
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל ספרדי

 *19:08,  17:35 19:08 19:08 19:08,  17:35 19:08,  17:35,  13:20 מנחה בערב שבת
 * קבלת שבת עם מנגינות קרליבך

19:08 

 שחרית בשבת
 (9:16 )סוף זמן ק"ש:

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

6:45  ,8:30 8:15 8:15 5:22  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 18:30 18:56,  17:56,  14:00 18:20,  13:15 17:50 18:00,  13:15 18:20,  17:00,  13:15 מנחה בשבת

 20:06 19:56 19:56 19:46 19:56 19:56 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:

 נחמיה דימנטמן
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 שחר-הרב מתניה בן
 שיחה אחרי קבלת שבת קבלת שבת שיחה אחרי

 ג'סי הורן : הרבמוקדמת
 שיחה אחרי קבלת שבת

 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

לאחר מוסף: הרב מתניה 
'עני -"המשיח כשחר:  -בן

 – 10:00 ורוכב על חמור'"
 תפילת ילדים

7:45 – 
 שיעור במשנה:

 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

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

 בבית צדיק
 (37/2ממרא )אלוני 

 לאחר מוסף: "מדרש חנן"
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 עם מש' סיון וחברים

לאחר 
 מוסף

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

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 הרב צבי רון:
 שר בין העומר"הק

 ויום העצמאות"

 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
 לימוד הורים וילדים

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

 –)"בין המנחות"(  17:20
 הרב ירון קטן:

 –"תקנות הרבנות הראשית  
 לאומי?"-פוטנציאל דתי

 חב"ד
שיעור לילדים  – 14:15

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

 (13/2)אלוני ממרא 

16:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

הרב רונן בן דוד:   – 17:00
"גאולת מצרים והגאולה 

ימי הזיכרון  –העתידה 
והגאולה בהגות הדתית 

 המתחדשת"

17:00 – 
 שיעור לנשים  

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

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

 8:40ביום ו:  גם 

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

 )ו'( 5:29 –)א'(  5:34
 

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

 18:45   19:05,  13:40 מנחה  )א', ד', ה'(

 20:00  21:30 20:30,  19:45 ערבית  )ד', ה'(

 ת ישראל ולנפגעי פעולות האיבהיום הזיכרון לחללי מערכו

 20:01  21:30 לאחר סיום טקס יום הזיכרון,  19:40 ערבית  )א'(

 )כוותיקין(  5:33 5:45 6:10 8:10,  7:40,  7:10,  6:30,  5:45 שחרית  )ב'(

 18:45   19:05,  18:45,  13:40 מנחה )ב'(

 למדינת ישראל 69-יום העצמאות ה

 * לאחר סיום טקס המעבר,  19:45 ערבית חגיגית  )ב'(
 * תפילה ברוב עם

 
 דקות 15

  לאחר סיום הטקס

 *8:30,  7:30,  6:30 שחרית חגיגית  )ג'(
 8:00*,  5:25 )ה' מלך(  7:30 8:00,  6:20 * תפילה מוזיקלית

 * כוותיקין

 18:45  19:05 19:05,  13:40 מנחה  )ג'(

 20:00  21:30,  19:45 20:30,  19:45 ערבית במוצאי יוה"ע  )ג'(

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

 ְמֹצָרע - ְזִריע  ת  
 ה'תשע"ז ג' באייר

 הדלקת נרות:

18:58 
 (17:54)לא לפני 

 :צאת השבת

19:56  

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: לאיתי ונעמה בלוי להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.

 מזל טוב: לבנימין ואלכסנדרה פרבר להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב: לשלום ונוית צדיק ולמעין בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.

 מזל טוב: למאיר וסינה קורן לבר מצוה של הנכד עמיחי יהודה. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

מזל טוב: לדניאל והדסה יעקובסון ולתהילה )תילי( לאירוסיה עם ג'וש ברול. זכו להקים בית נאמן 

 בישראל.

 מזל טוב: לנחמיה ומיכל דימנטמן להולדת הנכד בן לנעמה ואיתי בלוי. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

מזל טוב: לרב יצחק וגאולה טברסקי להולדת הנכדה אורה תהילה בת לגילה ואריאל מייזר, ולהולדת 

.המשפחה ומכל מהן לנחת הנכדה איילת נועה בת לנחמה ואלכס גרינברג. זכו  

מזל טוב: מזל טוב לרבקה לנגזם להולדת הנכדות - בת לשירה וליהונדב עציון ובת לתמר ויצחק בונה. 

  זכי לנחת מהם ומהן ומכל המשפחה.

 מזל טוב: לדניאל ופרל פרידמן להולדת הנכדה בת לאילן וג'וליה. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנחומים:

 אימהליערה כותל ומשפחתה על פטירת 

 אניטה סילברה ז"ל. גב' 

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 
 

 תנחומים: 

  אביו לרוני ברנע ומשפחתו על פטירת

 .ר' בצלאל מרדכי ברנע ז"ל

. 5 השבעה בבית משפחת ברנע רח' נחל אשכול

 .19:45ערבית  19:00מנחה  7:10זמני תפילות: שחרית 

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 
 

 

 תנחומים:

 למרים בלוך ושושי נויבואר ומשפחותיהן על פטירת אביהן 

 .ז"לעזריאל רוברט ברן ר' 

 11:00"ח אייר בשעה הלוויה ביום חמישי ר

 בבית ההספדים קהילת ירושלים בהר המנוחות

 ירושלים. 5דירה  14המשפחה רח' אליעזר הלוי השבעה בבית 

     19:40 ערבית 19:00מנחה  07:30ת: שחרית זמני התפילו

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 
 

 



 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ      בִמש ּ

נקודה בפרשה: מי האיש החפץ חיים... נצור לשונך מרע...  המצורע נענש בדרך נס על שטימא את פיו בהוצאת 

רע ובקלקול הקשרים בין אדם לחברו. כוח הדיבור יכול להיות נפלא ובונה כאשר הוא נעשה בעת הנכונה 

ובתוכן הראוי. לכן המצורע מובא אל הכהן כדי שיקבל הדרכה ממי שמברך את עם ישראל באהבה. יש בדיבור 

ן אדם לאדם ואפילו בין אדם לאלוקים. ניתנה לנו הזכות והחובה של יכולת לבנות קשרים טובים ואהבה בי

נודה לה' ונהלל על הנסים  נתאסף בציבור ונתאחד ו ביום העצמאותתפילה והסגולה והמצווה לעסוק בתורה. 

נתפלל ונייחל לבוא גואל.. והנפלאות שעשה לנו ולעם ישראל  

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 .חרש-, מתניה בןשבת שלום

 

 

                                          

       לא יתקיימו השבוע ביום העצמאות. ניפגש בע"ה בשבוע הבא. :התורניים לילדים החוגים

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

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

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

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

את התפילה  .לדים בבית הכנסת הספרדי בשבתותשמחים להודיע על תפילת י תפילת ילדים בביה"כ הספרדי:

התפילה תתקיים לאחר אמירת 'ימלוך', בשעה  .תוביל בת אל לאווי, ואנו מודים לה על נכונותה להירתם לכך

 . וועד בית הכנסת .כל הילדים מוזמנים בשמחה .בערך 10:15

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

         .ככל הנראה, מניין זה יתקיים בבית הכנסת הספרדי. 22:00ערבית נוסף בימי חול, כל ערב בשעה  מניין

על מנת לבדוק היתכנות  .(נמצא פתרונות נקודתיים לאותם ערבים - 2200ככל שיהיה אירוע או שיעור בשעה )

לפי ימים בהם יוכלו להתחייב להגיע למניין בטבלה  את שמותם  רשמושל קיום מניין זה, נודה כי אנשים י

אביעד  .ישובי או בטבלה שנתלתה בלוח המודעות של בית הכנסת המרכזייה האלקטרונית שנשלחה במייל

 דוויק

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

רבי לוי  -קדושת לוי 20:00-21:00 יום רביעי
 מברדיצ'ב יצחק

 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   :סכת תעניתשיעור במ

  .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 קריאה ולימוד

 .31הרודיון 

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

משתתפים חדשים וותיקים  ידושין. השבוע, מתחילים ללמוד את מסכת ק 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 -הלימוד בבית הכנסת המרכזי בימים א

ספר 10:30 – 9:50ספר ירמיהו. בשעה   9:00עם הרב מתניה בשעה השבוע. ביום שלישי בבוקר אנו לומדים 

 02-9309394 אברהם שטיינברגמורה נבוכים לרמב"ם. לפרטים נוספים 

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

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

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-ר טבילהמחי לקביעת מועד לטבילה.

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

 .הבלניות

 

 לימוד הורים וילדים בדרך האבות

 פרסים!!

 כיבוד!!

 בבית המדרש דרך האבות14:20, בשעה כל שבת

 לוי נשמת:יתרם לעכיבוד נ

 )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

 

 

 

 

 . הקומונרית על הטקס המרגש  ואריאלהתודה רבה לשבט אורות  – טקס יום השואה

 . העצמאות ויום הזיכרון יום טקסי ביישובינו יתקיימו שנה כמידי - העצמאות ויום הזיכרון יום טקסי

הטקס ינוהל ויועבר ע"י השמיניסטים אשר  " בתוככי ירושלים "טקס יום הזיכרון השנה יעמוד בסימן 

   . על מנת להעביר ערב ערכי ומלא תוכן השקיעו ועמלו בליווי של תהילה רכזת הנוער

טקס יום העצמאות , משלב בתוכו עשיה של כלל הקהילה שותפים בו ילדים ומבוגרים . הטקס יעמוד בסימן 

 . ישובנויויתנהל בצורה המסורתית כנהוג ב  שבות בגוש עציון"ישנה לשחרור ירושלים וחידוש ההתי 50"

טקס , הנכם מתבקשים לוודא שילדכם לא יתקרבו לאזור הים בסוף ידי שנה יהיה מופע זיקוקכמ -זיקוקים

כחלק  התפעולי של הזיקוקים . כמו כן הרחובות הסמוכים למגרש, מגדל עדר ועמק ברכה יהיו חסומים 

 . מדרישות הרישוי של הערב

  

 

 ְקִהיָלה

ימים ללהלן לו"ז החזרות טקס. ים בישורת האחרונה ובריכוז מאמץ לקראת האנו נמצא  אירועי אייר תשע"ז:

 הקרובים:

 ה' בנים ובנות. -ד' 15:30ה' בנות ו-ב' -14:30ג' בנות, -ב' -13:30החזרות יתקיימו במגרש.  יום שישי: 

ה' -ב' -17:00ג', -כיתות ב' -16:00גני חובה וכיתות א',  -15:00החזרות יתקיימו במגרש.  יום ראשון:

 ה' בנים ובנות. -ד' -18:00בנות, 

 לדי הגנים וכיתות א' צריכים להגיע לטקס לבושים בנים במדים ובנות בכחול לבן.   * י

במגרש. כולם  13:45יתקיימו חזרות גנרליות לכל משתתפי הטקס בשעה:  1.5.17ה' אייר  יום שני

 מחכים לכולם! מתבקשים להגיע עם התלבושות. 

 קופות צדקה בבתי התושבים ביישוב.  השבוע חולקו -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. 

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

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

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   .ביביסיטר, לערב חשיבה משותף

  .ועבודות נוספות בישוב

 .ו את מחשבותיך ודעותיךאת מוזמנת לשתף איתנ

                                    בחדר חוגים  19:30בשעה  10/5 יד' באייר  נפגש ביום רביעי

 (. חותמ)מתחת לאולם הש

מוזמנות כל הנערות שעושות ביביסיטר, עובדות ורוצות לדבר ולשמוע על הקשר 

 .בין עבודה ומוגנות

 מוגנות ני גולדשטיין ורחלי פסטרנק, צוות'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   

באייר( תהיה הספרייה סגורה.ו -ביום שני ושלישי )ה   

 

 

 

 

 

 אּוַלם ֵאירּוִעים 
 לתיאום יש לפנות לרבקה לביא, 

 וב,מזכירת הייש

 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-י שבת פרשת ויקהלבמוצא

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

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

 . 0522683587 שנקמןמשפחת נשמח 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 -הרבשבת פרשת "ב דירות לאירוח:* 

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

 דוד ומרים שייר הרבה תודות ״אמרי רחל״ לכל מתפללי ב תודה:* 

 15.7.17טסט עד  שמורה ומטופלת היטב. ,מצב מכני מעולה 97,שנת 3טיוטה קורולה יד  למכירה בהזדמנות!* 

 פרידמן רעיה 054-7649377לפרטים: 

לקראת החגים הקרבים ניתן לרכוש דבש של מכוורת נגוהות בהר חברון בטעמים  :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.תהבי

מעוניינים ברישום לשנה זו אנא פנו  הנכםמתארגנת קבוצה חדשה במעון. אם  פתיחת קבוצה במעון: *

 . 02-9932426 דניאל מימון בדחיפות למנהלת המעון

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

 . 0527342624 בר עמי שומרון  .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 קטנה בקבוצה : חודשים 8חודשים עד 

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

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

נו מתחילים להפעיל את ה'בית של רות' בשדה בועז גם כצימר במתכונת אנח צימר בשדה בועז:**

הצימר שלנו אמנם עוד לא הושלם אך יש לכם הזדמנות לבוא במחיר הרצה לבית מיוחד שנבנה עם  .הרצה

המון אהבה, מלא בפרטי עץ מלא עבודת יד, מיטה, מצעים ומגבות מפנקים, מרחב גדול, שירותים ומקלחת 

 .אצלנואז אנחנו נשמח לארח אתכם ללילה או יותר  .נוקים שנשאיר לכם באהבהמהממים ועוד פי

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

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

 .052-4317074 -קלמן כלילהמתאים לציבור הדתי. לפרטים נוספים והזמנות. 

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

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

                         .ת! מאכלים ומאפים ביתיים וטעימיםבאה לבשל אצלכם בבי רוצים לבשל ואין לכם זמן וכח? **

  . 050-6663592 :חפר אושרת

                             כנס ביונייחדרים ביישוב כדי לה 3-3.5זוג מקסים מחפש דירת  דירה להשכרה:דרושה * *

 .052-5366268 - הדסה 054-7989180 - גלעדכהן  .

  .ח לציוד טיולים"גמ ברשותנום שיש עם בוא חג הפסח ולאחריו הקיץ מזכירי 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...( מחצלות, כירות גז ועוד

 



 

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

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

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

  5326717-050talindance@gmail.com טל בנק:  לפרטים .ניסיון רב. מיועד לילדי בית ספר יסודי

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

 18/1פנינה סנד ברח' דרך האבות , בסטודיו של 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  

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

 .רפי אדמוני 0508229292

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

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

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

 החל מאוגוסט. מם.מ"ר, נוף מה 30,כניסה נפרדת כולל גינה  וחצי חדרים, מיזוג אוויר 3דירת  :להשכרה 

 . 0544742615  לב קרןלפרטים 

. 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: 

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

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

חדרים ברחוב אלוני ממרא. קומת קרקע, חצר  3צע יוני עד סוף אוגוסט. דירת מאמ :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 

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 שכרהלה דירה  להשכרה: 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

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

  3075700-054לציפי ידידיה: או haya.shames@gmail.comאו במייל:  6858289-054להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

tsipiyedidya@gmail.com טובה קליטה!  

  שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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  לבודד או צעיר לזוג מתאים, מידית כניסה, מרוהט, חצר+  אוכל פינת/מטבח+  חדר ירתדלהשכרה:  

 .0543099939  וינברג אליהו: לפרטים

נוף  רח'  מקום מרכזי   45פרוייקט   חצר אנגלית,  ,) חדר הורים ( , אמבטיה , גינה , 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.

 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

 חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי 2.5 להשכרה יחידה נפרדת של  :להשכרה 

 . 0545664832 רונן רוזנזון

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

 מערב, כניסה חדרים + חדר כביסה עם מיזוג מרכזי, חלונות אנדרסון, נוף משגע לכיוון 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       

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

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

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

ולה! ) בקרבת בתי הכנסת, גני ילדים, ספרייה, סניף בני עקיבא, קוטג' ברחוב המוריה, במיקום מע 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 ובארהתמר עבודי ח

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

  .0544634362 בן ישי נירלפרטים 

 

 

 

 

 

 


