
  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל ספרדי מרכז רוחני הרודיוןנוף 

 16:28 16:28,  12:20 שבת בערבמנחה 
16:28 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

16:28 16:28 16:28 

 שחרית בשבת
 8:47)סוף זמן ק"ש: 

 (9:39סוף זמן תפילה: 

6:30  ,8:00  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:15 8:00 8:10 5:35  ,*8:10 
 * כוותיקין

9:15 

 16:00 16:17,  14:00 16:00,  13:00 16:00 16:00,  12:45 16:00,  12:45 מנחה בשבת

 17:27 17:17 17:17 17:07 17:17 17:17 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

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

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 שחר-הרב מתניה בן
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 צביקה נמט
 קבלת שבת: שיחה אחרי

 רפי עבו
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 יונתן לוין

 הרב שלמה לוי – 20:15
 בבית פיירשטיין

 (3)נחל אשכול 

שבת 
 בבוקר

 יצחק ברט: :לאחר מוסף
חשמל  מחשבות על"

 – 10:00 )לע"נ הרב רוזן(  "בשבת
 תפילת ילדים

 שיעור במשנה: – 7:30
 לאחר קריאת התורה: הרב ניסים מזרחי

 תפילת ילדים
 

 לאחר מוסף: "מדרש חנן"
לילדים בגיל  פרשת השבוע

 עם מש' סיון וחברים רךה

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

 תהילים ושיעור לנשים
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 המלבי"םעם פירוש 

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 הרב אילן מיזר:
 –' יצחק ועשו ,אברהם"'

 "מה שיכול היה להיות

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

אחר שבת 
הצהריים 

ומוצאי 
 שבת

 –במוצאי שבת  18:00
 לימוד הורים וילדים

 שלמה""תורת 
 )"יש תורה, יש פיצה"(

: מנחת חינוך – 15:30
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50

14:20 – 
 לימוד הורים וילדים

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

 (4)בריכות שלמה 

 חב"ד
סעודה  –לאחר מנחה 

 שלישית ודברי תורה
 שיעור לנשים – 15:30

15:00 – 
ם בפרשת שיעור לנשי

 השבוע בבית בלחמו
 (13/2)אלוני ממרא 

15:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 בית מדרש דרך האבות פרדימרכז רוחני ס נוף הרודיון "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי :בימות החול

 ,5:30 שחרית בראש חודש  )א'(
6:30  ,7:10  ,7:40  ,8:10 

 8:40 ביום ו':  גם
 (8:50סוף זמן קריאת שמע: )

6:00 5:40 
 כוותיקין:

 '()ו 5:53 –'( א) 5:49
 

 דקות לפני הנץ החמה( 20)

 5:45 6:10 ,5:45 שחרית  )ב', ה'(

 6:15ג', ד':   ,5:50 שחרית  )ג', ד', ו'(
 5:50 6:20ו':  

  16:25,  13:40 (ה'-א'מנחה  )
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  17:05 (ה'-א')ערבית  

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

   . זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים. להולדת הבת סגללדוד ונועה   :מזל טוב

ולהלל ושיראל לנישואיהם. זכו להקים בית  משען מונטיפיוריולאהרן ועמנואלה  אדמונילרפי ויונת   :מזל טוב
 נאמן בישראל.

 להולדת הנכד בן לאלירז וברק פלדמן. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. פרידלמנחם ושרה   :מזל טוב

 

 הדלקת נרות:

16:18 

 :צאת השבת

17:17   

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

 ּתֹוְלדֹת
 כ"ט במרחשון ה'תשע"ח

mailto:daf.meida@gmail.com


  
  
 

 

בספרו מי מרום בדרכו  ידו של יעקב אוחזת בעקב עשו. הרב יעקב משה חרל"פ באר זאת: נקודה בפרשה

המיוחדת. גם בזמן שנדמה כי עשו הוא הראשון , בכל זאת ידו של יעקב אוחזת בעקבו להורות כי יש גבול ומידה 

 לעשו ולשלטונו... ידו של יעקב אוחזת בעקבו, להגביל כוחו ולומר לו עד פה תבוא.

ת בהן זמן כניסת השבת הוא המוקדם שעון החורף והימים המתקצרים מביאים אותנו לשבתו :זריזים מקדימים

ביותר. בירושלים בארבע בערך ואצלנו מעט יותר מאוחר. אשרי המשכילים להזדרז ולקבל השבת בנחת ובשמחה 

מי שיוצאים לדרך יקדימו יציאתם, כך שיהיו בטוחים בהגעה בטוחה ורגועה די זמן לפני זמן   עם כל המשפחה.

 הדלקת הנרות.

 .פגישה לתאם או להתקשר אפשר

 שחר-בן מתניה     ,שלום שבת

 

 

 

 

: שיעור באנגלית לעילוי נשמת דן אוקס )אח של טוביה עונג שבת

שבת תולדות בשעה  בלילאלון(. השיעור ינתן ע"י הרב צבי רון, 

 בבית המדרש דרך אבות.  19:30

כל מי שמתכנן לחגוג בר מצווה במניין המרכזי : הודעה מהגבאים

מען הסדר הטוב מוקדם ככל האפשר,  למתבקש לעדכן את הגבאים 

מנחם תודה רבה,  . וכדי שלא יהיו אי נעימויות בין בעלי השמחות

 .052-3003888 -נתן וורטר   050-5585866 -פריד

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

 .כולן מוזמנות להצטרף .יהוא שליח להעניש את בית אחאבהשבוע: 

בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את הקהל לשיעורים של הרב מתניה שיתקיימו   :בית מדרש נווה דניאל

 .(ברמב"ם )מורה הנבוכים 10:30עד  9:45 ( ומאנו מתחילים ספר יחזקאלבתנ"ך ) 9:45עד  9:00ראשון מ בימי

אברהם  -לפרטים. ועד הצהרים 9:00ה מהשעה -אנו לומדים בבית המדרש בבית הכנסת המרכזי בימים א

 . 0538248088 שטיינברג

: אנו מעיינים עם הרב מתניה במזמורי תהלים. הלימוד מתקיים בבית משפחת קפלין השיעור השבועי בתנ"ך

 . אדם ובהמה תושיע ה'פתוח לגברים ולנשים. הנושא השבוע:  22:00 - 21:10 שני בשעה בימי 

 עם הרב מתניה בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי. כולם מוזמנים, כולן מוזמנות.  :לילדים התורניים 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                  

 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ           בִמש ּ



(. 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 

 .אוריה בבית משפחת הכהן  21.30 -20.30על סדר פרשיות השבוע, בכל יום חמישי בשעה : שיעור בספר הזוהר

 :אהל 'ותן חלקנו'

 לגברים " קדושת לוי " 20:30-22:00 חמישי

 לנשים ולגברים מדרש רבה על הפרשה 7:30-8:30 שבת

 לנשים רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה 16:00-17:00 שבת

 

 .22:00-19:30המקוה יהיה פתוח כל יום בין השעות  :מקוה נשים שעון חורף

 .  )כמו בימי השבוע( 19:30-22:00השעות  המקוה ייפתח ביןבמוצאי השבתות הקרובות, 

 מועד לטבילה.  בלילות שבת נא להתקשר לקבוע

 נבקש להקפיד על התשלום. . פטורים מתשלום( -)בלילות שבת  ₪ 30מחיר טבילה 

 כולן מוזמנות בשמחה!   050-7338910 לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון

  .צוות הבלניות נעים .ו בריאחורף 

 

 

 

 לאחר תקופה ארוכה של התעסקות בשיפוץ הכבישים המשובשים בישוב, הצלחנו השבוע לסגור : סלילת כבישים

העבודות יתחילו בשבועות . דל עדר, דרך אפרתה ורחוב מגהמעיינותעם קבלן אספלט על חידוש הכבישים נחל 

 אי הנוחות הזמנית שתיגרם לתושבים. מתנצלים מראש על . הקרובים ויימשכו כמה ימים

בשעה  (19/11/2017ר"ח כסלו )יום ראשון הקרוב, בניסוי צופרים בישוב  יערוךפיקוד העורף : ניסוי צופרים

כם וכל מי שאמור להיות בישוב בשעה זו. הודעה הועברה לכל הגננות ולהנהלת נא עדכנו את בני משפחותי ,10:00

 . אורות עציון בנותבית הספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות פתיחת הדואר

 בערב    18:00-19:00 יום ראשון

 בבוקר    07:00-08:00 יום שני

 בערב    18:00-19:00 יום שלישי

 בערב 16:00-17:00 יום רביעי

 בערב   18:00-19:00 יום חמישי

   סגור ! יום שישי



 

 

 

 

 

 

 הורים יקרים,
 

 שלום לכולם. 
השנה קיבלה בני עקיבא החלטה להשקיע מאמצים רבים מהעבר בעידוד 

מתוך הערכה גדולה לעולים  השתתפות עולים בפעילויות בסניפים,
 ולמסירותם בעלייתם ארצה. 

 לצורך כך תנועת בני עקיבא אוספת נתונים של תאריכי עליה והמקומות שמהם עלו חבריה.
 את שמכם, תאריך העליה והמקום שממנו עליתם לארץ.על מנת לסייע בכך נשמח אם תוכלו לשלוח 

 
 תודה מראש,

 רכזת עמישב נוה דניאל ציפי רוזן,
050-9460522 

Amishav.ba.nd@gmail.com 
 

Dear Parents, 
 
We hope that you are all enjoying the events of "Chodesh Irgun". This year Bnei Akiva has 
made a strategic decision to encourage even greater participation of olim who have made 
the giant step of aliyah in the past few years. In order to do so Bnei Akiva is in the process 
of gathering the necessary information regarding the aliyah dates and places of origin of 
its participants. 

In order for us to keep the proper records we are asking you to please send us your name 
and aliyah date as well as where you made aliyah from. Thank you in advance for your 
cooperation. 

We look forward to a great year together. 

Bivirkat Chaverim Le'Torah Va'avoda, 

Tzipi Rosen, Amishav Coordinator 
050-9460522 

Amishav.ba.nd@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות פתיחת הספרייה: 

 

   16:00-19:00 יום ראשון:  
   15:30-18:30 יום שני: 

  15:30-18:30 יום שלישי:  
 20:30-22:30 יום רביעי:  

   16:00-19:00   :יום חמישי
 21:30-22:30 מוצ"ש: 

 

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

http://nevedaniel.library.org.il/


 
 
 

 

 

 

לאוכל הטעים מעבר  .רצינו להודות לכם מאוד מאוד ,אביהלכל מי שבישל עבורנו מאז הולדת בתנו  ! תודה

והנהדר, הייתה זו הכרות קרובה עם הערבות ההדדית של היישוב, במיוחד כשאנחנו עדיין )קצת( חדשים 

 רונן וחמוטל שובל !תודה !ביישוב. שנזכה להחזיר לכם בשמחות

מצווה לבננו אמיתי. נשמח לקבל דירות או חדרים -" נחגוג אי"ה ברוישלחבשבת פרשת ": דרושות דירות

 .054-7825854. פישר עמיאל וחפצי. בתודה מראש ובשמחות, לאורחינו

 .0546312354 אביחיל מוריהלומדת בירושלים.  , שומרת שבת, 16לנערה בת  דרושה משפחה מארחת *

ר אבנ -6651-663-055 -והצעת מחיר. לפרטים . אמין ומנוסה שעושה שבתות ואירועים ביישוב :צוות מלצרים *

 .קאהן

השעורים כוללים חימום קולי,  .בנוה דניאל 31נוף הרודיון,  רחוב ב בביתי אני מעבירה :קול פיתוח שיעורי *

אמנותית. מתאמנים על  בקלות ובצורה פקתו מהמקום הנכון,וה הקול תרגילי נשימה ותרגילים לפיתוח

מפגשים לאמהות ובנות במחיר  10יש אפשרות לסדנא בת  .שירים אהובים וכן על דיבור נכון במידת הצורך

 דליה הכהן אוריה -פרטים נוספים  .מוזל

שיעורים בימי ראשון בבוקר  כרגע מעבירה .18אני מתחילה להעביר שיעורי יוגה בישוב! רחוב עמק ברכה : יוגה **

.בהמשך אעביר שיעורי ערב על פי דרישה.בשיעור )בסגנון ויניאסה( נתמקד במתיחה וחיזוק של  8:30-10:00בן 

עלות  באווירה רגועה, נינוחה ומעצימה המותאמת לכל אחת באופן אישי.. כל שרירי הגוף ותרגול נשימות

 0548354945 -  דינה פרידבורגרטים והרשמה: לפ.  ₪ 150עלות חודשית:   ₪ 40שיעור בודד: 

מחפשים מתנה מושלמת ליום ? יש לכם שבת חתן/כלה בקרוב? מצווהמתכננים בת /בר : "תמר ותפוח" **

 . 054-7775966 – שרה בלוך. מגשי פירות וירקות מעוצבים ויפים-תמר ותפוח? נישואין

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

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

חה כשאתם אדם אדיב ואכפתי, מעוניין לשמש כמלווה להוריכם המבוגרים או קרובי משפ: ליווי וחברה **

ללוות אל וחזרה מבית חולים, ללכת , ללכת איתם ולארח חברה, קניות, ביקורי רופא לזקוקים למישהו לדאוג 

דובר אנגלית ועברית ברמה . או אפילו לשבת לידם ולארח חברה  להכין ארוחה קלה, לבנק או לרשות הדואר

 jamescohen500@gmail.com  או בדוא"ל 0547-987-689-ב ג'יימס כהן -לפרטים נוספים . של שפת אם

בואו  אתם עייפים? האם אתם סובלים מכאבי שרירים? האם אתם חשים חסרי חיוניות? האם ? חסרה אנרגיה  **

מסז' רפואי ,  - ג'יימס יואל כהן להתחיל את השנה החדשה עם הרגשה נפלאה ומלאת אנרגיה.

 jamescohen500@gmail.com 0547-987-689   והילינג רפלקסולוגיה 

ילדות.  -17:00בימי שני בחדר חוגים. בשעה  !!בואי לחוות, לרקוד ולהנות בסגנון ממכר : חוג ריקוד לטיני **

עדי  054-3377514 לפרטים והרשמה .אין צורך בניסיון קודם  .נשים -19:00נערות. בשעה  -18:00בשעה 

 .סלאב

יש לכן בת מצווה/יום הולדת/מסיבת רווקות/ערבי צוות או סתם ערב כיף ובא לכן משהו  :אירוע לטיני **

הכנת ריקוד לילדת הבת מצווש להופעה באירוע/הפעלת ריקודים באירוע והכל בקצב הכי לוהט   ?!??מיוחד

 .עדי סלאב 054-3377514התקשרי  -להזמנות ובירורים !!!של השנה

 

https://maps.google.com/?q=%D7%91%D7%A8%D7%97%27+%D7%A0%D7%95%D7%A3+%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F,+31+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%91%D7%A8%D7%97%27+%D7%A0%D7%95%D7%A3+%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F,+31+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%91%D7%A8%D7%97%27+%D7%A0%D7%95%D7%A3+%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F,+31+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C&entry=gmail&source=g
mailto:jamescohen500@gmail.com
tel:054-3377514


 

 

 

 

  

 
 

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

, כניסה קומת(, 45-ה פרויקט) חדרים 4, ולגנים הכנסת לבית קרוב הישוב במרכז היפיפיי גן דירת :למכירה 

 לכיוון פתוח נוף ,אנדרסון חלונות, ומטופחת גדולה גינה, מדרגות וללא מהבניין שלא נפרדת לכניסה אפשרות

 (1) 3272710-050  פסטרנק אייל: לפרטים .2018 מדצמבר פנויה .מערב

 חצר, אוויר כיווני  3.  המרכזי כנסת בית-מכולת ציר על חיים גן מול הישוב במרכז ,חדרים 3 דירת: להשכרה 

 (1) אוספנסקי גילה 054- 6531314 .גדולה

. תפרטי חצר, מזגן, אויר כיווני 2. מידית הסכניאפשרית . מדרגות ללא ממרא באלוני חדרים 2 דירה: להשכרה 

 (1)  6791 540 052 לוי בנימין עם קשר ליצור נא. משרד/לקליניקה או לזוג מתאים מאד

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

 (2)  0548058070: ורד, 0509938070

, 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 ששטחו הגג בחלל נוספים חדרים 4 ל אופציה קיימת  .נוף, גינה, מחסן .אמבטיה/ ומקלחת

 (2) 0506877608 חובארה עבודי תמר

 מנחם לפרטים .%100 ב נגישה. הדירה  גדולה פרטית חצר+  חדרים שני בת יפה דירה: במרכז הישוב. להשכרה 

 (4)  5585866-050  פריד

 (4) 0546366983 ערמון אנדי'. וכו משרד, זוג ,ליחיד מתאים. הישוב במרכז  חדרים 2  מרוהטת דירה: להשכרה 

, 0542250458- יונת בירנשטוק: לפרטים. מיידית כניסה. הרודיון נוף ברחוב חדשה חדרים 3 בת דירה: להשכרה 

 (4) .0545684418 -שלמה

 חדר, אמבטיה, אוויר כיווני ארבע, יפהפה ונוף ומואר גדול מטבח, ר"מ 105 חדרים ארבעה דירת: להשכרה 

, הרודיון נוף' ברח, ריהוט עם אפשרות, מדרגות ללא נגישה כניסה, ומיזוג ריצפתי תת חימום, מאובזר שירות

 (4) . 0528109986 הכהן אוריה דליה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :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:  6858289-054לקביעת 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.

 

ה ַבת ֲאֵבדָׁ  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָׁ
 

 אם אשמח. המדע מוזיאון סמלי ועליו אומים 2 עם שלו שהציר צהוב ספינר חיים בגן איבדתי שרה חיי פרשת בשבת 

    (1)  0505996392 איילי יונתן. אותו מצאתם

 נא. גדולה יותר ומידה עבה יותר שלי הטלית. אחר מישהו של טלית עם שלי הטלית את החלפתי בראשית' פ בשבת 

    (2)   0584287541: טל הכט פנחס .תודה .שלך את לך להחזיר ואבוא אצלך שלי הטלית אם לי להודיע

 שולי. סימנים פי על להחזיר אשמח. אשפה לפח קרוב ממרא אלוני בסוף ליד הפארק טבעת נואמצ השבוע בתחילת 

    (2)  0545665389   כהן

 

 

 

mailto:daf.meida@gmail.com
mailto:haya.shames@gmail.com
mailto:haya.shames@gmail.com
mailto:tsipiyedidya@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :תולדות שבת פרשת
 של ישראל סניף נווה דניאל הסניף

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דבר תורה:
 את אוהבת ורבקה... עשו את יצחק ויאהב 

 מדוע, מסביר הירש ר"הרש -(כח, כה) יעקב
: ליעקב ורבקה, לעשיו דווקא נמשך יצחק
 ההיפך אל נמשך שהוא, אדם של דרכו

 בו שהורגל ממה ההיפך ואל שלו מהטבע
 ל"חז י"ע שהוגדר, יצחק, לכן. מילדותו

 טבעו אל דווקא נמשך", תמימה עולה"כ
 שהייתה, רבקה ואילו, עשיו של הפעלתני
 לבן דוגמת באנשים בביתה משופעת
 של האהלים לישיבת דווקא נמשכה, ובתואל

 שרגשות, הירש ר"רש מוסיף עוד] יעקב
 החינוך בעיות את ליבו אלה סותרים
 גידול צורת זו אין שכן, עשיו של והגדילה

, בבית ילדים שני גדלים כאשר, בריאה
 את אוהב והשני זה את אוהב אחד והורה

 [.שם עיין, זה

 סניף יקר!

לצבוע קירות ועבדנו על השבוע התחלנו 
 יישומי נושאי!

 כל הכבוד לכולם!

 שבוע הבא שבוע ארגון!! 

 ממשיכים בצביעת קירות ובחזרות

 -לילה לבן

: הרקדה מטורפת עם אוטו 21:00 -19:30
 נחמן!

סיום קירות, חזרות  -פיזור לשבטים
 גנרליות, והכנת התערוכות.

 יהיה משוגעע

 בהצלחה!

 הצוות

 :לו"ז שבת

 15:00מפקד ולימוד מדריכים: 

 15:30מפקד: 

 מנחה

 פעולות

ערבית  סעודה שלישית
 והבדלה

 

 ן: נחי שפיררמצטיי ךמדרי

 מאיר מסר: מצטיין ךחני

שבט 
מצטיין: 

 ! אורות



 


