ִּכי ָתבוֹ א

הדלקת נרות:

צאת השבת:

18:35

י"ח באלול ה'תשע"ז

19:30

(לא לפני )17:36

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.
תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

18:45 ,17:20 ,13:20

18:45

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:28 :

מנחה בשבת

מ"ר
ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש
דרך האבות

חב"ד

18:45

18:45

18:45 ,17:20

18:45

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

8:30 ,6:45

8:15

8:15

8:30 ,*5:45

9:15

18:00 ,16:40 ,13:15

18:00 ,13:15

17:50

18:00 ,13:15

18:30 ,17:30 ,14:00

18:00

19:30

19:30

19:20

19:30

19:30

19:40

לא תתקיים קבלת שבת מוקדמת

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
אלעזר דימנטמן

שיחה אחרי קבלת
שבת :ג'רמי גימפל

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת

שבת
בבוקר

לאחר מוסף:
הרב מתניה בן-שחר

"ושמחת בכל הטוב"
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

 – 7:45שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

– 10:00
תפילת ילדים

לאחר
מוסף

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

תהילים ושיעור לנשים

 – 17:00מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

 – 16:00הרב שלמה לוי
שבת אחר
הצהריים

"( 17:00בין המנחות") –

הרב דרור ברמה" :סליחות,
קינות ,כתבי חידה – בין
רגשות אשמה לתשובה" –
הכנה רוחנית לימי הסליחות

חב"ד
– 15:40

בימות החול:

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,5:50

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40

מנחה (א'-ה')
ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:15

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
 – 14:15שיעור לילדים
בטעמי המקרא ופיוטים

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

– 14:20
לימוד הורים וילדים

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

– 16:30
שיעור לנשים

– 16:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :

סליחות5:00 :

6:10

שחרית לאחר סליחות

כוותיקין:
( 5:59א') – ( 6:02ו')

 – 17:00הרב שמעון דויטש:

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

18:35 ,13:40

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים
לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

בזמן :אבי לוין

באמרי רחל

"עיון בסיפורי ר' יוסי דמן
יוקרת (תענית כד").

21:30

התרמת דם
תתקיים אי"ה ביום חמישי,
כ"ג באלול ()14/9/17
בשעות ,22:00 - 18:30
באולם הכינוסים הקטן.
חשוב מאוד להגיע ולתרום.

( 20דקות לפני הנץ החמה)

20:00

ְב ָרכוֹ ת וְ ִאיחו ִלים
מזל טוב :לרפי ויונת אדמוני ולאהרן ועמנואלה משען מונטיפיורי ,ולהלל ושיראל לאירושיהם.
זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לראובן וחני אור ולמאיר לנישואיו עם שני בן נון .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לאמוץ ושרי שפירא ולסיני לנישואיו עם שני זמור .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :ליצחק וטובה רובינשטיין ולחנני לנישואיו עם אסתר עמר .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לברק וקרן אטינגר ולשאול ויוספה דוד להולדת הנכד בן לטל ואדם .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :ליפעת ושמעון ברויאר פינקלשטיין להולדת הנכד בן לנדב ויעל .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

מזל טוב :למוטי וזהבה בן שושן להולדת הנכדה שחר בת לתהילה ויונתן זלוטניק .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :ליהודה וחנה קאופמן להולדת הנינה שחר בת תהילה ויונתן זלוטניק .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :למנחם וחני פרסוף לחתונת הנכדה חדוה עם נריה .זכו לנחת מהם ומכל המשפחה .

ְברו ִכים הב ִאים
ישוב טוב :למשפ' אורנים שמואל ורחל שהגיעו לישוב גרים בשכירות אצל משפ' שטיינברג
ברח' דרך האבות .24
ישוב טוב :למשפ' אביעד גבריאל ושירלי שהגיעו לישוב גרים בשכירות בבית של משפ'
נחושתן ברח' אלוני ממרא .47/3

ִמ ֻּׁש ְלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה" :ובאו עליך כל הברכות האלה – והשיגוך" .לכאורה היה צריך לומר :והשיגוך כל הברכות האלה
ואז להמשיך ולומר ובאו עליך .מסביר הנצי"ב כי האדם רץ ונחפז לחפש את אושרו ואוצרותיו במרחקים ואינו
יודע כי ה' שולח לו ברכה במקומו .לפיכך ,לימדה התורה כי כאשר האדם שומע בקול הקב"ה ,וה' שולח את
ברכתו אל האדם ,הברכה תשיגנו ותגיע אלינו בלי שירוץ אחריה למקום אחר .נביט בשמחה במשפחה ובסביבתנו
הקרובה ונודה לה' על הטוב והברכות ששלח לנו ונזכה לתת גם לסובבים אותנו.
ואכלו בשעריך ושבעו" :ותשובה ותפילה וצדקה" .לקראת ראש השנה וחודש החגים יש משפחות בתוכנו אשר
צריכות סיוע .מי שיש בכוחם ורוצים לעזור יעבירו תרומתם לגבאי הצדקה בישוב .אפשר לקבל פטור ממס לפי
סעיף  46אם מעבירים התרומה דרך קרן גוש עציון (עבור קרן חסד לנזקקים נווה דניאל) .מצורף לדף מידע טופס
הוראת קבע .מי שצריכים עזרה או יודעים על הזקוקים לעזרה מתבקשים לפנות אלי או אל גבאי הצדקה .תזכו
למצוות ולשנה טובה ומתוקה ,ועדת הצדקה נווה דניאל.

אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום,

מתניה בן-שחר

החוגים התורניים לילדים :
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

א'-ב' בנות
א'-ב' בנים
ג'-ד' בנות
ג'-ד' בנים

יתחדשו בע"ה ביום שלישי כ"א באלול .כולם מוזמנים כולן מוזמנות!
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30

ה'-ו' בנות
ה'-ו' בנים
חוג טעמים לבנים ה'-ח'
ז'-ח' בנים
ז'-ח' בנות

השיעור השבועי בתנ"ך :לא יתקיים השבוע.
השיעור היומי בתנ"ך לנשים :בבית משפחת קסוביץ בימים א-ה 8:50- 8:20

אנו לומדות ספר מלכים .הנושא

השבוע :שליחותו של אליהו הנביא .כולן מוזמנות להצטרף.
שיעורים קבועים באוהל "ותן חלקנו":
יום רביעי
יום חמישי
שבת
שבת

20:00-21:00
20:30-22:00
7:30-8:30
17:00-18:00

קדושת לוי-רבי לוי יצחק מברדיצ'ב
קדושת לוי -רבי לוי יצחק מברדיצ'ב
מדרש רבה על הפרשה
רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה

לנשים
לגברים
לנשים ולגברים
לנשים

נקודת אור בפרשה :בשבת אחר התפילה בבית הכנסת המרכזי ,בחדר הקטן אמירת תהילים לנשים ואח"כ
שיעור פרשת השבוע עם חיבור אישי ורגשי למקורות ולחיים מועבר ע"י נשים בישוב ,לזכר אלישיב לוביץ .אנו
מזמינות נשים נוספות להצטרף לחבורה המיוחדת שלנו ,בלימוד ואף בהעברת שיעור .המעוניינת להעביר תפנה
אל אילנה לוביץ ( 0526924490לא בשעות הבוקר)
מקווה נשים שעון קיץ :המקווה פתוח כל יום בין השעות .19:45-22:00
במוצאי שבת וחג  -המקווה ייפתח שעה לאחר צאת השבת ויישאר פתוח למשך שעה וחצי.
בלילות שבת נא להתקשר לקביעת מועד לטבילה.
מחיר טבילה ( ₪ 30 -בלילות שבת וחג פטורים מתשלום) נא להקפיד על התשלום .לשאלות ובקשות מיוחדות
נא להתקשר לנצחיה לוי ,פלאפון .050-7338910 :כולן מוזמנות בשמחה! צוות הבלניות.

הציבור מזומן להרמת כוסית
לכבוד נישואיהם של

סיני שפירא ושני זמור
אחרי תפילת מוסף,
בחצר האחורית ,באוהל "ותן חלקנו".

משפחת שפירא

דרושות דירות :לשבת שבע ברכות של בננו מאיר ,פרשת כי תבוא ,י"ז באלול ( .)8.9נשמח לקבל דירות  /חדרים
לאירוח אורחינו .בתודה ,ראובן וחני אור 050-6238117
דרושות דירות לשבת נצבים וילך :בשבת פרשת נצבים-וילך (בשבוע הבא) נחגוג בר מצווה לבננו אחיה .נשמח
לקבל דירות או חדרים לאורחינו .בתודה מראש! שפרה ויחיאל גרינבלום .050-661-7749
דרושות דירות :לשבת פרשת ניצבים וילך לרגל שבת שבע ברכות .בשמחות  .משפחת לוקצקי0547827704 ,
* חוג הורים :מותשים? עמדתם עם סטופר ביד? ספרתם את הדקות עד סיום החופש הגדול??? זה לא חייב
להיות כך .אפשר להתנהל אחרת .חוג הורים בגישת שפר .שתי קבוצות חדשות נפתחות מיד לאחר החגים:
הצטרפו אלינו כי מגיע גם לכם להתחיל לנוח! חוג -1ימי שני בערב מתחיל ב .15/10/17-בנווה דניאל .חוג -2
ימי ראשון בערב -מתחילים ב -23/10/17-באפרת -מתמקד בהורים לילדים מתבגרים  15מפגשים –
 .₪600מפגש ראשון התרשמות ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש .לפרטים והרשמה -לימור פרל
0544914970
* מכירת  4המינים בנווה דניאל :סט רגיל ,₪ 70 -סט מהודר ,₪ 80 -סט מהודר א' .₪ 90 -להזמנת סט נא
ליצור איתי קשר בטלפון 0542070895:יונתן איתם.
* העירו את האומן הפנימי שלך!! זה הזמן להצטרף לקבוצת המציירים ומציירות של האומנית גאולה טברסקי.
אנו נפגשים בימי שלישי בין  .11:30-1:30בואו בשמחה! אין צורך בשום נסיון קודם באומנות .מחיר₪ 280 -
לחודש .לפרטים תתקשרו לגאולה טברסקי  0542344143ובקרו את דף ה FacebookשלנוPainting Classes -
with Geula Twersky
* למסירה 4 :גורי חתולים בני  3חודשים טליה חבצלת 0508-454597
* בניה ושיפוץ :אם אתם מחפשים מישהו שיבצע עבורכם עבודות בנייה ושיפוצים באמינות ,מקצועיות ובראש
שקט פנו לדניאל ניסן  .054-759-3251למעלה מ  10שנות ניסיון ועשרות פרויקטים מוצלחים .חפשו אותנו
בפייסבוק.
* העץ המסוגל :לקראת החגים 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
* מארחים בחגים ? רוצים לתת לאורחים שלכם ספייס מדהים? מזמינים עכשיו לילות בצימר 'הבית של רות'
בשדה בועז .לזוגות בלבד (זוג עם תינוק אפשרי) .הנחות למזמינים יותר מלילה אחד .לפרטים -כלילה קלמן
052-4317074
* סדנאות אלול בבית של רות בשדה בועז :סדנא לאמהות ובנות ( בגיל  )11-13על הגוף המתבגר -במחיר מסובסד
 מתחילים בראשון הקרוב .סדנא על תשובת הגוף עם אורית קדרי לייזרסון בשישי הבא ( .)15.9קבוצת מודעותלפוריות חדשה עם תמר אוחנה לפרטים נוספים והרשמה .כלילה קלמן 052-4317074
* מסאז' ורפלקסולוגיה :האם אתם עייפים? האם כואבים לכם השרירים בגוף? האם אתם מרגישים שחסר לכם
אנרגיה? מוזמנים לקליניקה שלי .אני מסז'יסט רפואי ורפלקסולוג .ליצירת קשר ותיאום פגישה :ג'יימס
כהן - 0547-987-689.או במייל jamescohen500@gmail.com
** סדנת הורים יוצאת לדרך 12 :מפגשים .החל מיום רביעי הקרוב ,ט"ו באלול ( ,)6/9/17בין השעות -20:15
 .21:30במפגשים נדון על תפקידנו כהורים ,ונתעמק קצת יותר בתפקיד חיינו ₪ 750 .ליחיד ₪ 1000 ,לזוג .
אילנה שויקה ,מדריכת הורים מוסמכת ,מכון אדלר 0526406816 .

** שיעורי פילאטיס לנשים :עם דבורה סגל ,פיזיותרפיסטית ומורה לפילאטיס עם הרבה שנות ניסיון ,מתחילים
בספטמבר .דגש על חיזוקים ומתיחות שיכולים למנוע ולשפר כאבי גב \ צוואר\ ברכיים \ כתפיים ועוד ,לשפר
יציבה ויציבות ,לאזן שרירים ולהגדיל כוח .שיעורים יתקיימו בחדר חוגים  :ימי א'  20:00בערב ,ג' 8:15
בבוקר .למעוניינים ולבירורים נא להתקשר לדבורה סגל054-5219428 :
** ברק הס בגוש עציון ,יום שני הקרוב !:כנס 'הופכים כאב ראש לכסף' מספר  ,9והפעם ...בגוש עציון .כל המידע
הכלכלי שאתם צריכים לדעת בערב אחד איך תוכלו לחסוך לפנסיה  ₪ 80,000לפחות? איך אפשר לקנות דירה
(כמעט) בלי שקל? איך תוכלו לחתן את הילדים (בעתו ובזמנו) בלי לקחת הלוואות? ביום שני הקרוב,11.9 ,
בשעה  ,20:00מתנ"ס גוש עציון5 .הרצאות קצרות בסגנון  TEDבתחומי תכנון פיננסי משפחתי ,משכנתא,
פנסיה והשקעות .לכל הפרטים bit.ly/barak-9להרשמה  bit.ly/bahar99קבלו עכשיו קופון הנחה לנרשמים
במכירה המוקדמת! הקלידו 'מוקדם' בשדה הקופון .לשאלות :בווטסאפ  052-2863079במייל
office@barakhass.co.il

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 במיילhaya.shames@gmail.com :
או לציפי ידידיה054-3075700 :

tsipiyedidya@gmail.com

קליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :דירת  2.5חדרים  +חצר פרטית אפשרות לריהוט משפחת חבצלת 0505-410580 , 02-9934445

()1

להשכרה :דירה ללא מדרגות ברח' אלוני ממרא 2 .חדרים ,מזגן ,חצר פרטית ומחסן גדול .מתאים לרווק ,לזוג,
למשרד או לקליניקה .נא ליצור קשר gם בנימין לוי )1( 0525406791
להשכרה :דירת  2חדרים במפלס הכביש .מרפסת ,מיזוג אוויר בשני החדרים .מוארת .לפנות לאפרים גרינפלד
)1( 052-8308007
דירה מרוהטת להשכרה 2 :חדרים ברח' בריכות שלמה .מתאים ליחיד ,זוג ,משרד וכו' .אנדי ערמון
)2( 0546366983
להשכרה :דירת שלושה חדרים חדשה ומושקעת ברחוב נוף הרודיון .כניסה מיידית .לפרטים  -יונת בירנשטוק
 ,054-2250458שלמה )2( .054-5684418
להשכרה :דירת סטודיו נגישה  -קומת קרקע ללא מדרגות מתאימה לזוג או למשרד .ממוזגת .לפרטים דליה
גוטליב . 054-7567889

()2

להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה.כניסה מיידית .מחיר מעולה.
למעוניינים נא לפנות לשלום וייסברג )2( 0524511859-
להשכרה בתקופת החגים :משכירים את ביתנו לתקופת החגים מערב ראש השנה ועד ערב שמחת תורה  -בין
התאריכים  .9.10.17-19.9.17חמישה חדרים עם חצר מרווחת .מיכל  050-7061403אוהד )3( 052-4231783
להשכרה :דירה של  3חדרים להשכרה בנווה דניאל ,שני שירותים ,נוף מדהים ,חצר פרטית ,כניסה מיידית 2400
כולל ארנונה .יוסי לוקצקי )3( . 0547827704
דירה להשכרה :במרכז נוה דניאל .דירת  2.5חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט עם שכנים
נחמדים .מתאים לזוג ,יחיד או למשרד .כניסה מידית  .לפרטים :יוכבד ארנוביץ )3( 050-5395673

להשכרה :בנוף הרודיון  2.5חדרים ,דירה חמודה ומאווררת .נוף מדהים .שירותים כפולים .כניסה מיידית.
לפרטים 0544467165 -רחל אדרי )3( .
להשכרה :דירת  3חדרים (כ 70-מ"ר) להשכרה במרכז היישוב ,ברח' נחל המעיינות מול גן חיים .ליד תחנת
האוטובוס ,הגנים ,המעון ,המכולת ובית הכנסת .לא מרתף ,דוד שמש ,שלושה כיווני אוויר ,ושטח גדול מרוצף
ויפה ליד הבית .מאוד מתאימה לזוג או זוג 054-6531314 .1+גילה אוספנסקי ()3

הֲ ָׁשבַ ת אֲ ב ָׁדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד

 אבד חליל ,ניתן להשיבו למשפחת ליכטנשטיין 0528109828

()1

 נמצא תלת אופן בצבע תכלת צהוב ,ניתן לקבלו אצל משפ .ליכטנשטיין0528109828 ,

()1

נמצא כדור התעמלות כחול גדול בגינה שלנו .רחוב הרי יהודה  .25שושנה הלברשטט

() 1



 נמצא שעון יד בתחנת האוטובוס ביציאה מהישוב ניתן לקבלו במזכירות הישוב.

() 1

 ביום ראשון שעבר אבד צרור מפתחות גדול עם מחזיק מפתחות ירוק בגן חיים המוצא היישר מתבקש להחזירו למשפ' פרידמן אסתי
ועדיאל 050-6418097 ,052-6958262

()1

 נימצא ליד התחנה במרכז הישוב ,דובון פרווה קטן(ניראה קצת כמו שועל) בצבעי חום  .משפ' ויאטר 9933253

() 2



חוגים לילדים
חוגי אומנות ויצירה לילדים :

חוג סריגה:

נפתחה ההרשמה לחוגי אומנות ויצירה לילדים
שיתקיימו בסטודיו הביתי שלי.
השנה אני מציעה שני סוגי חוגים:

מוזמנת להצטרף אלינו :ללמוד סגנונות סריגה ,לעבוד עם חומרים
שונים ולסרוג כל מיני מוצרים מדליקים  :סלסלות ,שטיחים,
שאלים ,תמונות מקרמה ועוד...

אומנות ומלאכת יד  -בחוג זה נתנסה בסוגים שונים של
חומרים ,נלמד על אמנים ישראליים ,ניצור ונעצב בכיף
יצירות .נעבוד גם על יצירתיות וביטחון עצמי ובעיקר נעשה
הרבה כיף .עלות ₪ 200 :לחודש ,תשלום חד פעמי ע"ס 100
 ₪עבור חומרים .

לבנות כיתה ד' ומעלה – בימי רביעי  17:30-18:30בנווה דניאל.
עלות ₪ 140 :לחודש (ל  4מפגשים) לא כולל חומרים
מתחילים אחרי החגים

חוג חדש  -רישום וציור  -נחזור על עקרונות הרישום
והציור במטרה לחזק את היכולות היצירתיות שלנו.
נתנסה בצבעים חמים וקרים ,גוונים ,שימוש בניגודים
הצללות ,תלת מימד ,ועוד הרבה .עלות ₪ 200 :לחודש,
תשלום חד פעמי ע"ס  ₪ 150עבור חומרים .
לפרטים והרשימה  -אישה עסיס 054-8004535

לפרטים :מרב גלעד 0523689679:

חוגי המחול של יהודית הירש!
הכנה לבלט לגילאי הגנים ,שיעורי בלט קלאסי ,מחול מודרני,
היפהופ וג'אז מכיתה א' ועד נשים!

ג'ודו

בנו"ד ובאלעזר ,באווירה נעימה ,שמחה ומקצועית ביותר.
השיעורים מועברים ע"י תושבת אלעזר בעלת ניסיון בהוראה של

יום ראשון הקרוב זה מתחיל
ג'ודוגוש יוצא לעונה חדשה זה הזמן להצטרף לענף
הלאומי של ישראל! מועדון ג'ודוגוש -מקצועיות  ,חינוך
לערכים ,חיזוק ביטחון עצמי ,קידום הישגיות והצלחה!

למעלה מ  20שנה.
להרשמה ופרטים נוספים :יהודית הירש
yehudit.ballet@gmail.com

מס' מסלולים לבחירה :אימון של פעם בשבוע נבחרת
צעירה ובוגרת,

חוגי כתיבה יוצרת לילדים ונוער בנווה דניאל!

ג'ימבו ג'ודו -תוכנית ייחודית לילדי גן חובה -כיתה א '

הצטרפו ותפתחו את יכולותיכם היצירתיות!
בחוג מהנה ומתקדם זה יוכלו המשתתפים:
 לבנות ולפתח ביטחון עצמי ככותבים לפתח וללמוד דרכי כתיבה חיוניות -לתרגל יכולת יצירתית ושימוש בדמיון

מועדון הג'ודו פותח את שעריו (מס' הילדים מוגבל)

בימי שני בביתי:
כיתות ה'-ו':
כיתות ז'-ח':
בימי שישי:
כיתות ט'-י"ב :בשעה 13:00

חדש השנה -קבוצת בנות כיתות ב'-ד' ביישוב.
חדש!!! אימון לנוער ולמבוגרים בימי שישי בגוש.
הממהרים להירשם עוד השבוע  -יקבלו תיק ספורט
במתנה ! ( עד גמר המלאי).
לפרטים ולרשימת ממליצים ,ניתן להגיע לשיעור ניסיון

דן פיטוסיdanfitusi@gmail.com 0535308483 ,

חוג לטיני שנתי:
בימי שני בחדר חוגים:
כיתות א׳-ג׳ :בשעה .16:00
כיתות ד׳-ו׳ :בשעה .17:00
כיתות ז׳-ט׳ :בשעה .18:00
כיתות י׳-יב׳ :בשעה .19:00

בשעה 17:00
בשעה 18:00

לפרטים והרשמה :שרינה פיורר 050-8299246

קומיקס:

חולמים על חוברת קומיקס משלכם? רוצים ללמוד באופן מקצועי
את סודות הציור בקומיקס?
לכיתות ב-ה עלות  ₪ 160לשנה כולל חומרים.

בביתי רחוב מגדל עדר .2
לפרטים שרה בלוך 054-7775966

לפרטים והרשמה 054-3377514 -עדי סלאב.

חוגי מחול עם פנינה:
שיעורים פרטיים בחלילית
לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים ,על ידי
מורה למוזיקה בעלת ניסיון רב .מיועד לילדי בית ספר
יסודי.
לפרטים :
טל בנק 050-5326717
talindance@gmail.com

בימי שני :
16:00-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:45

טרום חובה 3-4
חובה  -ב'
כיתות ג-ו
נערות מתקדמות ( ז' ומעלה )

לפרטים והרשמה  :פנינה סנד 052-5423777

