הדלקת נרות:

בְּ ִמ ְּדבַּ ר

צאת השבת:

19:17

ב' בסיון ה'תשע"ז

20:18

(לא לפני )18:09

באסרו חג ,לקראת שבת פ' נש ֹא ,ייצא לוח תפילות ושיעורים בלבד.
נא לשלוח הודעות לדף של שבת פ' בהעֹלתך לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי ,י"ג בסיון ,בשעה  12:00בצהריים.
תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

מנחה בערב שבת

19:27 ,17:50 ,13:20

19:27 ,17:50

19:27

19:27

*19:27 ,17:50

8:30 ,6:45

8:15

8:15

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:06 :

מנחה בשבת

**9:10 ,*8:30 ,6:30

8:30 ,*5:02

18:50 ,17:30 ,13:15

18:00 ,13:15

17:50

18:50 ,13:15

19:18 ,18:18 ,14:00

18:30

20:18

20:18

20:08

20:18

20:18

20:28

* המניין המרכזי ** מניין "רצה נא"

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
שמואל בורנשטיין

שיחה אחרי קבלת שבת:
ידידיה ראוזמן

שיחה אחרי קבלת שבת

לאחר מוסף:

הרב מתניה בן-שחר" :הסדר
והתכנית הטובים לצמיחה
בתורה לילדים ולמבוגרים"
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

– 10:00
תפילת ילדים

שבת אחר
הצהריים

– 7:45
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

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

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

 – 16:30הרב שלמה לוי

 – 17:00מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
 – 14:15שיעור לילדים
בטעמי המקרא ופיוטים
 – 17:00אסף ידידיה:

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

"( 17:50בין המנחות") –
נעם גרין" :חיי עולם וחיי

שעה – לימוד תורה בראי
סיפור האגדה"

בימות החול:

* כוותיקין

בית מדרש
דרך האבות
שיחה אחרי קבלת שבת

מוקדמת :הרב יצחק טברסקי
בזמן :לא תתקיים שיחה

חב"ד
– 16:30
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

שחרית (א' ,ג' ,ו')

,5:50

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

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

בימים ג' ,ה' ,ו' :גם 8:40
בימים ג' ,ה' :גם ( 9:10סוף זמן ק"ש)9:06 :

מנחה (א' ,ב' ,ה')

19:25 ,13:40

ערבית (א' ,ב' ,ה')

20:30 ,20:05

שיחה אחרי קבלת שבת
באמרי רחל

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

יוסף טפרמן:

לימוד הורים וילדים

"בין העומרים"
– 14:20
לימוד הורים וילדים

באמרי רחל

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

– 17:00
שיעור לנשים

–17:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג'6:15 :
ו'6:20 :

5:50

כוותיקין:
( 5:15א') – ( 5:13ו')

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

"עיון במושג 'מדינת
הלכה' ומשמעותו"

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

בתי תושבים /
אמרי רחל

– 10:45
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

לאחר
מוסף

19:27
9:15

ערבית במוצאי שבת

שבת
בבוקר

* קבלת שבת עם מנגינות קרליבך

חב"ד

6:10

18:45
21:30

20:00

ָׁשבּועוֹת

הדלקת נרות:

שחרית

זמן טלית4:38 :
הנץ החמה5:34 :
סוף זמן ק"ש9:06 :

20:21

19:20

ו' בסיון ה'תשע"ז

מנחה בערב
יום טוב

צאת יום טוב:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
19:30 ,13:20

19:30

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה לפני ערבית:
אודי לוי

"( *4:30אודה לא-ל"),
9:10 ,**8:30

9:00

* כוותיקין
** יזכור – ( 10:15משוער)

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

אמרי רחל

19:30

19:30

"( *4:50אלוקינו"),
8:15

8:15

בית מדרש
דרך האבות
19:30
שיחה לפני ערבית:
יחיאל גרינבלום

8:30 ,*4:38
* כוותיקין

* כוותיקין

חב"ד
19:30

9:15

19:20 ,18:00 ,13:15
מנחה

שיעור בין מנחה לערבית:
הרב חנן כלאב:

18:30 ,13:15

19:30

19:21 ,18:21 ,14:00

19:25 ,13:15

19:30

"מצוַ ת ראייה ברגל"

ערבית
במוצאי יום טוב

20:21

20:21

לימוד ליל שבועות

20:11

20:21

20:21

20:31

כל השיעורים ,בכל המקומות ,מיועדים לנשים ולגברים.

מרכז רוחני ספרדי

בבית זלבסקי (המוריה )15/2

 – 22:45קריאת תיקון ליל שבועות .במהלך הלילה יועברו שיעורים קצרים.

" – 23:00מנהיגות בהשראת מנהיגותו של משה רבינו"
יתקיים לימוד מונחה ,ואחר כך שיעורים.

זמני השיעורים דלהלן תואמו כדי לאפשר לציבור הלומדים לעבור ממקום למקום בזמן ההפסקות בין השיעורים.
שעה

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
בנוסף לשיעורים ,בית הכנסת פתוח כל
הלילה גם ללימוד עצמי ובחברותות.
הרב ירון קטן:

22:45

23:45

יצחק ברט:

1:45

2:45

נוף הרודיון

)(Please bring a Hebrew / English Tanach

"בין דת למוסר בהגות היהודית
של ימי הביניים"

Rav Kenny Hirschhorn:
“And it was during the days
”that the Judges judged...

"עקרונות חינוכיים
ממשנתו של הרב קוק"

Avi Levine:
”“Bikkurim: A Fresh Look at First Fruits

הרב רונן בן דוד:

Rav Jeremy Spierer:
“Hidden Names, Hidden Meanings:
”Anonymous Names in Tanach
Shalom Weisberg:
“Educational Principles
”in the Thought of Rav Kook
Rav Sinai Prebor:

שלום צדיק:

"ההלכה :זכויות או חובות?"

Rav Zvi Ron:
“Reading Between the Lines: Finding
”Meaning in Nikud and Trup in Tanach

"הסתכלות חדשה על זמן חירותנו
וזמן מתן תורתנו לאור מצוות
ספירת העומר"

שלום ויסברג:

הרב דוד בס:

"מעמדו של מומר – עיון במאמרו של
הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל"

"חמישה עיקרי האמונה
של הרב קוק"
יצחק ברט:

"הניגון של פרשת בהעלותך
וסודו של חג השבועות"

3:35
4:30

Shiurim in English

אביעד סוקולובר:

"האמנם 'נשתנה צורתו'? –
ברכות על מאכלים תעשייתיים"

0:45

בית מדרש דרך האבות

"מלאכת שבת ב'-שב ואל תעשה'"

תפילת שחרית כוותיקין ברוב עם בבית הכנסת המרכזי

לו"ז משוער – 4:30 :שירת הפיוט "אודה לא-ל"

 – 4:38ברכות השחר

 – 4:53קריאת מגילת רות

 – 5:06פסוקי דזמרה

שיעורים לילדים בליל שבועות
כיתה
ג'
ד'

בנים – ( 22:30עד )23:15
מש' ססמן
(מעביר נתנאל קסוביץ)
מגדל עדר 18/2
מש' פרקש
הרי יהודה 29

ה'

נוית צדיק
אלוני ממרא 37/4

ו'

אביגיל גימפל
אלוני ממרא 41
שמואל יכמן
אלוני ממרא 19/1
בתיה פריבור
אלוני ממרא 13/3

ז'
ח'

בנים – ( 23:30עד )0:15

בנות – ( 22:30עד )23:15

בנות – ( 23:30עד )0:15

ג'ולי ולדמן
אלוני ממרא ( 47/1עד למטה)
אורנה כהן
אלוני ממרא 39/4
מש' ססמן
(מעביר נתנאל קסוביץ)
מגדל עדר 18/2
ג'ולי ולדמן
אלוני ממרא ( 47/1עד למטה)
יחיאל גרינבלום
אלוני ממרא 7
דוד גולדשטיין
בריכות שלמה 14

אביטל ואיתמר ברנר
דרך האבות 20/6

אריאלה חריש
מגדל עדר 12

שרית סלומון יונה
מגדל עדר 21

מש' פרקש
הרי יהודה 29

שירה כפיר
ידידה ויסברג
אלוני ממרא 33

דוד מאמו
הרי יהודה 15

שיעורים לנוער (ט'-י"ב) יתקיימו בחדר נוער .פרסום בנפרד

שיעורים ואירועים ביום חג השבועות
כיתה
א'
ב'

בנים – 16:15

בנות – 16:15

מש איילי
נחל המעיינות 20/3
טלי פאר
נחל המעיינות 18/5

אוראל נאמן
נחל המעיינות ( 18/3מול המכולת)
מש וסרטייל
דרך אפרתה 8

 – 17:00כינוס לילדי היישוב בבית הכנסת המרכזי,
בהנחיית ר' ברוך פרבר

 – 18:15סיום התורה היישובי
באולם הכינוסים

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לשלמה ונחמה אברמסון להולדת הבת ליבי .זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לשלמה ויונת בירנשטוק ולעטר בת המצווה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לרב פינחס וענת רובינשטיין להולדת הנכד בן לרות וחיים ויינשטוק .זכו לנחת ממנו ומכל
המשפחה.

תנחומים:
לגילה אוספנסקי ומשפחתה על פטירת אביה
ר' זלמן בער (בוריס) מנדלב ז"ל
השבעה  -עד יום ראשון בבוקר ,בבית משפחת אוספנסקי רח' נחל המעינות.
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :מחנה ישראל מסודר במעגלי קדושה סביב למשכן ה' הניצב במרכזו .כך גם בית המקדש בלב
ירושלים העיר שחוברה לה יחדיו במרכז ארץ ישראל .בסוף הציווי על סדר המסע והחניה מתואר כי בני
ישראל עשו ככל אשר ציווה ה' .ללמד שבני ישראל צייתו לציווי והסכימו להתרחק מן המשכן כדי לתת
ללוויים להתקרב ולחנות סביב למשכן .בהתקרבות אל ה' צריכים אנו להיות "נותנים באהבה רשות זה לזה
".להקדיש ליוצרם בנחת רוח
הגבל את ההר וקדשתו :כולנו ממהרים לבוא אל בית הכנסת לתפילה ולתורה .יש "שכר הליכה" בנוסף לשכר
התפילה .בשעות הבוקר של ימות החול  9:00 - 7:00בערך הורים מביאים את הילדים לגנים ולמעון וזקוקים
לחניה הצמודה לבית הכנסת .בשעות הערב משמשת חניה זו למקווה .לפיכך ,מתבקשים הבאים לבית הכנסת
אשר בריאותם ב"ה תקינה ,לא לחנות בשעות אלה בחניה הצמודה לגנים ולמקווה .שכר ההליכה יוכפל,
האחווה לא תחדל וההתחשבות בזולת תגדל.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

שבת שלום ,מתניה בן-שחר.

סיום יישובי בחג השבועות
תכנית משמעותית ,מאחדת ,וכיפית לכל גיל! אצל רבים ,מוקד חג השבועות הוא הלימוד הלילי ,ואחרי תפילת
ותיקין ישנים .השנה בישוב שוב יש תכניות לכל המשפחה גם לקראת סוף החג .באולם האירועים-בשעה
 18:15אחרי המנחה הראשונה -יתקיים הסיום היישובי על תנ"ך וש"ס משניות לא משנה אם השתתפת
בלימוד או לא -כולם מוזמנים בשמחה! בסיום נשמע נציגים של המשתתפים בלימוד היישובי ,הרב מתניה בן
שחר ,פיני והללי שיר סיון ,נאוה ויהודה פלדמן ,ותני יעקבסון .כיבוד יוגש לאחר הסיום.
הכיבוד נתרם ע"י המזכירות וע"י משפחת יעקבסון לעילוי נשמת אליענה שרה יעקבסון חג שמח!

החוגים התורניים לילדים :לא יתקיימו השבוע ביום שלישי ערב חג השבועות .נתראה בע"ה בשבוע הבא.
בחירות לגבאים בבית מדרש דרך האבות :בחירות לחלק מצוות הגבאים יתקיימו בחודש סיוון .הגבאים
הפורשים הם :ג'יימס כהן ,יפתח תבור ,מיכאל טרגין .שאר הגבאים יכהנו לשנה נוספת .תקופת הגבאות היא
לשנתיים .ייבחרו  3-4מועמדים .נשמח שגם נער צעיר יצטרף לצוות כנציג הצעירים .ניתן להגיש מועמדות עד
ראש חודש סיוון באימייל . ndshul@gmail.com :או בלוח המודעות.
השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10אנו לומדים
ספר תהילים .הנושא השבוע  :מי יעלה בהר ה' ? השיעור מיועד לגברים ולנשים.
"ותן חלקנו" :השיעורים מתקיימים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
יום רביעי

20:00-21:00

יום חמישי

20:30-22:00

יום חמישי

22:00-23:00

שבת

7:30-8:30

קדושת לוי -רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב
קדושת לוי -רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב
אור החיים על הפרשה/
עם הרב גרשון קיציס
מדרש רבה על הפרשה

שבת

17:00-18:00

רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה

לנשים
לגברים
לגברים
לנשים וגברים
לנשים

שיעור במסכת תענית :שיעור לזכרו של הרב יונתן ברויאר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה  20:00בבית
משפחת בן אפרים .כולם מוזמנים חדשים כוותיקים .לפרטים :מנחם פרסוף.050-570-1067 .
שיעור "צורבא מרבנן" :מתקיים כל יום שני משעה  20:20עד  21:30עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.
קריאה ולימוד בספר הזוהר :לפי פרשיות השבוע ,בימי חמישי ,בשעה  20.30בבית משפ' הכהן אוריה נוף
הרודיון .31
בית מדרש נווה דניאל :רוצה ללמוד תורה בשעות הבוקר ולפני הצהרים? בוא והצטרף לחבורה הלומדת בחדר
הלימוד בבית הכנסת המרכזי בימים א-ה משעה  .9:00אפשר לבוא לשעות אחדות ליום או יותר או לכל
השבוע .ביום שלישי בבוקר אנו לומדים עם הרב מתניה בשעה  9:00ספר ירמיהו .בשעה 10:30 – 9:50ספר
מורה נבוכים לרמב"ם .לפרטים נוספים אברהם שטיינברג 02-9309394
קבוצת צורבא מרבנן לנשים :בע"ה לאחר שבועות תיפתח קבוצת לימוד לנשים של צורבא מרבנן .מוזמנות
להצטרף .לפרטים אסתי פרינץ 0526932109
שיעור תנ"ך לנשים :התחלנו ספר מלכים ונעסוק בייסוד מלכות שלמה .בואי והצטרפי אלינו .ניפגש בימים א-
ה  8:20-8:50בבית משפחת קסוביץ.
"נקודת אור בפרשה"  :בשבת אחר התפילה בבית הכנסת המרכזי בחדר הקטן אמירת תהילים לנשים
ואח"כ דקות של חיבור אישי ורגשי לפרשה על ידי שיפי כהאן .לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל.
מקווה נשים שעון קיץ :המקווה פתוח כל יום בין השעות .19:45-22:00במוצאי שבת וחג -המקווה יפתח
שלושת רבעי השעה ( 45דקות) לאחר צאת השבת  ,ויישאר פתוח למשך שעה וחצי .בלילות שבת נא להתקשר
לקביעת מועד לטבילה .מחיר טבילה 30-ש"ח(בלילות שבת וחג פטורים מתשלום) נא להקפיד על התשלום.
לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון .0507338910כולן מוזמנות בשמחה! צוות
הבלניות.

לימוד הורים וילדים בדרך האבות
פרסים!! כיבוד!!
כל שבת ,בשעה 14:20בבית המדרש דרך האבות
כיבוד נתרם לעילוי נשמת:
ר' אליעזר בן ברוך זאב (אבא של יעל מאיר)
חנה בת אלחנן (אמא של מוש מאיר)
פרסים נתרמו לעילוי נשמת:

גדליה יצחק בן שמואל יוסף קסוביץ

ביטחון  -בתחילת שבוע הבא המזכירות וצוות צחי נפגשים עם חברת "אביה "  ,החברה פיתחה מערכת שבזמן
חרום יוצרת קשר עם כל תושב  ,ומחזירה משוב לצוות מהתושב .
כמו כן לאחר חג השבועות המזכירות תקיים מפגש בנושא בטחון הישוב .במפגש נעדכן על מה נעשה עד היום
ומה מתוכנן בעתיד .מועד מדויק יימסר לאחר החג .
לימוד ושיעורים בחג השבועות  :מצורף לוח של השיעורים וקבוצות הלימוד שיתקיימו בחג .משמח לראות
שבכל שנה מתווספים עוד שיעורים ועוד קבוצות לימוד שנזכה להמשיך ולהפיץ את אור התורה ביישובינו.
חג שמח!

דרוש זוג לעבודה חינוכית ומאתגרת בהובלת סיירת קיץ למסיימי כיתות ו' ,ז' ,ח'!
דרישות התפקיד:
* בניית תוכנית
* הובלה ,הנהגה והשתתפות פעילה בכל הפעילויות במהלך הסיירת
המשרה בתשלום
לפרטים:
תהילה ינובסקי לוי .0543319975

ְק ִהילָ ה
סיכום ל"ג בעומר
הורים יקרים שלום,
כמו בכל שנה ,גם השנה ל"ג בעומר נחגג בקרב הילדים והנוער בפעילויות שונות  -במסגרת הסניף ובהמשך
הערב במסגרת שבטית .כל שבט לקח אחריות על תוכן הפעילות עבורו במהלך הלילה.
בנוסף הפעלנו השנה סיירת הורים מתוך רצון לשותפות והשגחה גם מצד ההורים.
האווירה הייתה טובה וחגיגית אך לצערנו נתקלנו במהלך הלילה בכמה אירועים יוצאי דופן שכללו שתיית
אלכוהול ושכרות בקרב הנוער הבוגר.
כל האירועים קיבלו מענה באותו רגע מצדנו בשיתוף של סיירת ההורים שהייתה באותו זמן בשטח.
מסקנות שעלו לאחר ל"ג בעומר:
.1חשביתה הרבה של סיירת ההורים בעיקר בשעות הקטנות של הלילה ומתוך כך בניית סיירת הורים לקראת
החופש הגדול והאתגרים הנדרשים בפתחו.
 .2מעורבות ההורים בבוקר שאחרי :בבוקר ל"ג בעומר נשלחה בקשה כללית במייל הישובי כדי לבוא ולסייע
בניקיון .הגיעו מעט מאד חניכים .ידוע שהרבה לא נכחו ובישוב ועם זאת נבקש מההורים להיות שותפים
מלאים ולדרבן את הילדים ללקיחת אחריות .חשוב להוסיף שזו איננה הפעם הראשונה שאחריות ההורים
מועברת אל אנשי הצוות החינוכי והמסגרות החינוכיות הפועלות בישוב ,ומסקנתנו היא שוב הצורך בשותפות
משמעותית בין מסגרות החינוך וההורים.
שמחה תמיד לשמוע מכם ההורים ,תהילה –רכזת הנוער
אירוע פרידה מהשמניסטים :בימים אלו אנו בונים את אופי ותוכן אירוע הפרידה מהשמיניסטים .לצורך כך
אנו מחפשים נציגי הורים שיהיו שותפים ויקחו חלק בחשיבה ובארגון .נא לפנות לתהילה ינובסקי לוי רכזת
הנוער .054-3319976 -או במייל.tehila.yale@gmail.com :
דרושה עזרה בתשלום :אנו מחפשים אישה או בחורה למשפחה ביישוב שזקוקה לעזרה בשעות הבוקר
ואחה"צ לסרוגין .לפרטים נא לפנות אלי בפלאפון 0547495956 -או לרב מתניה בטלפון02-9932875 :
גמ"ח בגדי הריון והנקה בנווה דניאל :נשמח לשרת נשים בהריון ובהנקה ביישוב .קיים מבחר גדול של בגדי
הריון אופנתיים בכל המידות .כמו כן יש לנו גם בגדי הנקה ואביזרים וספרים באנגלית על לידה ותינוקות.
למידע נוסף ולקביעת תור נא ליצור קשר עם חוי אייזנברג .chavelamomela@gmail.com 058-688-3381

רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

ֶצוֶ ות מוּגָ נוּת
לפני שנתיים היה מקרה של פגיעה מינית חמורה בתוך הישוב .הפוגע נעצר .אחרי כמעט שנתיים תהליך
המשפט הסתיים .הפוגע הורשע בעבירות חמורות ונגזר עליו ביום חמישי עונש של אחת עשרה שנות מאסר.
אנו מבקשים מהקהילה לתת פרטיות למשפחת הנפגעת .הנפגעים זקוקים לשקט כדי לעבור תהליך שיקום
ולהמשיך לבנות מחדש את חייהם .למי שיש שאלות ,דאגות או צורך ב התייעצות לגבי איך לדבר עם הילדים
שלהם ,בבקשה לפנות לחברי צוות המוגנות .בתפילה שהשלום והאחדות יחזרו לשכון בקהילתנו.
צוות המוגנות
הרב מתניה בן שחר
קרן לונדון
דני יעקבסון
רחלי פסטרנק
הדס לויתן
ג'ני גולדשטיין

השבת אין פעילות בסניף אנו יוצאים לשבת סניפית בירושלים.
צוות ההדרכה ואריאלה הקומונרית.

ֹנו ַער
" לכל סיום יש התחלה חדשה"...
שלום לכולם,
לאחר שנתיים נפלאות עם הנוער המקסים והנפלא,
בימים הקרובים אסיים את תפקידי בישוב כרכזת קידום נוער.
בישוב יש נוער מוכשר ,ועם המון רצון לעשייה.
חשוב להמשיך לתת קרקע פורייה לנוער שיוכלו להמשיך להעצים את עצמם את היכולות
והכישרונות שלהם.
לסיום אגיד תודה רבה רבה לכל הנוער הנפלא  ,להורים ,לרכזת קהילה ,לרכזת נוער וכל
הנפשות הפועלות בשטח.
בברכת דרך צלחה לכולם,
שבת שלום
רחלי סוליש רכזת פרט.

ַה ִ ּגיל ָה ַר ְך
קייטנת אסרו חג שבועות לגנים
קייטנת אסרו חג שבועות תתקיים ב 1/6בין השעות  14:00 - 7.30בגן ארז.
צהרון בתנאי שיש מספיק נרשמים.
עלות הקייטנה  70ש"ח 28/5
מ 29/5עלות הקייטנה  80ש"ח.
ההרשמה דרך טופס האינטרנט שנשלח לדוא"ל היישובי.
לכל שאלה או בעיה ניתן להתקשר 0546610492

מרים הרטוג

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה


ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד

אבד לי כדור רגל בצבע כחול בורדו עם הדפס של ברצלונה (הקבוצה שאני הכי אוהב ) זה אבד לי ליד פרדס רימונים
ברחוב עמק ברכה .מי שמצא בבקשה שיתקשר אלינו הביתה  029931570או לאבא שלי  0508229292תודה בארי אדמוני.



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



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



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



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

אוּלַ ם ֵאירו ִּעים

דו ַאר:
ֹ
יום א' –  18:00-19:00בערב
יום ב'  7:00-8:00 -בבוקר
יום ג' –  18:00-19:00בערב
יום ד'  16:00-17:00 -אחה"צ
יום ה' –  18:00-19:00בערב
יום ו'  -סגור
בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחה
יונתן בן חמו

לתיאום יש לפנות לרבקה לביא,
מזכירת היישוב,
בטלפון02-9931123 :

054-5211156

כתובת אתר הספרייה http://nevedaniel.library.org.il :

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


*
* דירות לאירוח :לשבת חתן של איתמר ואביגיל ,פרשת שלח לך ( ,)16-17/6נשמח לקבל לדירות/חדרים עבור
אורחינו .תודה רבה ורק בשמחות .דינה לאווי .0547288360
* דירות לאירוח :בשבת פרשת קרח ,ל' בסיון )24.6( ,נקיים בעז"ה שבת 'שבע ברכות' לילדינו עמיקם וליאב.
נשמח לקבל דירות/חדרים לאורחינו .בתודה מנחם ושרה פריד.0525585866 .
* תודה :לתושבי נווה דניאל היקרים  -אנו מודים לכם מקרב לב על החום שהרעפתם עלינו ועל יהודה
בתהלוכה לכבוד חגיגת הבר מצווה שלו ,ובשבת בעלייתו לתורה .תודה רבה למזכירות ,ובמיוחד תודה לנוער
המדהים שלנו בשבט אורות ובשבט הרא"ה שהשקיעו כל כך הרבה אנרגיות לקראת התהלוכה .השתתפותכם
הביאה את החיוך הגדול שכולנו ראינו בפנים של יהודה! שנזכה לחגוג ביחד עוד הרבה שמחות! ג'ני ודני
גולדשטיין
* גילה כירבולים לקטנים :יומולדת שנה לחנות!! אנחנו חוגגים ואתם נהנים!!  3ימים של מבצעים והנחות
ומתנה על כל קניה!!  7-9ליוני .והגרלה שווה בפייסבוק  /https://www.facebook.com/gilayanovskyבואו
בשמחה!! גילה ינובסקי .0545993271
* מלצרים לשבתות! צוות מלצרים אמין ומנוסה ,בגילאי  ,+19לפרטים והצעת מחיר - 055-663-6651 -אבנר
כהאן.
* מחפשת עבודה :סידור בתים ,קיפול כביסה ,גיהוץ וניקיון  -לפרטים אחינעם דוכן .0546751344
* קייטנת "המעשים הטובים" :עקב בקשות רבות ,אנו מתכוונים השנה לפתוח קייטנה בחודש אוגוסט לילדי
כיתות עולים לא' עד עולים לד' .הקייטנה תתקיים בתאריכים  2/8עד ( 22/8י' אב עד ל' אב) בין השעות 8:30
עד ( 13:30תתכן אפשרות לצהרון) וללא ימי שישי .סה"כ שלושה שבועות של קייטנה .תהיה אפשרות להירשם
רק לחלק מהזמן (שבועות או ימים) בקייטנה תכניות מיוחדות ומגוונות ,כפי שאתם מכירים כבר מהפעילות
ב"מועדון המעשים הטובים" .הקייטנה תופעל כנראה בבית חב"ד .אנו עכשיו בשלבי בניית התכנית ,בימים
הקרובים נפרסם בעז"ה מחירים ופרטים נוספים .אשמח לקבל הערות ,הסתייגויות ,רעיונות וכו' .בשורות
טובות ברוך פרבר .058-7706317
* קייטנה לבנות :בוגרות מידי לקייטנה ,אבל מפחדות שישעמם בחופש?! קייטנת בנות בוגרות במיוחד
בשבילכן!! נהנה ממגוון סדנאות שבנות הכי אוהבות ,וימי כיף בירושלים והסביבה .קייטנה במתכונת קצת
יותר אוורירית ופתוחה במיוחד בשבילכן .הקייטנה תתקיים בתאריכים ,20/7 -2/7 :מ 8וחצי ועד .14:30
מגילאי  .10-12מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל .לפרטים והרשמה ,רעות לוי.0538207999 -
* העץ המסוגל :לקראת הקיץ יגיע אליכם לבית צוות מיומן למגוון עבודות עץ  -פרגולות עם הצללה כשרה
לסוכה ,דקים ,מחסני עץ ,גדרות ,ריהוט גן ,נדנדות ועוד ...ועכשיו במבצע הנחה ענקית לקבוצת רכישה של
פרגולות .לפרטים יעקב צוקרמן .0545885573
*דרושה דירה :תושבת נווה דניאל מחפשת דירה  3.5-4חדרים חובה שהדירה תהיה נקיה ובמצב טוב נא
להתקשר ללורן עדילב .0506952882
* קייטנת קרנבל מטורפתתת!!!! היכונו היכונו קרנבל לטיני בפתח!!  ,6.8-25.8י׳ד באב -ג׳ באלול .קייטנת קיץ
לבנות כיתות -א׳-ו׳ בניחוח ריקודים ומלא מלא פאןןן!! הזדרזו להירשם!! בנוסף -חסרים לכם ימים בודדים
לפעילויות לילדות?!? אתם לא רוצים לשלם מחיר מלא?! אתם במקום הנכון!! מוזמנות להירשם על בסיס
שבועי ועל בסיס יומי!! הנחה לנרשמות בהרשמה מוקדמת והמתארגנות על קבוצה של בנות -הנחה נוספת!!!
לפרטים והרשמה -עדי סלאב 054-3377514

*סדנאות לטיני!!!! סדנא בעלת  4מפגשים בהם נפתח את הקואורדינציה ונטעם מסגנונות הלטיני המגוונים.
להלן השעות והימים -ימי שני ,מתאריך  ,5.6י"א סיון -17:00 :כיתות א' -ג' -18:00 .כיתות ד' -ו'.
 -19:00כיתות ז' -ט' .ימי רביעי ,מתאריך  ,7.6י״ג סיון -20:00 :נשים .הסדנאות יתקיימו בחדר חוגים בנווה
דניאל .לפרטים נוספים והרשמה :עדי סלאב .054-3377514
* קייטנת ספורט  !!!2017יוצאת לדרך ,הקייטנה מועברת על ידי שני נערים מנוסים בתחום ,בכיתה י'ב.
הקייטנה מיועדת לבנים העולים לכיתות ג'-ו',מועדי הקייטנה בין התאריכים  2-20/7ח'-כו' תמוז ,פעילות
הקייטנה תועבר בימים א'-ה' בין השעות  . 13:30 – 8:30במהלך הקייטנה יתקיימו אימונים אישיים,
תחרויות ,טורנירים נושאי פרסים ,ובנוסף פעילויות כגון :ניווט בירושלים ,ערב סרט עם "על האש" ,יום מים,
ועוד ...עלות הקייטנה  ₪ 850ו  10%הנחה על אח שני .לפרטים והרשמה :אבנר כהאן. 055-663-6651 :
שלם שטרן.054-830-9190 :
** שיעורים פרטיים בגמרא ובמתמטיקה :שלום פלדמן (תלמיד  5יח"ל במתמטיקה וקבוצת 'אשכולות'
בגמרא) ,בחור בן  17רציני ואחראי ,ישמח לעזור לנוער בגילאי  17-13בלימוד גמרא או מתמטיקה .פנוי ללימוד
במסגרת של שיעורים פרטיים (בתשלום) בתקופה שבין ד' תמוז וב' אלול (.)24.8 - 28.6
לפרטים 055-661-7138 :שלום פלדמן.
** קייטנת ספרא וסייפא( :שנה אחת עשרה ברציפות!!) גם השנה ,אנו מציעים קיץ של חוויות וכייף בנווה
דניאל במשך חודש יולי לבנים מסיימי כיתות א'-ו' 2-27 .ליולי (ארבעה שבועות מלאים!) .ימים א'-ה' – 8:30
 ₪900 .13:30לילד 10% .הנחה לאח שני .כל הפעילויות מתנהלות באחריותם ובפיקוחם הצמוד של הורים
עתירי ניסיון בתחום! לפרטים נוספים והרשמה קרן ואלדד זמיר eczamir@yahoo.com 0508754921
** איפור ערב לנשים וילדות :על ידי מאפרת מקצועית מבית ירין שחף ,בעלת ניסיון רב ותיק עבודות מגוון,
עכשיו במחירים נוחים! מגיעה עד בית הלקוחה! אושרת חפר . 050-6663592 :
** החלפת רכבים :משפחת נווה דניאל היקרה! אחרי סיום שנה ראשונה של שליחות בארה"ב ,אנחנו חוזרים
לחופשת קיץ בארץ! אנחנו מעוניינים לעשות החלפת רכבים .אנחנו מגיעים לארץ ב 12ליוני עד ה 6לאוגוסט.
לנו יש מיני ואן ( 7מקומות) במצב מצוין .אם אתם מתכננים חופשה באזור ניו יורק .ניו ג'רזי ,פנסילבניה -
דברו אתנו! טלי וגרשון וייס talibkatz@gmail.com 516-234-4853
** אימון לילדים ונוער עם  -ADHD / ADDבעקבות אסיפות ההורים בבתי הספר ,עולה ומתחדד הצורך
למצוא דרך לסייע לילדים ונוער עם אתגרי קשב וריכוז .אני מציעה אימון המשלב שיטות שונות :שיטת רביב,
שיטת אתגר ,שיטת  ,CBCונותן מענה ייחודי לכל מתאמן .אין צורך לחכות לשנה הבאה  -ניתן להתחיל כבר
בשנת הלימודים הנוכחית .לפרטים :רבקה ביג'ל ,סלולרי 050-5785608מיילrivkabejell@gmail.com :
** קייטנה לבנות :הקיץ שוב נפתח קייטנה לבנות בגילאי  7-10העולות לכיתות ג-ה ,שתתקיים בתאריכים
 2/7/17-27/7/17ח' תמוז  -ה' אב ארבעה שבועות מלאים הקייטנה בימים א-ה בין השעות 9:00-14:00
(חוץ מי"ז בתמוז  11/7/17בו יתקיים חצי יום קייטנה) שושנה ועדינה רון ,תאומות עולות לכיתה יב' ובעלות
ניסיון של  5שנים בהדרכת קייטנות ,חונכות ,בייביסיטר ,ומדריכות בבני עקיבא ,ידריכו את בתכם שוב
בקייטנת קפוץ  -יחד עם עוד  2בנות בתיכון .כל יום מלא בחוויות ,הנאה ,לימוד וכיף בתוך סדר יום קבוע של
תפילה ,לימוד בוקר ,משחקי ספורט ,אפייה\בישול ,משחקים ויצירות אומנות
בתכם תלמד לשחק בדאבל דאץ' ,כדורסל ,כדורגל ,בייסבול ופריזבי" ,פור סקוור" ,תלך לטיולים באזור
ותשתתף בלילה לבן עם סרט יחד עם כל בנות הקייטנה מחיר 285 :ש"ח לשבוע עם הנחה למקדימים של 260
ש"ח לשבוע עד  30/5/17ה' סיון הנחת אחות של  25ש"ח לשבוע מחיר ליום בודד  ₪ 65לפרטים נוספים
והרשמה לקייטנת קפוץ נא ליצור קשר עם שושנה  or shoshanaron121@gmail.com 9383 708 052או עם
עדינה ! or dindiron1@gmail.com 9384 708 052מקווים שתצטרפו אלינו לחוויה מיוחדת בקייטנת קפוץ
עדינה ושושנה רון.

** דרושה :אישה לניקוי המקוה ,כל יום שישי למשך שעתיים .למעוניינות נא להעביר קורות חיים למזכירות.
** מחפשת עבודה :קבועה או לסירוגין :בתפעול בתים או תמיכה למבוגרים בכל הקשור תהילה מנדל
.0548755393
** מטפלת :מחפשים תינוק בן שנה וארבעה חודשים ,עד שנה וחצי ,לצרף לטיפול בבית שלנו עם מטפלת
מקסימה (כבר מטפלת בבננו שנה שלמה והיא פשוט מדהימה) מראשון ועד חמישי .לפרטים אמץ לויתן
.052-5859857
** גמ"ח ציוד טיולים :עם בוא חג הפסח ולאחריו הקיץ מזכירים שיש ברשותנו גמ"ח לציוד טיולים .
מוזמנים ליהנות מהגמ"ח במהלך החג ובכלל (...הגמ"ח כולל  -אוהל ענק ,מנשאים לתינוקות ופעוטות ,תיקים,
מחצלות ,כירות גז ועוד )...יעקב ומרב וקס יעקב 050-5550604מרב .054-5665747

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  2שבועות
מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
תזכורת למשכירים ולמוכרים:
השכרת דירות  :אנו שבים ומזכירים כי לפני חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה .לקביעת ראיון נא
להתקשר לחיה שיימס בטלפון 054-6858289 :או במייל haya.shames@gmail.com :או לציפי ידידיה054-3075700:
 tsipiyedidya@gmail.comקליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :דירה חדשה במרכז היישוב 3 ,חדרים ומקלט ,מוארת ,מעוצבת ,מזגנים בחדרי שינה .חצר גדולה.
לפרטים  -יואל גודיס 0528656325 -
להשכרה :דירת  5חדרים חדשה ויפהפייה  180מטר כולל מרפסת ,גינה ,יונקרס ,מזגן וחצר הולנדית בפרוייקט
ה .45לכניסה החל מאוגוסט .אוריה  0506280069אורית  0547307080לוי.
להשכרה :בנוף הרודיון ,דירת  2.5קטנה וחמודה .מוארת ומאווררת עם נוף יפהפה( .חלונות מרווין ) החל
מחודש יולי ,לתקופה ארוכה .לפרטים -רחל אדרי .0544467165
להשכרה  :דירה בשכונה החדשה מסוף אוגוסט ,סלון 3 +חדרי שינה וחדר ארונות גדול ,מוארת ומרווחת,
מזגן והסקה תת-רצפתית ,חלונות מעל הקרקע ,גישה נוחה ללא מדרגות ,גינה נפרדת .לפרטים 050-4888386
גדליה פרידמן.
להשכרה :מתפנה ביולי .דירה קטנה ומתוקה ,בפרוייקט ה .45כ 50מטר ,שני חדרים .גינה קטנה ,וכניסה
פרטית .מתאימה מאד לזוג צעיר ,או למשרד .לפרטים -שני אנגל .0544-318006 :
להשכרה :דירת  4חדרים 100 ,מטר מרובע 2 ,שרותים ,חדר כביסה גדול( .יכול להתאים למכונת כביסה
ומייבש אמריקאים)  3ארונות אחסון  +גינה גדולה ומושקעת עם דשא סינטטי .נא לפנות לרומי ססמן בדוא"ל
או בטלפון 054-2030592 .רומי (מ  13:00עד home@thesussmanfamily.com )22:30
להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבחון שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה .למעוניינים נא להתקשר
לשלום ויסברג.0524511859-
להשכרה :להשכרה דירת  3.5חדרים  +גינה החל מאוגוסט ,נוף מהמם .לפרטים קרן לב .0544742615

להשכרה :בית גדול ברחוב אלוני ממרא 8 .חדרים ,גינה גדולה ,מרפסת סוכה (עם פרגולה) ,שכנים מעולים!!!
לפרטים -נוית ושלום צדיק navitshalom@hotmail.com. 0506613990
להשכרה :דירת  5חדרים מרווחים ונוף ברחוב מגדל עדר .אפשרי לזמן ממושך.0542322111 054-6764676 .
מרדכי דימנטמן.
השכרה לטווח קצר :מאמצע יוני עד סוף אוגוסט .דירת  3חדרים ברחוב אלוני ממרא .קומת קרקע ,חצר
פרטית ,נגיש לבעלי מוגבלויות .למעוניינים נא ליצור קשר עם ימי שעשוע .0542345468
להשכרה :דירת חדר  +מטבח/פינת אוכל  +חצר ,מרוהט ,כניסה מידית ,מתאים לזוג צעיר או לבודד
לפרטים :אליהו וינברג .0543099939
להשכרה :דירה קטנה .כ  35מ"ר .כניסה נפרדת .ניתן לשימוש כמשרד .שאול גולדשטיין0504012020 -
להשכרה :דירה  3חדרים  (,חדר הורים )  ,אמבטיה  ,גינה  ,חצר אנגלית ,פרוייקט  45מקום מרכזי רח' נוף
הרודיון פרטים  :ישי  054/6488244רבקה  058/4454323כהן.
להשכרה :דירה מרוהטת (מלאה או חלקית) 2 :חדרים ,קומת קרקע ,כניסה נפרדת וגינה פרטית .רחוב דרך
האבות ,קרוב לבית מדרש .מתאים לזוג .לפרטים 0544549469 :מייקל לורנס
להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה בפרוייקט ה ,45עם גינה מטופחת וחצר אנגלית .קומה  2עם מעלית ,כניסה
נפרדת .הודיה פריד .0548188591
להשכרה :דירת  3חדרים ,קומת קרקע ,נגישה ללא מדרגות קרובה לביה"כ בדרך האבות .ממוזגת .לפרטים
לדליה גוטליב .0547567889
להשכרה :דירת סטודיו ,קומת קרקע -נגישה .מתאימה לזוג או למשרד .ממוזג .לפרטים דליה גוטליב
.05475672889
להשכרה :להשכרה באלוני ממרא  2.5חדרים  +חצר פרטית ,אפשרות לריהוט .משה וטליה חבצלת
. 0505-410580 02-9934445
להשכרה :להשכרה -דירה בת  2חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד .טל:
 052-8040234רינת שטרן.
להשכרה :להשכרה יחידה נפרדת של  2.5חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי
רונן רוזנזון .0545664832
להשכרה :דירת  5חדרים ,חצר וגינה .ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים יוסי קרוטהמר0523542969 :
להשכרה :דירת  3חדרים ,בשכונה המזרחית ,מקום שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה.
לפרטים לפנות לרפי עבו  052-8119998או .052-8119997
למכירה :בית ברחוב נוף הרודיון ,עם הנוף הכי יפה בארץ ,שלושה מפלסים ,שישה חדרי שינה מרווחים
וגדולים ,יחידת הורים ,חדר כביסה גדול ,חלונות אנדרסון ,חימום ביונקרס ( 2יחידות),אופציה לחלוקה לשתי
יחידות נפרדות .לפרטים :נטע מגן .0507316451
למכירה :קוטג' ברחוב המוריה ,במיקום מעולה! ( בקרבת בתי הכנסת ,גני ילדים ,ספרייה ,סניף בני עקיבא,
סופרמרקט ,פארק שעשועים ,דואר ומזכירות)  160מ"ר בשני מפלסים ,הכולל  6חדרים 3 ,חדרי שירותים
ומקלחת /אמבטיה .מחסן ,גינה ,נוף .קיימת אופציה ל  4חדרים נוספים בחלל הגג ששטחו  70מ"ר .לפרטים:
תמר עבודי חובארה .0506877608
למכירה :קוטג' ברחוב אלוני ממרא [ ליד גן השעשועים]  200מ"ר מחולק ל -2יחידה להשכרה + . .גינה .
לפרטים ניר בן ישי .0544634362

מודעה בתשלום
בס"ד 21/5/17

קייטנת ספורט !!!
גם השנה תתקיים ביישוב קייטנת ספורט מטורפת !!!
 הקייטנה מועברת על ידי שני נערים מנוסים בתחום ,בכיתה י'ב.
 הקייטנה מיועדת לבנים העולים לכיתות ג'-ו'.
 מועדי הקייטנה בין התאריכים  2-20/7ח'-כו' תמוז.
 פעילות הקייטנה תועבר בימים א'-ה' בין השעות .13:30 – 8:30
 במהלך הקייטנה יתקיימו אימונים אישיים ,תחרויות ,טורנירים נושאי
פרסים ,ובנוסף פעילויות כגון :ניווט בירושלים ,ערב סרט עם "על האש",
יום מים ,ועוד...
 עלות הקייטנה  ₪ 850ו  10%הנחה על אח שני.
לפרטים והרשמה:

מספר
המקומות
מוגבל ,מהרו
להירשם!

אבנר כהאן.055-663-6651:
שלם שטרן054-830-9190:

