר דירות לאירוח:* 

 . 052-8144409 מונטפיורי-מש' משען , ובשמחות בתודה .לדירות/חדרים לאירוח בני משפחה

 -, שבנה טבע בכנרת בפסח, כותבת ספר תורה לעילוי נשמתו תמשפחת איטח מביתר עילי כתיבת ספר תורה:* 

ע"ש שמחה הילה  01בנק הדואר סניף ראשי  3313062הבחור נחמן בן נועה ז"ל. ניתן להפקיד תרומות לחשבון 

 .איילת זמיר  .איטח. תזכו למצוות

ברצוני להודות לכל הרקדנים המדהימים שהשתתפו בריקודים לקראת יום העצמאות. על ההשקעה  תודה: *

 .עדי סלאב תכם מאוד!! הייתם מעולים! תודה רבה!א ינהניתאמץ להגיע למירב החזרות. והמ

נונות הלטיני מפגשים בהם נפתח את הקואורדינציה ונטעם מסג 7סדנא בעלת  !!!סדנאות לטיני בפתח*

 -להלן השעות והימים המגוונים.

 ט'. -כיתות ז' -19:00, ו' -כיתות ד' -18:00,  ג' -כיתות א' -17:00 , י"ט אייר:15.5ימי שני, מתאריך 

                הסדנאות יתקיימו בחדר חוגים בנווה דניאל. נשים. -20:00 אייר: כ"א , 17.5ימי רביעי, מתאריך 

 .054-3377514 עדי סלאב לפרטים נוספים והרשמה: ייטנת קיץ... שווה לחכות!!בהמשך פרטים על ק

נו תמצאו מבחר גדול של מתנות יע במתנה מרגשת וגם שימושית? אצלרוצים להפת גילה כירבולים לקטנים:* 

-16:00ה בשעות -להזמין בהתאמה אישית. החנות פתוחה בימי א ייחודיות ופרקטיות לגדולים ולקטנים. ניתן 

 . 0545993271 ינובסקי  גילהבקרים וימי ו' בתאום מראש. בואו בשמחה!  19:00

טסט עד  שמורה ומטופלת היטב. מצב מכני מעולה, 97,שנת 3טיוטה קורולה יד  למכירה בהזדמנות!* *

 פרידמן רעיה 054-7649377לפרטים:  15.7.17

ש של מכוורת נגוהות בהר חברון בטעמים לקראת החגים הקרבים ניתן לרכוש דב :דבש ממכוורת נגוהות* *

דבש איכותי ללא חימום כלל, טעים מאוד ובריא, באספקה עד  .הבאים: פרחי בר, הדרים, אקליפטוס ואבוקדו

 .גדליה פרידמן  050-4888386לפרטים : ,ש"ח 70 -ק"ג  1.5ש"ח,  55 -קילו  1ש"ח,  32 -קילו  0.5.הבית

מעוניינים ברישום לשנה זו אנא פנו  הנכםוצה חדשה במעון. אם מתארגנת קב פתיחת קבוצה במעון: **

 . 02-9932426 דניאל מימון בדחיפות למנהלת המעון

שנים של נסיון בתחום הסלולר,  7טכנאי פלאפונים ותיק ומנוסה בנווה דניאל,  תיקון טלפונים ביישוב:* *

 . 0527342624 בר עמי ןשומרו  .ייעוץ, מכירה, ותיקון של כל סוגי הסלולר במחיר מעולה

 4במקום רגוע ושלב המשפחתון של מימי פותח את שעריו שנה הבאה לגילאים  י:המשפחתון של מימ* *

לתת להורה שקט נפשי ע"מ להשאיר . עם יחס וטיפול אישי לכל אחד בקבוצה קטנה : חודשים 8חודשים עד 

ת עשירות , ארוחות ביתיות ,הפסקות פירות , פעילויו  את האוצר שלו במשפחתון של פעם : שירים וריקודים

  . 052-8-586904: מרים נקשלפרטים  ... והכי חשוב עם הרבה נתינה. במהלך כל היום

  .ח לציוד טיולים"גמ ברשותנועם בוא חג הפסח ולאחריו הקיץ מזכירים שיש  גמ"ח ציוד טיולים:* * 

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

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

 



 

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

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

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

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

נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס  -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  

יסה )יכול להתאים למכונת כב. סה גדולשרותים, חדר כבי 2מרובע, מטר  100חדרים,  4דירת  להשכרה: 

בדוא"ל  לרומי ססמןנא לפנות  חסון + גינה גדולה ומושקעת עם דשא סינטטי.ארונות א 3ומייבש אמריקאים( 

    home@thesussmanfamily.com( 22:30עד  13:00רומי )מ   2030592-054  או בטלפון.

דירת חדר אחד עם מטבחון, שירותים וסלון מרווח. הדירה מושקעת וחדשה. למעוניינים נא  :להשכרה 

 . 0524511859-ויסברג לשלוםלהתקשר 

 חדרים עם חצר וגינה +הסקה מרכזית .ברחוב עמק ברכה .פנויה החל מתחילת יוני. 4דירת  להשכרה: 

 .רפי אדמוני 0508229292

 . 0544742615 לב קרןלפרטים  דרים + גינה החל מאוגוסט, נוף מהמם.ח 3.5להשכרה דירת  להשכרה: 

חדרים, גינה גדולה, מרפסת סוכה )עם פרגולה(, שכנים מעולים!!!  8בית גדול ברחוב אלוני ממרא.  להשכרה: 

     @hotmail.comnavitshalom. 0506613990  נוית ושלום צדיק -יםלפרט

. 0542322111 054-6764676 חדרים מרווחים ונוף ברחוב מגדל עדר. אפשרי לזמן ממושך. 5דירת  :להשכרה 

 מרדכי דימנטמן.

חדרים, במרכז היישוב. מזגן. חלונות מבודדות )אנדרסן(, הפונות לנוף. קורות עץ בתקרה  3דירה בת  להשכרה: 

שנתיים(. דקה הליכה מכל הפונקציות המרכזיות של היישוב המקנות אווירה של צימר. בניה חדשה )בת 

המרכזי/הספרדי/חב"ד, הדואר, המזכירות,  נביכ"סניף בנ"ע, חדר נוער,  ,)המכולת, גן חיים, גני הילדים

 . 052-566-5668: אורי בנק(. ה, אולמי שמחות וחדר חוגיםיהספרי

דרים ברחוב אלוני ממרא. קומת קרקע, חצר ח 3מאמצע יוני עד סוף אוגוסט. דירת  :השכרה לטווח קצר 

 . 0542345468 ימי שעשועפרטית, נגיש לבעלי מוגבלויות. למעוניינים נא ליצור קשר עם 

 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 

 

 :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:  6858289-405להתקשר 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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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: 

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

 .0543099939  וינברג אליהו: לפרטים

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

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

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

 . 0548188591 הודיה פריד נפרדת.

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

 .0547567889 גוטליב לדליהלפרטים להתקשר  

 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

 שוב קרוב לבית הכנסת המרכזיחדרים עם מטבח מרווח בכניסה לי 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(רגותללא מד)ישירות מהכביש 

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

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

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

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

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

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

חדרי שירותים  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 חוב אלוני ממרא ] ליד גן השעשועים[ בר 'קוטג: למכירה 

  .0544634362 בן ישי נירלפרטים 

 

 

 

 

 



 

 בס''ד

 נווה דניאל הסניף של ישראל
 

 

 דבר הקומונרית:

 דגלנות על מעפילים לשבט הכבוד כל⭐

 החזרות כל על ענק כוח יישר!!! אדירה

 וכמובן לחניכים יום אחרי יום והעבודה

, הלל, אביה, שושנה -התותחים למדריכים

 . ויגל אלעד

 חלק שלקחו החניכים לכל ענק כוח יישר⭐

 . העצמאות יום טקס לקראת בהכנות

 עם במסירות עבדו אורות משבט בנות

 ה"והרא מעלות שבטים הטקס וביום, הגנים

 . התפאורה את הרימו

 מקווה!!! העולם אלופי אתם!!! נחת איזה

 מתוך, ולעזור ליישוב לתרום שנמשיך

 . מהיישוב מקבלים שאנחנו מה לכל הערכה

 על וכסלר הדס למדריכה רבה תודה⭐

 מעריכים. חודש לסוף המצגות הכנת

 !!! מאוד

 הענף את שייצגו עשייה לצוות כוח יישר⭐

 !!! היישובי בטקס ע"בנ תנועת של הפועל

 חברים בברכת! מאוד ומבורך שלום שבת

 , ועבודה לתורה

 אריאלה

 

 פרשת שבוע:

  קדשים לפרשת חידות

  סרוגים מאתר נלקח

 .בפרשה המרומזות דיברות שמונה לפחות ציינו. 1

 לא גם אבל( זג לו שיש למרות) זוג לא הוא
 .זוגי-אי מספר

 ותרגומה בזרעים מסכת שהיא בפרשה מילה. 2
 . במועד

 לגויים יעשה שזה מבקשים אנחנו בהגדה. 3
 עושה כמעט ה"הקב ההפטרה מגרסאות ובאחת

 .לנו זאת
 

 

 : שבת ז"לו

  אבות פרקי 17:20

  צוות לימוד 17:50

  מפקד 18:10

 ש"סד 19:40

 ! ע"בנ תנועת על עוד לומדים

 ירותלעי שמיניסטים - פ"של בשם פרוייקט יש עקיבא בבני

 . פיתוח

 תלמידי) השמיניסטים התנועה חברי נשלחים בה  תוכנית זו

 המקום את לחזק מנת על מצוקה ושכונות פריפריה לערי( ב"י

 .שבו הנוער ואת

: מצטיינת מדריכה

 יוזמה על, אייזנמן נעמי

 ולעשות לשנות ורצון

, באהבה. מעבר

 :(שית"המד

: מצטיינת חניכה

 גרין אהובה

 ? ה/המדריכ מי

 . הפלאפון את לאבד נוטה⚪

 . פוחיתומ פסנתר על ת/מנגנ⚪

 מישהו של בבית מיטה ה/שבר⚪
 .אחר


