
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל ספרדי

 19:23 19:23,  17:50 19:23 19:23 19:23,  17:50 19:23,  17:50,  13:20 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 (9:07)סוף זמן ק"ש: 

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

6:45  ,8:30 8:15 8:15 5:05  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

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

 20:23 20:13 20:13 20:03 20:13 20:13 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:

 ישראל שכטר
שיחה אחרי קבלת שבת:  

 ישראל בר
קבלת שבת:  שיחה אחרי

 שחר-הרב מתניה בן

 שיחה אחרי קבלת שבת
 : הרב יהודה דרדיקמוקדמת
 : הרב ג'סי הורןןבזמ

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

לאחר מוסף:  הרב יוסי 
ַטח בַ "אליאב:  ה ה'בְּ  ַוֲעשֵׂ

ָכן, טֹוב ה ֱאמּוָנה שְּ עֵׂ  – 10:00 "ֶאֶרץ ּורְּ
 תפילת ילדים

7:45 – 
 שיעור במשנה:

 לאחר קריאת התורה: הרב ניסים מזרחי
 תפילת ילדים

10:45 – 
 גמרא למתחילות

 ח'-רות בכיתות ו'לנע
 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
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 ם פירוש אברבנאלע

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 הרב סיני פריבור:
"ירושלים לא נתחלקה 

 לשבטים"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

שבת אחר 
 הצהריים

 הרב שלמה לוי – 16:30
: מנחת חינוך – 17:00

 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
"'בהר  הרב איתן מאיר: 

 מתי ניתנה התורה?" –סיני' 

 חב"ד
שיעור לילדים  – 14:15

 –17:30 בטעמי המקרא ופיוטים
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

16:30 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

הרב רונן בן דוד:   – 17:00
"הר הבית בידינו?  

ברגלינו?  בליבנו?  על 
 העלייה להר הבית בימינו"

17:00 – 
 שיעור לנשים  

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

 ,5:50 שחרית  )א', ג'(

6:30  ,7:10  ,7:40  ,8:10 
 

6:15 5:50 
 כוותיקין:

 )ו'( 5:16 –)א'(  5:18
 

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

 5:40 6:20 8:40,   ,5:30 שחרית בראש חודש  )ו'(

  19:20,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

 18:45 א', ב', ד', ה': 
 19:30ביום ג':  

 20:00 21:30 20:30,  20:00 ערבית  )א, ב', ד', ה'(

 תפילות חגיגיות לכבוד יום שחרור ירושלים וגוש עציון

 20:00 ערבית  )ג'(
 שחר-שיחה קצרה:  הרב מתניה בן

21:30  19:45 

 ן()כוותיקי  5:09 5:45 6:10 8:10,  7:40,  7:10,  6:30,  5:40 שחרית  )ד'(

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

ַהר  ֻחקַֹּתיבְּ  - בְּ
 ה'תשע"ז כ"ד באייר

 הדלקת נרות:

19:13 
 (18:05)לא לפני 

 :צאת השבת

20:13  

 מצוה של -שבת בר
 יהודה גולדשטיין

 .בבוקס העלייה לתורה        

 

 מצוה של -שבת בר
 גלעד משען מונטיפיורי

 .בבית הכנסת הספרדי ורההעלייה לת        
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ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: למשה וגילה לוי להולדת התאומים בן ובת.  זכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב: לרב דני וג'ני גולדשטיין  וליהודה בר המצווה.  זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. 

מזל טוב: לאהרן ועמנואלה משען מונטיפיורי ולגלעד בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים 

.טובים  

 מזל טוב: למשה ולאה בלחמו וללוי לאירוסיו עם תניה. זכו להקים בית נאמן בישראל

מזל טוב: לשאול ורותי גולדשטיין ולחיים ורות שרמן לנישואי רננה עם יונתן. זכו להקים בית נאמן 

. בישראל                          

 מזל טוב: ליהודה וקרין בראון להולדת הנכד בן לחגית ודוד ורנר. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. 

 מזל טוב: ליהודה וקרן לוי להולדת הנכדה בת לאבצן ואוריה. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

מזל טוב: לרב שלמה ונצחיה לוי להולדת הנכדים התאומים בן ובת למשה גילה. זכו לגדלם לתורה 

למעשים טובים.לחופה ו  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 אזכרה

 העלייה לקבר של

 שלמה סיידמן ז"ל

18:00( בשעה 25.5.17בכ"ט באייר, )ביום חמישי תיערך   

.054-7610541בהר המנוחות בירושלים. לפרטים: ג'קלין סיידמן   

 

 

 

אנו מזמינים את קהילת נווה דניאל לקידוש לרגל בר המצווה של בננו  ה לתורה וקידוש:יעל
 גלעד

 עליה לתורה וקידוש בבית כנסת הספרדי.

 נשמח לראותכם בשמחתנו,

 מונטיפיורי-משפחת משען 

     ורנר.ד ך אנו מבשרים על לידת נכדנו, בן לחגית ודו בשמחה והודיה גדולה לה' יתבר שלום זכר:

 יקתובח -בשבת קודש פרשת בהר  "שלום זכר"ב לקחת חלק מוזמן הציבור     

 .35/2, בביתנו : רחוב אלוני ממרא 21.45החל מהשעה 

 בבואכם נתכבד

 יהודה וקרין בראון

 



                         

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ      בִמש ּ

נקודה בפרשה:  בשנת היובל בני ישראל שבים איש אל אחוזתו. לפני חמישים שנה זכינו וזכה עם ישראל 

להצלה וישועה ולשוב אל חלק נוסף של ארץ ישראל אחוזתנו. השיבה אל הארץ ואל הזהות היהודית שזעזעה 

לטובה את היהודים בכל מקומות פזוריהם ואת העולם כולו היא שלב חשוב בגאולה שהגיע אז בהפתעה 

  עשייה שיובילו להשלמת התהליך בחסדי שמים במהרה בימינו. לפללים לישועות וגדולה. אנו מת

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 .שחר-, מתניה בןשבת שלום

 

 

                                         

                                                                 נות!כולם מוזמנים! כולן מוזמ 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

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

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

 

בליל יום ירושלים יום ג' תתקיים תפילה חגיגית לכבוד יום שחרור ירושלים גוש עציון: 

   שיחה קצרה מפי הרב.לאחר התפילה  20:00תפילה חגיגית בבהכ"נ המרכזי בשעה 

 



 

הגבאים  בחירות לחלק מצוות הגבאים יתקיימו בחודש סיוון. בחירות לגבאים בבית מדרש דרך האבות:

תקופת הגבאות היא  שאר הגבאים יכהנו לשנה נוספת. ג'יימס כהן, יפתח תבור, מיכאל טרגין.  הפורשים הם:

עד  ניתן להגיש מועמדות .רף לצוות כנציג הצעיריםנשמח שגם נער צעיר יצט. מועמדים 3-4לשנתיים. ייבחרו 

 . . או בלוח המודעות ndshul@gmail.com באימייל:  ראש חודש סיוון

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

 השיעור מיועד לגברים ולנשים. בין אמירת תהלים לעיון בתהלים.  :השבוע הנושא הילים.ת ספר

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

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

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

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

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

רבי לוי  -קדושת לוי 20:00-21:00 יום רביעי
 רדיצ'ביצחק מב

 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

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

 לנשים

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

 .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 ה ולימודקריא

 .31הרודיון 

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

אחדות ליום או יותר או לכל . אפשר לבוא לשעות 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 

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

 0526932109אסתי פרינץ  לפרטים. להצטרף

-8:20ה  -ימים אניפגש בצטרפי אלינו. והבואי  .השבוע נתחיל בע"ה את ספר מלכים שיעור תנ"ך לנשים:

  בבית משפחת קסוביץ. 8:50

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

בלילות שבת נא להתקשר  .ה וחצישאר פתוח למשך שעידקות( 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

וד!!פרסים!! כיב  

 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

 

 

 

 

גש חברים קיום מפלהתחיל מסורת חדשה של מזכירות הישוב  החליטהלאחר חשיבה בנושא   -אסיפת חברים

 הנושאים שבהם תעסוק אסיפת החברים .כלל  על  נתן הסבריי. במפגש החברים ת חבריםאסיפכל שבוע לפני 

ולתהילה  רכזת ביום ראשון בערב חגגנו במדורות , אנו רוצים להודות לאריאלה הקומונרית  - ג בעומר"ל

 על הארגון והסדר במהלך הערב .הנוער 

יון מפעילה מוקד עירוני , המוקד מטפל בבעיות בנושא ביוב תאורת רחוב מועצה אזורית גוש עצ - 106מוקד 

* , לאחרונה 10618מטלפון נייד יש להתקשר  106פינוי אשפה וכן הלאה  . בשיחה מטלפון נייח יש להתקשר 

 .   054-6680405הוואטסאפ במספר  המועצה החלה להפעיל שרות של פניה למוקד באמצעות

!                                                                                                           סיירת קיץ למסיימי כיתות ו', ז', ח'נוכית ומאתגרת בהובלת דרוש  זוג לעבודה חי
 דרישות התפקיד:

  תוכנית * בניית 
 הובלה, הנהגה והשתתפות פעילה בכל הפעילויות במהלך הסיירת*  

רה בתשלום                                                                                                המש
 לפרטים:

 . 0543319975  תהילה ינובסקי לוי

 



 ְקִהיָלה

ביום ראשון השבוע חגגנו במדורות ל"ג בעומר, בשעות הערב המוקדמות נדלקו  סיכום אירועי ל"ג בעומר:

ג' היה כיף לראות השתתפות נרחבת ומגוונת של משפחות שבואו ולקחו -של ילדי הגנים וכיתות א'המדורות 

 על היוזמה הברוכה ושיתוף הפעולה.  לאסתי פרינץ ומש' אייזנברגחלק. תודה 

לאריאלה הקומונרית, המדריכים מאוחר יותר נדלקו המדורות של בנ"ע והנוער שנמשכו לתוך הלילה תודה 

על ארגון, אחריות ונוכחות בערב זה עם הילדים והנוער של כולנו. למתנדבי  לוי  רכזת הנוער -קיתהילה ינובס

מרב ברמה, איתמר ברנר, יהודית מאמו, עמי מקובסקי, מיכאל פיורר, חפצי פישר וחיה  -סיירת הורים

 על  לקיחת האחריות המעורבות והשותפות!  שיימס

תודה למזכירות, תודה לרב  סייעים להצלחת 'תהלוכת ל"ג בעומר':תודה רבה חמה ולבבית לכל העוזרים והמ

מתניה, תודה לשמוליק מזכיר הישוב, לרכזת הקהילה רות אדרי, לרבקה המזכירה, לאלעזר וצוות העובדים, 

לרבש"צ יואל גודיס, לרכזת הצהרון מרים הרטוג, ותודה ענקית לכל המסייעים. ליונתן סגל, לאלעד איזבוצקי, 

אידינוב, למשה צוקרמן, למיכאל פרידמן, לאלירם עובד, לדב פרידמן, למשה ולאה בלחמו, לאביגדור לאליהו 

רבקין ולכל עשרות העוזרים והמסייעים להצלחת התהלוכה ואחרון חביב לאלכסנדר לוקצקי שיחי' שכל מה 

 (שנעשה היה בעידודו ובעזרתו )נאחל לו בהזדמנות זו בריאות איתנה והמשך עשייה פורחת

מתושבי הישוב צעדו בגאון  500-בזכותכם היתה הצלחה מדהימה לתהלוכה למעלה מן המשוער. למעלה מ

בתהלוכה מיוחדת וססגונית, הכריזו פסוקי תורה, שמעו על גדולתו של רשב"י, צפו במופע קסמים וגם יצאו 

 עם יצירות רבות הקשורות לל"ג בעומר.

בריאות, עושר ואושר. וידוע ש"כדאי הוא רבי שמעון לסמוך נאחל לכולכם חיים מאושרים, שפע של נחת ו

 . ברוך פרבר ב/חב"ד נווה דניאל עליו..."

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

הכסף  כלקיץ. המטרה: שכל משפחה תמלא את שלה ובכך תעזור לגיוס הכספים לקייטנת על"ה שמתקיימת ב

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

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

עות הבוקר משפחה ביישוב שזקוקה לעזרה בשל: אנו מחפשים אישה או בחורה דרושה עזרה בתשלום

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

בגדי  של  נשמח לשרת נשים בהריון ובהנקה ביישוב. קיים מבחר גדול :גמ"ח בגדי הריון והנקה בנווה דניאל

ם וספרים באנגלית על לידה ותינוקות.  הריון אופנתיים בכל המידות. כמו כן יש לנו גם בגדי הנקה ואביזרי

 . chavelamomela@gmail.com  3381-688-058 חוי אייזנברגלמידע נוסף ולקביעת תור נא ליצור קשר עם 

 

 ehiland@gmail.comk,  7495956-054רות אדרי, רכזת הקהילה, 

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


 



 
 
 

ממש סיירת של  -התפקוד שלכם במדורות ל"ג בעומר היווה גאווה לכולנו  -לאריאלה ולמדריכים היקרים 

תה על רמה ועל יות שלכם, על התכנית שהיהנהגה. קיבלנו הרבה פרגונים מכל הסביבה על לקיחת האחרי

 . עקיבא-תחושת הביטחון שנתתם. יישר כח גדול לכם על היותכם מנהיגי נוער רציניים וערכיים! ועדת בני

 
 

 ֶצֶוות מּוָגנּות 
 

בשבוע שעבר נפגשו נציגות צוות מוגנות עם נערות מהישוב, במטרה לחשוב יחד על מוגנות בישוב בכלל 

 חשוב לכולנו לשתף אתכם בתכנים העיקרים שעלו: ובמקומות עבודה בפרט . 

ני גולדשטיין 'אפ של נערות שיובילו את התחום יחד עם גיש רצון וגם צורך לדבר על מוגנות. פתחנו קבוצת ווצ

ורחלי פסטרנק מצוות המוגנות. נערות נוספות מוזמנות להצטרף , להביע את דעתן ולשתף בארועים שהתרחשו 

וה דניאל ורוצה להצטרף לקבוצה, תשלחי הודעה עם שמך המלא והמילים ובישוב ומחוצה לו. אם את נערה בנ

יש רצון וצורך ללמוד,לדבר, לשתף וגם ללמוד כלים מעשיים להגנה  .0538264833ר "בקשה להצטרף" למספ

 עצמית .

 חשוב לנו להעביר את המסר הברור: לא נשתוק, על פגיעה קטנה כגדולה.

Last week, members of the Tzevet Muganut met with teenage young women from the yishuv 

with the goal of thinking together about personal safety within Neve Daniel and in the 

workplace . 

We decided as a group to share with you the main points discussed that evening. 

There is a desire and a need to discuss personal safety in an open way. We opened a whatsapp 

group for teens who will lead this project, under the guidance of Jennie Goldstein and Racheli 

Pasternak, members of the Tzevet Muganut. Additional teen girls are invited to join this group, 

to express their thoughts, and to share their own experiences within the yishuv and outside of 

Neve Daniel. If you are a teen girl living in Neve Daniel, and wish to join this group, please send 

a text with your full name and the words "request to join" to 0538264833. 

There is a desire and a need to learn, to speak, to share and to develop practical skills of self 

defense.  

It is important to the teens of Neve Daniel  to relay a clear message to the community: we will 

not be silent when facing any act of abuse or harassment. 

 

 



 

 

 

 

 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   

אל:אירועי שבוע הספר העברי בנווה דני  

15:30-20:00( בין השעות 15.6יריד הספרים המרכזי ברחבת המזכירות ביום חמישי כא' בסיון )  

ההשתתפות ללא תשלום.  3-10 לילדים בגילאי  בדיוק הצגה 17:00באולם הכינוסים בשעה  באותו היום  

בהשתתפות נתן מאיר באולם הכינוסים ערב מיוחד  20:00( בשעה 22.6שבוע שלאחר מכן ביום חמישי כח' בסיון )
סיפור חייה ודמותה המיוחדת של דפנה  - והסופרת יפעת ארליך על כתיבת הספר "מה יקרה אם אמות מחר בבוקר"

דרך הוראת קבע. ₪  10עלות  מאיר ז"ל.  

!שריינו את התאריכים  

  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' 

 הפתיחה בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות
 יונתן בן חמו 

 
 
 
 
 

054-5211156 
 
 

 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

  אבד לי כדור רגל בצבע כחול בורדו עם הדפס של ברצלונה  )הקבוצה שאני הכי אוהב  ( זה אבד לי ליד פרדס  רימונים

 .בארי אדמוניתודה   0508229292או לאבא שלי  029931570תה נו הבייברחוב עמק ברכה. מי שמצא בבקשה שיתקשר אל

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

 :מיכאל -0522405293נמצאו משקפי שמש בגן שעשויים התחתון ליד רח' מגדל עדר.לפרטים 

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

 .רינת שמש 0523121173 נמצא צמיד זהב של ילדה ממגנוליה, עם טליון בצורת אופניים, בגן חיים. 
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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 , בתודה ובשמחות .וח בני משפחהלדירות/חדרים לאיר

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

 . 0547288360 דינה לאוויתודה רבה ורק בשמחות.  אורחינו. 

יח"ל במתמטיקה וקבוצת 'אשכולות'  5ן )תלמיד שלום פלדמה: שיעורים פרטיים בגמרא ובמתמטיק* 

בלימוד גמרא או מתמטיקה. פנוי ללימוד  17-13רציני ואחראי, ישמח לעזור לנוער בגילאי  17בגמרא(, בחור בן 

                        (. 24.8 - 28.6במסגרת של שיעורים פרטיים )בתשלום( בתקופה שבין ד' תמוז וב' אלול )

 . שלום פלדמן 055-661-7138לפרטים: 

גם השנה, אנו מציעים קיץ של חוויות וכייף בנווה  )שנה אחת עשרה ברציפות!!( :קייטנת ספרא וסייפא* 

 – 8:30ה' -ליולי )ארבעה שבועות מלאים!(. ימים א' 2-27. ו'-כיתות א' דניאל במשך חודש יולי לבנים מסיימי

לויות מתנהלות באחריותם ובפיקוחם הצמוד של הורים כל הפעי הנחה לאח שני. 10%לילד. ₪ 900. 13:30

 eczamir@yahoo.com  0508754921 קרן ואלדד זמירלפרטים נוספים והרשמה  עתירי ניסיון בתחום!

יון רב ותיק עבודות מגוון, על ידי מאפרת מקצועית מבית ירין שחף, בעלת ניס :לנשים וילדות ערב איפור* 

 . 6663592-050 : חפר אושרתעכשיו במחירים נוחים! מגיעה עד בית הלקוחה! 

, אנחנו חוזרים בארה"במשפחת נווה דניאל היקרה! אחרי סיום שנה ראשונה של שליחות  החלפת רכבים:* 

לאוגוסט.  6ליוני עד ה 12יינים לעשות החלפת רכבים. אנחנו מגיעים לארץ בלחופשת קיץ בארץ! אנחנו מעונ

 -מקומות( במצב מצוין. אם אתם מתכננים חופשה באזור ניו יורק. ניו ג'רזי, פנסילבניה  7לנו יש מיני ואן )

    mtalibkatz@gmail.co    4853-234-516 טלי וגרשון וייס דברו אתנו!

בעקבות אסיפות ההורים בבתי הספר, עולה ומתחדד הצורך  -ADHD / ADDאימון לילדים ונוער עם * 

למצוא דרך לסייע לילדים ונוער עם אתגרי קשב וריכוז.  אני מציעה אימון המשלב שיטות שונות: שיטת רביב, 

ניתן להתחיל כבר   -צורך לחכות לשנה הבאה  אין , ונותן מענה ייחודי לכל מתאמן.CBCשיטת אתגר, שיטת 

 rivkabejell@gmail.comמייל:  5785608-050, סלולרירבקה ביג'ללפרטים:  בשנת הלימודים הנוכחית. 

 בתאריכים ם ה, שתתקיי-העולות לכיתות ג 7-10קיץ שוב נפתח קייטנה לבנות בגילאי ה קייטנה לבנות:* 

  9:00-14:00ה בין השעות  -הקייטנה בימים א ה' אב ארבעה שבועות מלאים -ח' תמוז  2/7/17-27/7/17

ובעלות  'שושנה ועדינה רון, תאומות עולות לכיתה יב בו יתקיים חצי יום קייטנה(  11/7/17)חוץ מי"ז בתמוז  

מדריכות בבני עקיבא, ידריכו את בתכם שוב שנים בהדרכת קייטנות, חונכות, בייביסיטר, ו 5ניסיון של 

כל יום מלא בחוויות, הנאה, לימוד וכיף בתוך סדר יום קבוע של  בנות בתיכון. 2יחד עם עוד  -קפוץ  בקייטנת

 בישול, משחקים ויצירות אומנות \תפילה, לימוד בוקר, משחקי ספורט, אפייה

ופריזבי, "פור סקוור", תלך לטיולים באזור  בתכם תלמד לשחק בדאבל דאץ', כדורסל, כדורגל, בייסבול

 260ש"ח לשבוע עם הנחה למקדימים של  285מחיר:  ותשתתף בלילה לבן עם סרט יחד עם כל בנות הקייטנה

לפרטים נוספים ₪  65מחיר ליום בודד  ש"ח לשבוע 25הנחת אחות של  ה' סיון  30/5/17ש"ח לשבוע עד 

או עם   shoshanaron121@gmail.comor  9383 708 052 ם שושנה והרשמה לקייטנת קפוץ נא ליצור קשר ע

 !מקווים שתצטרפו אלינו לחוויה מיוחדת בקייטנת קפוץ  dindiron1@gmail.comor  9384 708 052 עדינה

 .עדינה ושושנה רון
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 נות נא להעביר קורות חיים למזכירותילמעוני לניקוי המקוה, כל יום שישי למשך שעתיים.  אישה דרושה: *

 מנדלתהילה  תים או תמיכה למבוגרים בכל הקשורפעול בבת :קבועה או לסירוגין :מחפשת עבודה* 

0548755393. 

ף לטיפול בבית שלנו עם מטפלת מחפשים תינוק בן שנה וארבעה חודשים, עד שנה וחצי, לצר מטפלת:* 

      אמץ לויתןמקסימה )כבר מטפלת בבננו שנה שלמה והיא פשוט מדהימה( מראשון ועד חמישי. לפרטים 

052-5859857. 

 ש"ח בלבד! 200פעמים( ללא צארמס ב 10מוכרת פנדורה אמיתי במצב כחדש )משומש כ למכירה:* *

  .הולץ צופיה 0546801550 -למעוניינים

בקבוצה קטנה  של מימי פותח את שעריו לשנה הבאהבמקום שקט ורגוע המשפחתון  :שפחתון של מימיהמ* *

לפרטים נוספים .  וארוחות ביתיותבשירים וריקודים , עם פעילויות עשירות  עם יחס וטיפול אישי לכל אחד,

 . מרים נקש 052-8-586904מימי  )מערכת השבוע ,גיל המשפחתון וכו"( 

ה לבשר 'פלאנצ, מכונה לנקניקיות ,וופל בלג'י ,קרפ צרפתי ,פופקורן, מכונות סוכר ירועים:להשכרה לא **

  רפי אדמוני. 0508229292טון לפיצות ועוד.. , יפסרים'צ, מכונה לסחלאב

יש לכם הזדמנות לבוא או  חושבים על אירוע ואירוח המשפחה? מחפשים מקום להתרענן ולהתחדש? **

ר הרצה לבית מיוחד שנבנה עם המון אהבה, מלא בפרטי עץ מלא עבודת יד, מיטה, להזמין בני משפחה במחי

מצעים ומגבות מפנקים, מרחב גדול, שירותים ומקלחת מהממים ועוד פינוקים שנשאיר לכם באהבה.  צימר 

נות מצימר מדהים לזוגות במחיר משתלם. אנחנו היז אמנם עוד לא הושלם אז תוכלו להבית של רות בשדה בוע

 נו.שמח לארח אתכם ללילה או יותר אצלנ

 ש"ח 1,400 -ש"ח, לילה בסוף שבוע 1,100 -לילה אמצע שבוע מחירים מלאים:

₪                                                                 900 -ש"ח, לילה בסוף שבוע 700 -לילה אמצע שבוע  מחירי הרצה:

 .052-4317074 - קלמן כלילהים והזמנות. מתאים לציבור הדתי. לפרטים נוספ

לאלה מכם שרצים במרתון ביום שישי הקרוב, אני אהיה זמין לכל  עיסוי רפואי וטיפולי רפלקסולוגיה: **

הקליניקה שלי בנווה  או אחרי המרתון./אלה שרוצים לקבל עיסוי רפואי וספורטיבי )או רפלקסולוגיה( לפני ו

בבוקר עד שעה וחצי לפני שבת;  09:00-וביום שישי מ 22:30 עד 19:30-מוחה בימי חמישי בערב דניאל פת

 . 23:00ושעה וחצי אחרי צאת שבת עד 

מטופלים ותקבלו  3מבצע! תשלחו לי   22:30עד  19:45-הקליניקה שלי פתוחה כל יום חוץ מימי שלישי החל מ

 jamescohen500@gmail.com 987689-0547 ג'יימס יואל כהן טיפול אחד בחינם!

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

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

 . 0545993271 ינובסקי  גילהמי ו' בתאום מראש. בואו בשמחה! בקרים וי 16:00-19:00

  .ח לציוד טיולים"גמ ברשותנועם בוא חג הפסח ולאחריו הקיץ מזכירים שיש  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...( ת גז ועודמחצלות, כירו
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   daf.meida@gmail.comמי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע  

ס, מזגן וחצר הולנדית בפרוייקט מטר כולל מרפסת, גינה, יונקר 180 הויפהפייחדרים חדשה  5דירת  להשכרה: 

 . לוי 0547307080  אורית 0506280069 אוריה . . לכניסה החל מאוגוסט45ה

קטנה וחמודה. מוארת ומאווררת עם נוף יפהפה. )חלונות מרווין ( החל  2.5בנוף הרודיון, דירת   :להשכרה 

 . 0544467165  אדרי רחל -מחודש יולי, לתקופה ארוכה. לפרטים

מטר, שני חדרים. גינה קטנה, וכניסה  50כ .45דירה קטנה ומתוקה, בפרוייקט ה מתפנה ביולי. להשכרה: 

 .0544-318006:  אנגל שני -לפרטים מתאימה מאד לזוג צעיר, או למשרד. פרטית.

ונות אנדרסן. חדרים, חדשה, יפה ומושקעת, יחידת הורים, מיזוג מרכזי, מטבח מרווח, חל 3.5דירת  להשכרה: 

 . 054-5469609:  אוריאל גלמן גות. מיקום שקט ומרכזי. כניסה מיידית.ישירה ללא מדרגישה 

יסה )יכול להתאים למכונת כב. שרותים, חדר כביסה גדול 2מרובע, מטר  100חדרים,  4דירת  להשכרה: 

דוא"ל ב 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.

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

 . 0524511859-ויסברג לשלום

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

 .רפי אדמוני 0508229292

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

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

     navitshalom@hotmail.com. 0506613990  נוית ושלום צדיק -יםלפרט

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

 מרדכי דימנטמן.

חדרים ברחוב אלוני ממרא. קומת קרקע, חצר  3מאמצע יוני עד סוף אוגוסט. דירת  :ה לטווח קצרהשכר 

 . 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 וינברג: לפרטים

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

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.45חדרים להשכרה בפרוייקט ה 3דירת להשכרה:   

 . 0548188591 הודיה פריד נפרדת.

 :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 mes@gmail.comhaya.shaאו במייל:  6858289-054להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

tsipiyedidya@gmail.com קליטה טובה!  

  שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 טי בלבד לא תפורסם.מודעה אנונימית או בשם פר
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חדרים, קומת קרקע, נגישה ללא מדרגות קרובה לביה"כ בדרך האבות. ממוזגת. לפרטים  3דירת  להשכרה: 

 .0547567889 גוטליב לדליה

  יבגוטל דליהנגישה. מתאימה לזוג או למשרד. ממוזג. לפרטים  -דירת סטודיו, קומת קרקע :להשכרה 

05475672889. 

 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 2.5יחידה נפרדת של להשכרה   :להשכרה 

 . 0545664832 רונן רוזנזון

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

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

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

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

י יחידות(,אופציה לחלוקה לשת 2חימום 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: 

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  ינה, נוף. מחסן, ג  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 

 

 

 

 

 


