
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 מרכז רוחני נוף הרודיון
 ספרדי

 בית מדרש אמרי רחל
 דרך האבות

 חב"ד

 18:35,  13:20 שבת בערבמנחה 
 לא תתקיים קבלת שבת מוקדמת

18:35 18:35 18:35 17:10  ,18:35 18:35 

 שחרית בשבת
 (9:29)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:15 8:15 5:49  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 18:00 18:20,  17:20,  14:00 18:00,  13:15 17:50 18:00,  13:15 18:00,  16:40,  13:15 מנחה בשבת

 19:30 19:20 19:20 19:10 19:20 19:20 ערבית במוצאי שבת

 סליחות
 "במוצאי מנוחה" 

0:20  ,*5:30 
 :* שיחה קצרה לפני סליחות

 שחר-הרב מתניה בן
0:35  0:25 0:35 

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 בית מדרש
 דרך האבות

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 שחר-הרב מתניה בן
שיחה אחרי קבלת שבת:  

 שמוליק טיילור
 קבלת שבת: שיחה אחרי

 איתי כרמל
 שיחה אחרי קבלת שבת

 הרב ג'סי הורן: בזמן
 שיחה אחרי קבלת שבת

 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 לאחר מוסף:
"במוצאי :  יצחק ברט

 – 10:00 תחילה" ךמנוחה קדמנו
 תפילת ילדים

 שיעור במשנה: – 7:45
 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

 
 סף: "מדרש חנן"לאחר מו

 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע
 עם מש' סיון וחברים

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

 שיעור קצר לפני מוסף:
 שחר-הרב מתניה בן

לאחר 
 מוסף

 תהילים ושיעור לנשים
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 לימוד הורים וילדים  דוד הרב רונן בן

 באמרי רחל

אחר שבת 
 הצהריים

ומוצאי 
 שבת

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

 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50

14:20 – 
 ו'(-תהילים לבנות )א' לימוד הורים וילדים

 בבית נצחיה לוי 13:45
 (4)בריכות שלמה 

 –"( )"בין המנחות 17:00
 :חנן אריאל

התפילין שהניחו אבותינו "
 לפני ימי רש"י ורבנו תם"

שיעור לילדים  – 14:15 חב"ד
 בטעמי המקרא ופיוטים

16:30 – 
 לנשים   שיעור

15:40 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

הרב ראובן הכהן  – 17:00
צור "איך 'ידע כל יאוריה:  

כי אתה יצרתו'?  ר"ה: בין 
 לאוניברסליות" תייחודיו

מלכה מלווה  – 22:30
  –לקראת סליחות 

שיעור מפי הרב איתן 
 מאיר, שירה וניגונים 

16:30 – 
 שיעור לנשים בפרשת
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

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

 5:30 סליחות  )ב', ג'(
 )גם ביום א'(

 5:50ב':   7:50 7:20 6:50 6:10
 5:55ג':  

5:00 
 5:40 )גם ביום א'(

 
 6:10ב':   8:10 7:40 7:10 6:30 5:50 ג'(-א')  )משוער(  שחרית

 6:15א', ג':  
 )ג'( 6:04 –)א'(  6:03 אחרי סליחות

 (הנץלפני  דקות 20כוותיקין: )

  18:25,  13:40 '(ג-מנחה  )א
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:05 '(ג-ערבית  )א'

 7:15 7:15 4:50 5:00 5:45 8:00 7:00 6:00 5:00 0:30 סליחות בערב ר"ה  )ד'(

שחרית )משוער( והתרת 
 6:05 אחרי סליחות 6:40 9:05 8:05 7:05 6:05  נדרים בערב ראש השנה

אחרי  8:25 כוותיקין()
 סליחות

, ייצא לוח תפילות לקראת ראש השנהבשבוע הבא, 

 ושיעורים בלבד.

נא לשלוח  - לקראת יום כיפורדע שייצא לדף המי

עד יום   daf.meida@gmail.comהודעות לכתובת 

 .בצהריים 12:00רביעי, ז' בתשרי, בשעה 

 

ִבים ֶלך   - ִנצ ָּ  ַוי ֵּ
 ה'תשע"ז כ"ה באלול

 הדלקת נרות:

18:25 
 (17:28)לא לפני 

 :צאת השבת

19:20   

 מצוה של  -שבת בר

 אחיה גרינבלום
 בבית מדרש דרך האבות.העלייה לתורה                        

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רבים שואלים איך נשפיע לטובה על ילדינו ועל הדורות הבאים? בפרשתנו מפתח נפלא ויעיל  :בפרשה נקודה

ביותר. הדוגמה האישית שניתן במעשינו שלנו היא המשפיעה ביותר על ילדינו ועל הדורות הבאים. הדבר נכון 

. ראשית, זרעךבב לאת ובבך לת אלוקיך -. כך רמוז בפרשה בראשי תיבות אלו"ל. "ומל ה' אתמיד ובמיוחד באלול

תיקון לבבך ובהמשך טהרת לבב זרעך )ע"פ שפת אמת(. בע"ה נזכה להתחדש ולהתקדש, נשדרג את מעשינו 

 הטובים, והתוצאות המבורכות יסייעו לילדינו ולדורות הבאים. 

נים היו תאונות דרכים רבות באזורנו. אנשים נפגעו, ה' ישלח להם רפואה בימים האחרו :מחשבים מסלול מחדש

שלימה, כבישים נחסמו לשעות ארוכות ונזקים נגרמו. כולנו נקראים לזהירות רבה בדרכים. הנהגים והנהגות, 

ר הרוכבים על גלגליהם והולכי הרגל. הרגלי נהיגה מסוכנים חובה ומצווה לשנות ולשוב בתשובה שלימה ולבחו

 בחיים. 

 .פגישה לתאם או להתקשר אפשר

 שחר-בן מתניה     ,שלום שבת

 ים  א  ים הב  כ  רו  ב    

שוכרים את הבית של משפ' לוי אוריה ואורית  . תומר ופסקל שהגיעו לישוב חזןלמשפ'  :  ישוב טוב

 .20דרך האבות  ובברח

  

ים יחו ל  א  ָרכֹות ו   ב  
 להולדת הבת. זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים. קטן: לרונן ופסיה מזל טוב

 ולאחיה בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.   גרינבלום: ליחיאל ושפרה מזל טוב

 להולדת הנכדה בת ללימור ואסף. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.   פרידולמנחם ושרה  לוביץ: לעדי ואילנה מזל טוב

 לחתונת הנכדה. זכו לנחת מהם ומכל המשפחה.   לוקצקי:  לאלכסנדר )סשה( וגניה מזל טוב

    

 :  תנחומים

 . ל"ז מאיר יוסף' ר אביה פטירת על ומשפחתה פריד שרהל

 באלון שבות.   5ברח' מעלה מיכאל  השבעה עד ששי בצהרים

 )כי טוב( ז"ל.  נעמה נוטמן אחותה פטירת עלומשפחתה  קיציס רחלל

 .  46השבעה עד שני בבוקר ברמת בית שמש ברח' נחל דולב 
   .21במוצ"ש וביום א' רחל תשב בביתה בישוב רח' נוף הרודיון 

 . ל"ז כהן יוסף' ר אביו פטירת על ומשפחתו כהאן שמעוןל

   בירושלים. 7ה עד יום ראשון בבוקר ברח' האר"י השבע

 בבנין ציון וירושלים תנוחמו .

 ברוך דיין האמת

ָחן ָהר   ל  ֻּׁ ש             במ 

https://maps.google.com/?q=%D7%93%D7%A8%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA+20&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%93%D7%A8%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA+20&entry=gmail&source=g


 

  

 22:30 וילך ב-כולם מוזמנים למלווה מלכה במוצאי שבת הקרובה פ׳ ניצבים:  ״״לשמוע אל הרינה ואל התפילה

 .00:25  סליחות ב .שיעור מפי הרב איתן מאיר, שירה וניגונים   .בבית מדרש דרך האבות

 יתחדשו בע"ה ביום שלישי כ"א באלול. כולם מוזמנים כולן מוזמנות!     : לילדים ייםהתורנ החוגים

 בנות' ו-'ה  17:00-17:30            בנות' ב-'א   15:20-15:40   

  בנים' ו-'ה  17:30-18:00           בנים' ב-'א    15:40-16:00   

 'ח-'ה לבנים טעמים חוג  18:00-18:30            בנות' ד-'ג    16:00-16:30   

 בנים' ח-'ז   18:30-19:00           בנים' ד-'ג    16:30-17:00   

 בנות' ח-'ז  19:00-19:30                  

אנו לומדות ספר מלכים. הנושא      8:50- 8:20ה -בבית משפחת קסוביץ בימים א  :השיעור היומי בתנ"ך לנשים

 .. כולן מוזמנות להצטרףל אחאב ואיזבל והשפעתם השליליתאליהו הנביא מתמודד מוהשבוע: 

(. השיעור מועבר ע״י 20:30מתקיים בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי מיד לאחר תפילת ערבית ) :שיעור גמרא

 !. מוזמנים בשמחהמסכת מכותהרב חנן כלאב בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו׳(. לומדים כעת 

 ן חלקנו":באוהל "ות קבועים שיעורים

 לנשים רבי לוי יצחק מברדיצ'ב-קדושת לוי 20:00-21:00 יום רביעי 
 לגברים רבי לוי יצחק מברדיצ'ב -קדושת לוי 20:30-22:00 יום חמישי 
 לנשים ולגברים מדרש רבה על הפרשה 7:30-8:30 שבת 
 לנשים רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה 17:00-18:00 שבת 

 

בחדר הקטן אמירת תהילים לנשים ואח"כ  בת אחר התפילה בבית הכנסת המרכזי,בש :קודת אור בפרשהנ

אנו  .פרשת השבוע עם חיבור אישי ורגשי למקורות ולחיים מועבר ע"י נשים בישוב ,לזכר אלישיב לוביץ שיעור

פנה המעוניינת להעביר ת .בלימוד ואף בהעברת שיעור מזמינות נשים נוספות להצטרף לחבורה המיוחדת שלנו,

 ()לא בשעות הבוקר 0526924490 אל אילנה לוביץ

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

  שאר פתוח למשך שעה וחצי.ילאחר צאת השבת וי שעהיפתח יה והמקו -במוצאי שבת וחג 

  בלילות שבת נא להתקשר לקביעת מועד לטבילה.

לשאלות ובקשות מיוחדות  נא להקפיד על התשלום.( בת וחג פטורים מתשלום)בלילות ש ₪ 30 - מחיר טבילה

 ! צוות הבלניות.ות בשמחהכולן מוזמנ .050-7338910 :פלאפון ,נא להתקשר לנצחיה לוי

לראש השנה וים הכיפורים, ניתן  בעזרת הגברים הספרדי כל המעוניין במקומות בבית הכנסת   :מקומות לחגים

ולפרט: מספר אנשים ראש  0544-917-618בבית הכנסת או לשלוח מסרון למספר: להירשם בדף התלוי 

 .לגבי עזרת הנשים: חלוקת המקומות לפי הנוהל שיפורסם בבית הכנסת.  .השנה/יו"כ

 

 

 

 

 



 

 

 

לשנה טובה ומתוקה  לקראת השנה החדשה נישא ברכה  -שנת תשע"ח בפתח 

  חות .לכל תושבי הישוב. שתהא שנת אושר ושנדע רק שמ

למשימת הניקיון שלושה  ניקיון הישוב הינו משימה חשובה ואנו משקיעים בזה הרבה מאמצים.  - ניקיון

 הישוב המועצה והתושבים . - שותפים

  ברחבי הישוב . הפרוסותהמועצה אחראית על פינוי הזבל ממכולות האשפה 

 ובגנים ציבורים .בגני שעשועים  במדרכות,  הישוב אחראי על כלל הניקיון בכבישים, 

הוא יודע לשים את השקית בתוך הפח ולא ליד, או  לפנות זבל לפחאחריות התושבים לדאוג שכשולחים ילד ב

ולא  או לפחות מניחים ליד מכולת הזבל  למועצה על אשפה גדולה  מודיעים  כשמחליפים ריהוט/מטבח 

  מוציאים את הריהוט / מכשיר חשמל ישן למדרכה הקרובה...

    שנוכל לחיות בישוב נקי ונעים דרוש שיתוף הפעולה של התושבים.  בכדי

 מעוניינים. הרבעת המינים כמידי שנה במוצאי יום כיפור יתקיים באולם השמחות שוק א: שוק ארבעת המינים

  . להעמיד דוכן נא היו בקשר עם מזכירות הישוב

 ת לתוספת בניה של משפ' כהן דוד ושושנה ביתבמזכירות הישוב הופקדו תכניו  :לתוספת בניה תכניותהפקדת 

 ).19.9.17לול )לעיון התושבים עד יום שלישי כ"ח בא . אלוני ממראוב ברח  (419/3) 43/2

 

 

 

 "...בא סתיו .ופורח החצב, בשמים ציפורים "עננים, עלים נושרים.

 ( 20.9)אלול בכ"ט  ביום רביעי

 תתקיים פעילות נחמדה וקצרצרה במשחקיה 

 בנושא הסתיו העומד כבר הפתח.

  כולם מוזמנים בשמחה!
 

 

 

 

 

 

 

 

ה ַבת ֲאֵבדָׁ  ם בלבדההודעות תתפרסמנה במשך שבועיי ֲהש ָׁ
 נמצא חודשים מספר פני. להגוש סנטר שליד הכלים מקווה ליד לילדים קופסה ומשחק עור דמוי שחור נרתיק נימצא שעבר בשבוע 

 (1) 5583651-054 סופר ברוריה אצל לקבלם ניתן. סל הכדור למגרש מתחת מקל עם ישראל דגל

 (2) 0528109828   ליכטנשטיין למשפחת להשיבו ניתן, חליל אבד 

 (2) 0528109828, ליכטנשטיין. משפ אצל לקבלו ניתן, צהוב תכלת בצבע אופן תלת נמצא 

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

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

 אסתי פרידמן' למשפ להחזירו מתבקש היישר המוצא חיים בגן ירוק מפתחות מחזיק עם גדול תחותמפ צרור אבד שעבר ראשון ביום 

 (2) 6418097-050,  6958262-052 ועדיאל

 

 

 

https://maps.google.com/?q=419/3)+%D7%91%D7%A8%D7%97%27+%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%90&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=419/3)+%D7%91%D7%A8%D7%97%27+%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%90&entry=gmail&source=g


 

 
 

 

 

 

זרו, אפו, בשלו, נתנו את דירתם ובעיקר השתתפו : אנו רוצים להודות לכל המשפחות אשר עמזמור לתודה

נשמח להחזיר לכם בשמחותיכם. כתיבה וחתימה טובה וכל טוב! טובה  שמחתם אותנו עד מאד!  . בשמחתנו

 .רובינשטייןויצחק 

וילך )בשבוע הבא( נחגוג בר מצווה לבננו אחיה. נשמח -בשבת פרשת נצבים :לשבת נצבים וילך דרושות דירות

 .050-661-7749 גרינבלוםת או חדרים לאורחינו. בתודה מראש! שפרה ויחיאל לקבל דירו

 0547827704 , לוקצקימשפחת  לרגל שבת שבע ברכות. בשמחות .  ניצבים וילךלשבת פרשת : דרושות דירות

בלבד. מתנה  60₪מגבות לנטילת ידיים ב 3: מוצר אורח לכבוד ראש השנה, מארז גילה כירבולים לקטנים * 

 .0545993271כירבולים לקטנים.  גילהודית ושימושית. בואו בשמחה! שנה טובה ומבורכת, ייח

מתנה מושלמת לאירוע,  !! ! מארזי פרלינים מהודרים במחירי חגשנה חדשה בפתח וניחוח השוקולד באויר *

  .ומתוקה שנה טובה. 054-3377513איריס קאופמן  : להזמנות בתאום מראש  ..וסתם פינוק לעצמך למשפחה, 

מדריך חודשי לגינון ביתי ולקטות -לוח שנה מאוייר ומפורט עכשיו גם באנגלית! : לוח שנה בגינה *

ארצישראלית. איורים מהממים והמון טיפים ורעיונות לבית ולגינה לפי עונות השנה. מוזמנים לרכוש אצלי 

מחיר  . גם גלויות שנה טובה וזרעיםהגיעו .  בשדה בועז( לכם ולחבריכם לכבוד השנה החדשה -)בבית של רות

 כלילה. 052-4317074 -איסוף עצמי  .   ₪ 80 - , אנגלית ₪ 75 -עברית ב לוח שנה

מפגש . הקבוצה ללימוד שיטת המודעות לפוריות חדשה נפתחת בבית של רות אחרי החגים : מודעות לפוריות *

 052-4317074-כלילהנוספים והרשמה:  . לפרטים18:00-22:00השעות בין  17.10ראשון ביום שלישי ה ה

חוג הורים בגישת שפר. שתי קבוצות חדשות נפתחות מיד לאחר  !מחזירים את השמחה לגידול הילדים *

 -ימי ראשון בערב -קבוצה שניה .15/10/17-ב ימי שני בערב. בנווה דניאל. מתחילים -קבוצה ראשונה החגים:

מפגש ראשון   . ₪ 600מפגשים, עלות  15  .ם לילדים מתבגרים,מתמקד בהורי 23/10/17-מתחילים ב -באפרת

 054-4914970 לימור פרל -לפרטים והרשמה התרשמות ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש.

ג׳: בשעה -כיתות א׳ בימי שני בחדר חוגים. !!בואי לחוות, לרקוד ולהנות בסגנון ממכר :חוג ריקוד לטיני *

. אין צורך בניסיון 19:00יב׳: בשעה -כיתות י׳ .18:00ט׳: בשעה -כיתות ז׳ .17:00ו׳: בשעה -כיתות ד׳ .16:00

 .עדי סלאב 054-3377514 -לפרטים והרשמה .קודם

 ₪ 40עם ידיים חזקות , מעוניינים לעזור להקים סוכות מכל סוג.  13.5: שני נערים בני עזרה בבניית סוכה *

 .055-6618797 נעם פרל,  054-6932595 איתמר מקובסקילשעה )לשנינו יחד(. חג שמח! 

 . להזמנות להתקשר ₪   90 , ו80, 70זמינו עכשיו! סטים ב הדיב עד הבית! אעם שרות  :מכירת ארבעת המינים *

 .054-3461248 הרטוג אריאלל

להזמנת סט נא . ₪ 90 -סט מהודר א',   ₪ 80 -דרסט מהו,  ₪ 70 -סט רגיל :המינים בנווה דניאל 4כירת מ ** 

  .יונתן איתם   0542070895ליצור איתי קשר בטלפון:

 זה הזמן להצטרף לקבוצת המציירים ומציירות של האומנית גאולה טברסקי. !!העירו את האומן הפנימי שלך **

  ₪ 280 -מחיר ן קודם באומנות.אין צורך בשום נסיו בואו בשמחה! .11:30-1:30אנו נפגשים בימי שלישי בין 

 Painting Classes  -שלנו Facebookובקרו את דף ה 0542344143 טברסקי גאולהללפרטים תתקשרו  לחודש.

with Geula Twersky 

tel:054-3377514


 454597-0508 חבצלת טליהחודשים  3גורי חתולים בני  4 : למסירה **

ת בנייה ושיפוצים באמינות, מקצועיות ובראש אם אתם מחפשים מישהו שיבצע עבורכם עבודו: בניה ושיפוץ **

חפשו אותנו  .שנות ניסיון ועשרות פרויקטים מוצלחים 10למעלה מ  .054-759-3251 דניאל ניסןשקט פנו ל

 .בפייסבוק

פרגולות עם הצללה כשרה  -: לקראת החגים יגיע אליכם לבית צוות מיומן למגוון עבודות עץ העץ המסוגל **

ועכשיו במבצע הנחה ענקית לקבוצת רכישה של  ...ריהוט גן, נדנדות ועוד י עץ, גדרות, לסוכה, דקים ,מחסנ

 0545885573 יעקב צוקרמןלפרטים  .פרגולות

? רוצים לתת לאורחים שלכם ספייס מדהים? מזמינים עכשיו לילות בצימר 'הבית של רות' מארחים בחגים **

 קלמן כלילה -הנחות למזמינים יותר מלילה אחד. לפרטים עם תינוק אפשרי(. בשדה בועז. לזוגות בלבד )זוג 

052-4317074 

 במחיר מסובסד -( על הגוף המתבגר13-11 סדנא לאמהות ובנות ) בגיל :סדנאות אלול בבית של רות בשדה בועז **

ות קבוצת מודע .(15.9סדנא על תשובת הגוף עם אורית קדרי לייזרסון בשישי הבא ) .מתחילים בראשון הקרוב -

 052-4317074 קלמן כלילהלפרטים נוספים והרשמה.  לפוריות חדשה עם תמר אוחנה

האם אתם עייפים? האם כואבים לכם השרירים בגוף? האם אתם מרגישים שחסר לכם : מסאז' ורפלקסולוגיה **

 ג'יימס: ליצירת קשר ותיאום פגישה לקליניקה שלי. אני מסז'יסט רפואי ורפלקסולוג. אנרגיה? מוזמנים

  jamescohen500@gmail.comאו במייל  .0547-987-689  - כהן

 

  

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

, עקיבא בני סניף, ספרייה, ילדים גני, הכנסת בתי בקרבת) !מעולה במיקום, המוריה ברחוב' קוטג :למכירה 

 שירותים חדרי 3, חדרים 6 הכולל, מפלסים בשני ר"מ   160( ומזכירות דואר, שעשועים פארק, סופרמרקט

: לפרטים  .ר"מ 70 חוששט הגג בחלל נוספים חדרים 4 ל אופציה קיימת  .נוף, גינה, מחסן .אמבטיה/ ומקלחת

 (1) 0506877608 חובארה עבודי תמר

. מעולה מחיר. מיידית כניסה.וחדשה מושקעת הדירה. מרווח וסלון שירותים מטבח, חדרים שני דירת :להשכרה 

 (1)  0524511859- וייסברג  לשלום לפנות נא למעוניינים

 בן ישי קרן לפרטים .מיידי. הסקה, שמש דוד, מזגן. חדרים וחצי 4 דירת ממרא אלוני ברחוב :השכרהל 

0544742615 (1) 

: בורנשטיין שמואל. מרכזי במיקום. גדולה וחצר אוויר כיווני שלושה, מרווחת חדרים 5 דירת :להשכרה 

 . 0548058070: ורד, 0509938070

 (2) 580410-0505 ,   9934445-02    חבצלת משפחת לריהוט אפשרות פרטית חצר+  חדרים 2.5 דירת :להשכרה 

, לזוג ,לרווק מתאים. גדול ומחסןת פרטי חצר, מזגן, חדרים 2. ממרא אלוני' ברח מדרגות ללא דירה: להשכרה 

 (2)  0525406791 לוי בנימין םע קשר ליצור נא . לקליניקה או למשרד

 ינפלדגר אפריםל לפנות .מוארת .החדרים בשני אוויר מיזוג, מרפסת. הכביש במפלס דריםח 2: דירת להשכרה 

8308007 -052  (2) 

 ערמון אנדי  '.וכו משרד, זוג ,ליחיד מתאים. שלמה בריכות' ברח חדרים  2 :להשכרה מרוהטת דירה 

0546366983 (3) 

 בירנשטוקיונת  - לפרטים. מיידית כניסה. הרודיון נוף ברחוב ומושקעת חדשה חדרים שלושה דירת: להשכרה 

 (3) . 5684418-054, שלמה 2250458-054

 דליה לפרטים. ממוזגת. למשרד או לזוג מתאימה מדרגות ללא קרקע קומת - נגישה סטודיו דירת: להשכרה 

 (3) .  7567889-054   גוטליב

 בין - תורה שמחת ערב ועד השנה ראש מערב החגים לתקופת ביתנו את משכירים: החגים תקופתב השכרהל 

 (4)  4231783-052 אוהד  7061403-050  מיכל . ווחתמר חצר עם חדרים חמישה. 19.9.17-9.10.17 התאריכים

 2400 מיידית כניסה ,פרטית חצר ,מדהים נוף, שירותים שני ,דניאל בנווה להשכרה חדרים 3 של דירה: להשכרה 

 (4) . 0547827704 יוסי לוקצקי. ארנונה כולל

 שכנים עם שקט במקום טיתפר וגינה נפרדת כניסה עם חדרים  2.5 דירת .דניאל נוה במרכז :להשכרה דירה 

 (4) 5395673-050 ארנוביץ יוכבד: לפרטים.  מידית כניסה. למשרד או יחיד, לזוג מתאים. נחמדים

. מיידית כניסה. כפולים שירותים .מדהים נוף. ומאווררת חמודה דירה ,חדרים 2.5 הרודיון בנוף :להשכרה 

 (4) . חל אדריר 0544467165 -לפרטים

מעיינות מול גן חיים. ליד תחנת הברח' נחל  ,ישובילהשכרה במרכז ה מ"ר( 70-ים )כחדר 3דירת : להשכרה 

שטח גדול מרוצף ו ,כיווני אווירדוד שמש, שלושה  ,כנסת. לא מרתףהמכולת ובית ה מעון,ה ,גניםהאוטובוס, ה

 (4) אוספנסקי גילה 6531314-054 .1+ד מתאימה לזוג או זוגוויפה ליד הבית. מא

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

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

  haya.shames@gmail.com או במייל:  6858289-405לקביעת ראיון נא להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

  !טובהקליטה         tsipiyedidya@gmail.com    3075700-054 לציפי ידידיה:או 

   שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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 חוגים לילדים

  :ריגהחוג ס

מוזמנת להצטרף אלינו: ללמוד סגנונות סריגה, לעבוד עם חומרים 
ולסרוג כל מיני מוצרים מדליקים : סלסלות, שטיחים,  שונים

 שאלים, תמונות מקרמה ועוד...

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

 ילים אחרי החגיםמתח

 0523689679: מרב גלעדלפרטים: 

 

 חוגי המחול של יהודית הירש!

 

הכנה לבלט לגילאי הגנים, שיעורי בלט קלאסי, מחול מודרני, 

 היפהופ וג'אז מכיתה א' ועד נשים! 

 .ביותר ומקצועית , שמחהנעימה הבאוויר בנו"ד ובאלעזר,

של בהוראה  ןוניסיהשיעורים מועברים ע"י תושבת אלעזר בעלת 

 .שנה 20למעלה מ 

 יהודית הירש  להרשמה ופרטים נוספים:

yehudit.ballet@gmail.com 

 נוער בנווה דניאל!ווגי כתיבה יוצרת לילדים ח

 הצטרפו לאחת הקבוצות ותפתחו את יכולותיכם היצירתיות!
 

 ילדים ובני נוער:
 הנה ומתקדם זה הילדים יוכלו המשתתפים:בחוג מ

 לבנות ולפתח ביטחון עצמי ככותבים -
 חיוניות כתיבה לפתח וללמוד דרכי -
 לתרגל יכולת יצירתית ושימוש בדמיון -
 

 אחה"צ. 16:00-16:50בין השעות   בימי חמישי ו'  -* כיתות ה'
  אחה"צ. 17:00-17:50בין השעות  בימי חמישי ח'  -* כיתות זי

  אחה"צ. 13:30-15:00בין השעות   בימי שישייב' -כיתות ט'* 
 

 :שרינה פיוררלפרטים נוספים נא ליצור קשר עם 
sarina.furer@gmail.com 

 
 050-8299246 שרינה פיורר לפרטים והרשמה:

 קומיקס:חוג 
 16:00-17:00ה מתקיים בימי שני בשעה-לכיתות ב

 .18.9מוזמנים למפגש נסיון ביום שני הקרוב 

 0547775966 שרה בלוךלתאום: 

 

 חוגי מחול עם פנינה:
  

  :בימי שני 
  3-4טרום חובה   16:00-16:30
  ב' -חובה   16:30-17:15
  ו-גכיתות   17:15-18:00
  נערות מתקדמות ) ז' ומעלה (  18:00-18:45

 
  052-5423777  סנדפנינה  לפרטים והרשמה :

 ג'ודו
 
 ום ראשון הקרוב זה מתחילי

זה הזמן להצטרף לענף הלאומי של   דוגוש יוצא לעונה חדשהג'ו
חיזוק   , חינוך לערכים, מקצועיות -ישראל! מועדון ג'ודוגוש

 !קידום הישגיות והצלחה ביטחון עצמי,

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

חדש    'כיתה א-תוכנית ייחודית לילדי גן חובה -ג'ימבו ג'ודו  
 .ד' ביישוב-קבוצת בנות כיתות ב'-השנה 

 .אימון לנוער ולמבוגרים בימי שישי בגוש חדש!!!
 (מועדון הג'ודו פותח את שעריו )מס' הילדים מוגבל

  לפרטים ולרשימת ממליצים, ניתן להגיע לשיעור ניסיון
 danfitusi@gmail.com     0535308483 , דן פיטוסי

 

 חוג שחמט
משחק השחמט, המכונה גם 'המשחק היהודי' , הוא משחק 
חשיבה עתיק, מהנה ואהוב. פעילות שחמט מתרגלת ובונה ריכוז 

אסטרטגית וביקורתית, יכולת הערכת  גבוה, חשיבה מופשטת,
 מצב, קבלת החלטות והשלמה עם הפסד. 

וג שחמט בנוה דניאל, על ידי יעקב בשנת תשע"ח יתקיים בע"ה ח
פלג, תושב אלעזר. יעקב הוא בעל דרגת  'מועמד לאמן', כתב 
שחמט, מדריך ותיק, והוביל את נבחרות עפרה ושילה לשמונה 

 אליפויות של מחוז ירושלים. 

 . 19:00 -20:00למתקדמים: יום חמישי    חוג
 לחודש )ארבע פגישות(.   ₪ 180

 חינם.שיעור ראשון )נסיון( 
 .1מקום:  משפחת אלבוים, אלוני ממרא 

 052-8308422 יעקב פלגהרשמה אצל 
 

 : חוגי אומנות ויצירה לילדים

 נפתחה ההרשמה לחוגי אומנות ויצירה לילדים  
 שיתקיימו בסטודיו הביתי שלי. 

   :השנה אני מציעה שני סוגי חוגים

ים של בחוג זה נתנסה בסוגים שונ - אומנות ומלאכת יד
חומרים, נלמד על אמנים ישראליים, ניצור ונעצב בכיף 
יצירות. נעבוד גם על יצירתיות וביטחון עצמי ובעיקר נעשה 

 100לחודש, תשלום חד פעמי ע"ס  ₪ 200הרבה כיף. עלות: 
  .עבור חומרים ₪

  נחזור על עקרונות הרישום - רישום וציור -חוג חדש 
ירתיות שלנו. והציור במטרה לחזק את היכולות היצ

בצבעים חמים וקרים, גוונים, שימוש בניגודים  נתנסה
לחודש,  ₪ 200הצללות, תלת מימד, ועוד הרבה. עלות: 

  .עבור חומרים ₪ 150תשלום חד פעמי ע"ס 

 054-8004535 אישה עסיס -לפרטים והרשימה 

  שיעורים פרטיים בחלילית

לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים, על ידי 
מורה למוזיקה בעלת ניסיון רב. מיועד לילדי בית ספר 

 לפרטים :                             .יסודי
  050-5326717 טל בנק

talindance@gmail.com 

 

  :חוג לטיני שנתי

 :בימי שני בחדר חוגים

 .סלאבעדי  054-3377514 -לפרטים והרשמה

 

 רסוםשבוע אחרון לפ

mailto:yehudit.ballet@gmail.com
mailto:sarina.furer@gmail.com
mailto:danfitusi@gmail.com
mailto:talindance@gmail.com


–שבת פרשת ניצבים
 וילך

 
 "אתם נצבים היום כולכם"  

ור ברוך' זצ"ל: איך אנחנו בטוחים שה' יסלח לנו שאל ה'מק

הכל טוב. אבל אם  -בראש השנה? הרי אם חזרנו בתשובה

 חלילה נשארנו כמו שהיינו למה שהקב"ה יסלח לנו?!

והוא משיב במשל:  חייל בזמן שלום ברח מן הצבא. ויום 

אחד פרצה מלחמה על אותה מדינה וכששמע על זה חזר 

על פי דבריו היו צריכים להעניש  והתייצב למלחמה. באמת,

אותו על כך שברח, אבל כשראה המלך את מסירות נפשו 

של החייל, שהעדיף לחזור לחטיבה בעת מלחמה מרצונו 

 מיד מחל לו על הבריחה. -להגן על המדינה

כן הוא הנמשל לגבינו:  היה לנו את כל חודש אלול לשוב 

אים ואנחנו אל ה' ועדיין לא שבנו, ואז הגיעו הימים הנור

הקב"ה  -שבים אל הקב"ה. ובגלל שחזרנו מרצוננו הטוב 

 מוחל לנו על העוונות.

היום זה  -וזהו מה שנאמר בפרשתנו:  'אתם נצבים היום' 

הוא יום ראש השנה אפילו שעדיין לא שבתם עד עכשיו 

התייצבו בחזרה לשורות החטיבה והקב"ה יסלח לכם על 

 העבירות.

 סניף יקר!

שבוע שעבר שבט אורות נכנסו 

לגרעין נחשון ולצוות ההדרכה. 

 בהצלחה ל:

נעם בר, איילת השחר קליין, ארבל 

 כץ ואריאל וסרטייל מדריכי ניצנים.

פדות רוזנזון, שירה וינברג, עמיחי 

 לוי ויהודה ססמן מדריכי מעפילים.

יהודה יעקובסון, אפרת יונה, מעיין 

ת ארם שנכנסו בן שושן וראשי

 לגרעין נחשון.

 ��ניפגש בשבת

 

 לו"ז שבת:

מפקד ולימוד מדריכים: 

17:05 

 17:20מפקד: 

 מנחה

 פעולות

 סעודה שלישית

 ערבית והבדלה

מדריך מצטיין: 
 צור

חניכה מצטיינת: 
 הדס איתם

שבת שלום 

☼ומבורך

☺ 

 בודה!בברכת חברים לתורה וע



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מודעה בתשלום


