
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 אמרי רחל מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון
 בית מדרש
 דרך האבות

 חב"ד

 16:59 16:59,  12:20 מנחה בערב שבת
16:59 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

16:59 
16:59 

 קבלת שבת
 עם מנגינות קרליבך

16:59 

 שחרית בשבת
 (9:13זמן ק"ש: )סוף 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:00 8:15 5:59  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 16:30 16:48,  14:00 16:30,  13:00 16:30 16:30,  12:45 16:30,  12:45 מנחה בשבת

 17:58 בלבד 17:48 17:48 17:38 17:48 17:48 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

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

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 יעקב שליסלברג
שיחה אחרי קבלת שבת:  

 אודי לוי
 קבלת שבת שיחה אחרי

שיחה קצרה אחרי קבלת 
 שבת:  יוסי שטרן

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 שיעור קצר לפני מוסף:
 שחר-הרב מתניה בן

10:00 – 
 – 7:30 תפילת ילדים

 שיעור במשנה:
 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

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

 בבית צדיק
 (37/2)אלוני ממרא 

לאחר מוסף: "מדרש חנן" 
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 שיעורלאחר מוסף:  עם מש' סיון וחברים
 שבועהבפרשת 

 עם פירוש אברבנאל
 לאחר מוסף:

אמירת תהילים ע"י נשים 
 ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 לאחר מוסף:
 שיעור קצר בהלכה:

 הרב רונן בן דוד

לאחר מוסף: יחיאל 
"באיזה חודש גרינבלום:  

 ?"קרו עשר המכות

 לאחר מוסף
 באמרי רחל:

 לימוד הורים וילדים

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  18:30
 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 כנסת המרכזי "זכור לאברהם"בית ה :בימות החול

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

 (5:42)זמן טלית ותפילין: 

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

 )ו'( 6:09 –)א'(  6:12
 

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

  17:00,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  17:40 ה'(-ערבית  )א'

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

 ָוֵאָרא
 ראש חודש שבט

 א' בשבט ה'תשע"ז

 הדלקת נרות:

16:49 

 :צאת השבת

17:48  

 מצוה של -שבת בר
 טל נויבואר

 . בבית הכנסת המרכזי ורההעלייה לת

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 
 
 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 ולטל בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.נויבואר לאהרוני ושושי  :מזל טוב

    ולמתי לאירוסיו עם מירן חזי מאלון מורה. זכו להקים בית נאמן בישראל.  שטרןלחיים ורינת  מזל טוב:

. זכו לנחת ממנו להולדת הנכד, בן לסמדר ועמי דישון ליכטנשטייןמזל טוב לרב יחזקאל וחוה  מזל טוב:

 ומכל המשפחה. 

                                          

 

  , הציבור מוזמן לקידוש לרגל בר המצווה של בננו טל -קידוש

 תפילה באולם כינוסים . בשבת בבוקר לאחר ה

 ואכםנשמח בב

 אהרוני ושושי נויבואר 

 

 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ                                                                                                                        בִמש ּ

התראות מאת ה'. מתי מקבלים פרעה ועבדיו התראה ומתי המכה בחלק מעשר המכות קדמו  :נקודה בפרשה

פתיעה אותם? הרשב"ם מציין כי אפשר לחלק את המכות גם בענין זה לקבוצות של שלוש שלוש. בשתי מ

המכות הראשונות בכל סדרה הייתה התראה, ואילו המכה השלישית הפתיעה ללא התראה. ר"י אברבנאל 

פרעה מבחין כי ההתראה במכה הראשונה הייתה בפומבי ובשניה במלך לבדו. הרמב"ן מדייק כי ההתראה ב

הייתה רק במכות בהן היו המצרים עלולים למות. כך החלו המצרים ללמוד להכיר את מנהיגותו של ה' 

ושלטונו בעולם. המסר עבר ושמעו עמים. חיל אחז יושבי פלשת, אלופי אדום נבהלו ואילי מואב רעדו ... 

 יון במהרה בימינו.מלכות ה' התגלתה בעולם בגאולת ישראל בימים ההם ותשוב להאיר באור חדש על צ

ולים החדשים וילדיהם. עהתנועת בני עקיבא חליטה לתת דגש נוסף על קליטת  תכנית עמישב בבני עקיבא:

ציפי רוזן בוגרת הסניף נכנסה לתפקיד ותפעל בשיתוף פעולה מזכירות נווה דניאל הצטרפה למשימה החשובה. 

  אמיץ ועזרת ה' עלה נעלה.בלב  .ליישומה. ראו מכתבה המצורףעם אריאלה הקומונרית 

 

                                                                                                                           אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-מתניה בן, וחודש טוב  שבת שלום

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

                                                                 כולם מוזמנים! כולן מוזמנות! עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי. :רניים לילדיםהתו 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        18:00-18:30ד' 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.  י': זוג או פרט? –מזמורים ט'  הנושא השבוע: .תהילים ספר

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

 . 052-3003888 לנתןלפנות 

נּו"  יעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.הש:  "ְוֵתן ֶחְלֵקֵֽ

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

 "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 7:30לומדים 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: 

   .מיועד לגברים ונשיםהמאמר "למהלך האידיאות", בהנחיית יהודה זליגר. 

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

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

  רב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.עם ה 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 

צטרפי אלינו. והבואי  בנפילתו של שאול המלך.עיין השבוע נ .ספר שמואל לומדותאנו  שיעור תנ"ך לנשים:

  .משפחת קסוביץבבית  8:20-8:50ה  -ימים אניפגש ב

: 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

 

 

 



 

הפוטנציאל הטמון בך.. כל  בואי להתחדש ולגלות מה! שבט כבר כאןחודש , נשים יקרות מלווה מלכה לנשים:

את  ״ כי האדם עץ השדה״ .תנו היא כמו גרעין המחכה להתהפך לאילן נושא פירות יפים ובריאיםאחת מא

בבית משפחת  20:30ניפגש במוצאי שבת ר״ח שבט בשעה  !״לצמוח ולשמוח לך כח ״ ןשייתמוזמנת לערב נשים 

המיוחד שלנו ועל החשיבות של על הכח   לערב חווייתי ומרתק. נלמד ,בנווה דניאל 13/2רא בלחמו אלוני ממ

  בואי והביאי חברות  שירים ומוזיקה של לימודים בתוך מלווה מלכה  ובותט שורותב ומעיםש : שבט חודש

  ״בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותן עתידין להיגאל״

אילו שעות  -. )שימו לב19:30-22:00 ה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת, בין השעות ווהמק 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, על מנת המזכירות הזמינה למפגש את המזכירויות של אלעזר אלון שבות וראש צורים  -מפגש בעניני ביטחון 

 . הם לדוגמא דרך האבותילראות איך אפשר להגביר את ביטחון הישובים והמרחב בינ

יש אפשרות לראות את הזמינות -  www.nevedaniel.org -באתר אינטרנט החדש של הישוב -מותהזמנת אול

 . ישוב טלפוניתהישוב באופן שוטף . את ההזמנה יש לעשות במזכירות ה  של אולמות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevedaniel.org/


  
 

 ְקִהיָלה

 29.1.17הרישום לגנים ולבתי הספר יחל ביום א' הקרוב ב' שבט תשע"ז  רישום לגני הילדים ולבתי הספר:

. הרשום מתבצע דרך אתר האינטרנט של המועצה בכתובת : 17.2.17ויסתיים ביום שישי כא' בשבט תשע"ז 

baitisraeli.co.ilwww.  .כמו כן חולקו בתיבות הדואר חוברות שמרכזות עבורכם את ההנחיות ונהלי הרישום  

כמידי שנה נקיים נטיעות ט"ו בשבט לכל המשפחה, לזכרו של  –" כך הולכים השותלים רון בלב ואת ביד...." 

 . שריינו את התאריך ובואו בשמחה! 12:00בשעה  10.2.17ביום שישי י"ד בשבט אלישיב לוביץ. 

מחסן התחפושות, לקראת פתיחת  ת!תודה לכל מי שתרם תחפושות חדשו -מתנדבים למחסן תחפושות

שעתיים כל אחד. ככל שיהיו יותר מתנדבים, כך המחסן ייפתח יותר פעמים.  -מחפשת מתנדבים. מדובר בשעה

ן שאני וג' באדר. מכיו 1/3)י' בשבט(, וביום הסגירה   6/2אני מתכוונת להיות שם ביום הפתיחה, כנראה ב

 . 0528040234 –רינת ! הנושא. תודהלקראת חתונה, אהיה מאוד עסוקה ואשמח מאוד לעזרה בריכוז 

בשעה טובה נמצאה מפעילה למשחקייה החל מהשבוע המשחקייה תפעל  -שינוי בימי פעילות המשחקייה 

 מוזמנים בשמחה! 16:00-18:00בימי ראשון ורביעי בין השעות 

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 משפחות חדשות בחודשים  משפחות שייצרו קשר וילוו 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכל שאלה, ניתן לפנות אלי:וחודש טוב!  חורף טוב!

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

http://www.baitisraeli.co.il/
http://www.baitisraeli.co.il/
mailto:kehiland@gmail.com
mailto:kehiland@gmail.com


 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

  נמצאו כפפות של ילדים שלBaseball/Futball.052-6958262- אסתי פרידמן , ניתן לקבלן לפי סימנים 

  ישי 9933930נשכח ספר ילדים בסנטר הגוש, המאבד מוזמן לקחת.  

 02-9309583טלפון   יאיר ברט   .נמצא קבל ברחוב שמעל המגרש. 

 טלפון:  יאיר ברט  נמצא ביום רביעי נרתיק ספר של פלאפון ברחוב נוף הרודיון. האבדה תוחזר על פי סימנים

0506260088 . 

  שחור מצמר קשמיר נלקח בטעות מאזור המעילים התלויים בבית הכנסת דרך אבות בין מנחה לערבית בשבת  חורףמעיל

אשמח מאוד לקבל את המעיל  הושאר מעיל ישן שחור )תוצרת איטליה(. השארתי אותו בבית הכנסת. במקומו האחרונה.

 . 9934553  050-2315727 רלף פיחה תודה שלי בחזרה

 .לפני כשבועיים נשכחה שקית עם חוברת נגינה בפסנתר ב'מועדון המעשים הטובים' בבי'כ חב'ד                                   

 0528802729 , 9925082   דוויק ישורוןבלה, נשמח לק

  מנחם פריד נשמח אם הבעלים יבואו לקחת. של ילדים.  וכן סווטשר של פוקס עם כובע. 1נמצאו בביתנו מעיל סגול מס   

 .   18בריכות שלמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 
 



 

 

 

 ihttp://nevedaniel.library.org. כתובת אתר הספרייה :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצגה לילדים
 

 החלילן מהמלין
 ביום שני י' בשבטתתקיים 

 בפברואר( 6) 
 16:30בשעה  

 באולם האירועים  
 3-9מתאים לגילאי 

 הכניסה חופשית

http://nevedaniel.library.org.i/


 

 

 

( לכבוד שבת חתן של 25/3פקודי ) כ"ז באדר -אנו מחפשים דירות לאירוח בשבת פרשת ויקהל רות לאירוח:די* 

  .0528040234רינת:  .חיים ורינת שטרןמתי. תודה! 

על הדרך, פתוח  ...בערב שכולו שירה מרגשת מכל קשת הסגנונות :דחרר ביחלהשת, לצחוק, לשיר ממשיכות* 

             הפגישות אצלי בבית בנוה דניאל בימי רביעי .ואנרגיות טובות ומעוררות קול, נשימה נכונה ועמוקה,

 להתראות, ( )אין צורך בידע מוסיקלי קודם 052-8109986דליה הכהן אוריה  20.30-22.00בין 

 .'אדם ששר הוא אדם מאושר...' זכרו

לפרטים  טיעות וסוף מסלול עכשיו מדפסים חולצות לנ ממש מתחת לאף שלכם  :גאקו הדפסת חולצות* 

 .0505853377 בארי שפיראוהזמנות 

( ב'בית של רות' מתחיל קורס של ששה מפגשים על עבודת הגבר בעולמו, 30.1בשני הקרוב ) :אדם נושא זרע* 

מנחה קבוצות למודעות גברית ומייסד "מצעדי גבר", מנחה לזוגיות, מטפל, נשוי ואב לארבעה .  -עם עופר בשן

 .כלילה קלמן 052-4317074 -להרשמה, הבית של רות 052-3651354 -וספים, עופרלפרטים נ

סדנת תנועה עם תמר אוחנה. בהשראת עולם היוגה הנשית והקונטקט  :ית הפעימה הנשית בתנועהוחו* 

( ב'בית של רות' בשדה בעז. לפרטים נוספים 31.1בשלישי הקרוב ) -נחווה את ההשתנות הנשית הפועמת בנו

 . כלילה קלמן 052-4317074 -והרשמה

 מגיע לך! בוא לשעה של רוגע ובריאות טובה במיוחד בשבילך. :טיפולים בעיסוי רפואי וברפלקסולוגיה* 

 .ג'יימס כהן jamescohen500@gmail.com או בדוא"ל  689-987-0547 -ניתן ליצור קשר ב

בסטודיו בנוה  20:00בשעה  30/1סדנת קרמיקה חד פעמית תתקיים ביום שני ג' שבט  :סדנת קרמיקה **

 -שח למשתתף. משך הסדנא כשעתיים 150דניאל. כל משתתף יבחר ויצבע כלי ממבחר הכלים שיש בסטודיו. 

 !ים בשמחה. מוזמנ0544931912 יהודית וכסלרמשתתפים. לפרטים והרשמה:  6. מותנה במינימום שלוש

בשבוע שעבר התארחו בנווה דניאל שניים מבני קהילת אבאיודאיה מהכפר פוטי  :למען קהילת אבאיודאיה * *

שבאוגנדה. השניים סיפרו את סיפורם המרגש בביתו של חברנו יונתן סגל שמכיר את הקהילה ומלווה אותה 

כה היהודית ורבים מתושביה עברו תהליך גיור ע"י כמה שנים. אנשי הקהילה קיבלו על עצמם לנהוג על פי ההל

המעוניינים  הרב ריסקין בכפרם. הקהילה מעוניינת בקשר עם קהילות יהודיות בארץ  וזקוקה גם לסיוע גשמי.

קארין , 0508299246 - שרינה פיורר, 0542064929 - ליונתן סגללהכיר את הקהילה ולסייע מוזמנים לפנות 

 . 0524549818 -ותי גולדשטייןר, 0546675982 -בראון 

בנות מצווה יקרות מוזמנות יחד איתי לעצב את אלבום השורשים שלכן : חוג לעיצוב אלבום שורשים* *

           .מפגשים 4למשך .  בביתי 26.1.17החל מתאריך 17:00-18:15ניפגש מידי יום חמישי בשעה:  .בעיצוב אישי

 . 0547775966 שרה בלוךתודה  םהירשלמוזמנות  .ש"ח כולל חומרים 200העלות 

נינו ובין ילדינו. יבואי ללמוד גישה הנותנת הסתכלות אחרת על המתרחש ב הנחית הורים בגישת שפר: **

 28/2מפגשים שבועיים ויתחיל ב 15החוג יתקיים ב להיפטר מרגשות האשמה, להנות מההורות וגידול הילדים.

 שח , שיעור ראשון ללא התחייבות. 400מחיר:  .29כח' באייר  החוג יתקיים באלון שבות, רח יום שלישי.

 0547530911 תחיה ביאליק 0508712227 ענת לוברבוםמספר מקומות מוגבל. להרשמה 

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

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

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

 

mailto:jamescohen500@gmail.com


 

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

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

נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש   - עם טל  INDANCEאינדאנס* *

 18/1טודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות , בס20:15עם טל בנק. השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה 

 . talindance@gmail.com 5326717-050לפרטים !!!נשמח ונרקוד בבואכן .בנוה דניאל

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

 .0546911615 -גודיס פזישמח לעזור לכם ולעשות לכם את השבת מוצלחת לפרטים והמלצות 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

   daf.meida@gmail.comמי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע  

ת קרקע, כניסה נפרדת וגינה פרטית. רחוב דרך חדרים, קומ 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

מ״ר על מפלס  140פרטים:    חדרים ברחוב הרי יהודה,  נווה דניאל 5.5דירת   2017 ינואר 1מיום  להשכרה: 

חדרי  3חדרי שינה,  4 -חדרים  5.5ישנם  ,מאד קרוב לבית הכנסת המרכזי ב,כניסה ללא מדרגות מהרחו  ,אחד

 לפרטים, מיזוג אוויר בכל החדרים  ,אין גינה -מרפסת   סה,שירותים, סלון/ פינת אוכל, מטבח, חדר כני

 .שיין ואסתר קפלין  052-4286315נוספים ניתן להתקשר ל 

 ם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזיחדרים ע 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       

 :כריםתזכורת למשכירים ולמו

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

  0307570-054לציפי ידידיה: או haya.shames@gmail.comאו במייל:  6858289-054להתקשר 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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חדרי שינה, גינה ענקית, מרפסת גדולה  9ליד השכנים הכי טובים ביישוב!  בית בשכונה החדשה, למכירה: 

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

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

כניסה ללא מדרגות, עם נוף מרהיב המשקיף  ויחידה להשכרה.  מחסנים, כולל עליית גג ענקית, גינה מטופחת

פניות  זוג מיצובישי אינוורטר, מערכת אזעקה, שואב אבק מרכזי. יעד החוף, חלונות "פלה," אמריקנים, מ

  .055-666-2544 נאוה פלדמן רציניות בלבד. 

שתי הקומות. חלונות אמריקניים חדרים. מטבח ב 8מ"ר )כולל יחידת השכרה אופציונלית(.  289בית  למכירה: 

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

 . 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 -חדרים , מרפסת , מזגן 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 ) סון,חלונות אנדר חדר כביסה גדול, וגדולים, יחידת הורים,

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

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

 .0544634362 בן ישי נירלפרטים 

 

 

 

  



 

 בס''ד

 שראלנווה דניאל הסניף של י
 

  פרשת שבוע:

 הוא. )הטוב הכרת על אותנו מלמד משה בפרשתנו
 ואת, עליו שהגן משום היאור את להכות רצה לא
 גופת את לכסות לו עזר שהוא משום פרהע

 .( המצרי

 בטוב ולהכיר לב לשים בשבילנו טובה תזכורת זו
 להרבות עלינו. בשבילנו עושים ה"והקב שאנשים
, לחברים, למורים, להורים תודה באמירת

 עושים שהם מה כל את ולהעריך למדריכים
 .בשבילנו

 

 : שבת ז"לו

 15:20 -מדריכים לימוד 

 15:40 -מפקד              

 17:10 -ש"סד              

 

 :הודעות

 היום לכבוד איילי לאביה טוב מזל 

 !הולדת

 סיכום מצגת: ההבדלה אחרי ש"מוצ 

 !טבת חודש

 18:00 בשעה, 31/1ה, שלישי יום ,

 מרים םניצני שבט, הסניף של באולם

 ( !מצחיקים באמת במחירים)חלבית מסעדה

 ארז נשמת לעילוי, "רצון כח" בנושא

 !! אורבך

 !! לתרומה הרווחים כל

 !! :(מטורף יהיה, לכם מחכים

 !!בנים ניצנים שבט

 
 
 
 
 

 

  פייםאור ש מדריך מצטיין:
  

 יה הולץ: צופןמצטיי חניך

 חדשה!!  פינה

מדי שבוע נפרסם פרטים על  
מדריך בסניף ואתם תצטרכו 

 לנחש מי זה!

 והפעם:
 . אפריקה בדרום נולדתי- 
עוד לפני  אריה עם שיחקתי- 

 .שנתיים בן שהייתי
 ביום שלי תההולד יום- 

 .העצמאות

חושבים שאתם יודעים מי זה?  
 ספרו לנו בסניף! 

 חניכים!!! 230נרשמו לנטיעות 


