
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 נוף הרודיון
 מרכז רוחני

 ספרדי
 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל

 19:31 19:31,  17:55 19:31 19:31 19:31,  17:55 19:31,  17:55,  13:20 שבת בערבמנחה 

 שחרית בשבת
 (9:06)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:15 8:15 5:01  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 19:00 19:22,  18:22,  14:00 18:50,  13:15 17:50 18:30 18:50,  17:30,  13:15 מנחה בשבת

 20:32 20:22 20:22 20:12 20:22 20:22 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

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

 אמרי רחל /
 בתי תושבים

 ליל שבת
 לפני ערבית:שיחה 

 שחר-הרב מתניה בן
 לפני ערבית:שיחה 

 יצחק ברט
 לפני ערבית:שיחה 

 יגאל ביבי
 לפני ערביתשיחה 

 אברהם שטיינברג: בזמן 
 שיחה לפני ערבית

 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 לאחר מוסף:
  שלך "ב שמעון דויטש:  הר'

בין עבודת  –' גדולה משלהם
 אהרן למתנות הנשיאים"

  לנשים ושיעור תהילים 
  ז"ל לוביץ אלישיב נשמת לעילוי

 "השבוע פרשת –" חנן מדרש 
 וחברים סיון' מש עם הרך לגיל

 תפילת ילדים – 10:00

 שיעור במשנה: – 7:45
 לאחר קריאת התורה: הרב ניסים מזרחי

 תפילת ילדים

 באמרי רחל:
דברי ברכה ושיחה 

 לפני מוסף:
 שחר-הרב מתניה בן

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

 שבועהשיעור בפרשת 
 המלבי"םעם פירוש 

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 הרב אלדד זמיר:
 "קביעת יהדות לפי האם"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

שבת 
 אחה"צ

 :חינוךמנחת  – 17:30 הרב שלמה לוי – 16:30
 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

 )"בין המנחות"( 17:50 (4)בריכות שלמה 
 – "יד יוחנן"בבית מדרש 

 שיחה: הרב ברוך וידר
"על :  )ראש ישיבת הכותל(

 36 –האמונה ומסירות הנפש 
 שנים לקרב סולטאן יעקוב"

  :הרב אלדד זמיר – 17:00 חב"ד
 –מאברהם ועד בוריס "

 היחס למתגייר
 "לאורך הדורות

17:30 – 
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

16:30 – 
English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

 שיעור לנשים   – 17:00

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

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

 8:40 ביום ו':  גם

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

 '()ו 5:13 –)א'(  5:14
 

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

 ה'(-'מנחה  )א
13:40  ,19:30 

 ביום ה' בין מנחה לערבית:
 טקס קביעת מזוזה בבית מדרש "יד יוחנן" החדש

 18:45 

 20:15 21:00 21:30 20:30,  20:10 ה'(-ערבית  )א'

ָך ַהֲעֹלתְּ  בְּ
 ה'תשע"ח י"ט בסיון

 .1208ש למוקד הגו או 052-8656325 באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
 

 הדלקת נרות:

19:21 
 (18:12)לא לפני 

 :צאת השבת

20:22  

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

 

 מצוה של -ת ברשב

 אורי קליין
 באמרי רחל.העלייה לתורה                        

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

אהרן הכהן ומרים הנביאה מלווים את אחיהם הצעיר רבן של נביאים משה רבנו בהנהגת  פרשה:ב נקודה 

העם. בתחילת הפרשה עושה אהרן כמו שמצווה אותו משה. "ויעש כן אהרן". רש"י מפרש: להגיד שבחו של 

אלימלך מליז'נסק פירש שלמרות אהרן שלא שינה! מדוע יש לשבחו על כך שהוא מקיים הציווי בדיוק? רבי 

 , ללא שינויההתלהבות הגדולה בהעלאת הנרות ידע אהרן לעשות המצווה על פי ההלכה בשובה ונחת בדיוק

לעשות משהו אחר. ואולי רצו חז"ל ללמדנו שאהרן הכהן המשיך לקיים הציווי בהתמדה שנים ארוכות, בלי ו

 בדבקות ובהתלהבות, כפי שעשה בפעם הראשונה.   

 

לוקי. על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו. -בפרשתנו מודגש כי בני ישראל היו נאמנים לציווי הא על פי ה' יחנו:

ולחנות  ,ברצוני להזכיר לגברים הבריאים הבאים ברכב אל בית הכנסת, בבקשה להתחשב בנשים ובאימהות

ביאים את הילדים הרכים באזור המזכירות ולא לחנות בחניה הסמוכה לבית הכנסת המיועדת להורים המ

למעון ולגנים, ובלילה למקווה. זו התחשבות חשובה וטובה ויישר כוח לעושים כך שזוכים לשכר הליכה 

 ולברכות רבות.

   

 .פגישה לתאם או להתקשר אפשר

 .שחר-בן מתניה ,שבת שלום

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 ולאיתן בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.אלבוים לחיים ואביטל  :מזל טוב

 ולאורי בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. קלייןמוליק ואסתי לש מזל טוב:

 .ברנר. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחהבן לאביגיל ומיכאל יערב יהודה הכהן  להולדת הנכד וילקטשלשאול ומיכל מזל טוב: 

ומכל המשפחה.                                                              הנכד בן לחנה ושמוליק לנדסמן. זכו לנחת ממנו להולדת צוקרמן למשה ולאה  מזל טוב:

 להולדת הנכדה יעל דבורה בת לתמר ויעקב צימרינג. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.       קליין לאבי וליאורה  מזל טוב:

 



 

 

 

 

מתורת האדמור מסלונים   סת המרכזילימוד בבית הכנ  בבוקר 9:00מידי יום שישי בשעה  לימוד פרשת שבוע:

  .מוזמנים להצטרף  בעל נתיבות שלום על פרשת השבוע

  )מתחת פרידמן( 4מדי יום שישי, מיד אחרי ׳הדלקת נרות׳ בבית משפחת פרבר, רחוב מגדל עדר : מסיבות שבת

 . מיועד לילדי גן עד ג׳ בתכנית: פסוקים בשירה, סיפור, פרשת שבוע, ממתק.

 .ישעיהואנו לומדות ספר  . 8:50- 8:20ה -בבית משפחת קסוביץ בימים א  :י בתנ"ך לנשיםהשיעור היומ

  .כולן מוזמנות להצטרף .בשובה ונחת תושעוןהנושא השבוע: 

 :אהל 'ותן חלקנו'

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

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

 לנשים י נחמן ורבי נתן על הפרשהרב 17:00-18:00 שבת

 

ה' -להצטרף ללימוד בימים א'בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את הקהל  : בית מדרש נווה דניאל

 10:30עד  9:45 ( ומספר יחזקאלבתנ"ך ) 9:45עד  9:00ראשון מ בימילשיעורים של הרב מתניה שיתקיימו ו

אנו לומדים בבית המדרש בבית הכנסת המרכזי  .בוכים לרמב"םאנו מתחילים חלק שני בספר מורה נברמב"ם 

 . 0538248088 אברהם שטיינברג -לפרטים. ועד הצהרים 9:00ה מהשעה -בימים א

 !מוזמנות להצטרף .בבית משפחת וייסברג 20:30בשעה  שנימתקיים בכל יום  : שיעור צורבא מרבנן לנשים

 .052-6932109לפרטים ניתן להתקשר לאסתי פרינץ 

מיד לאחר תפילת ערבית  בבית הכנסת הספרדי בימי שלישי ובימי חמישי שיעור גמרא מתקיים :שיעור גמרא

-בבא (. השיעור מועבר ע״י הרב חנן כלאב בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו׳(. לומדים כעת מסכת21:00)

 מציעא. מוזמנים בשמחה!

 ישי בבית הכנסת המרכזי. כולם מוזמנים, כולן מוזמנות.עם הרב מתניה בימי של  :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   

 

. במוצאי שבת וחג המקוה ייפתח 19:45-22:00וה יהיה פתוח כל יום בין השעות והמק: מקוה נשים שעון קיץ

ש"ח.)בלילות  30-. מחיר טבילה. בלילות שבת וחג נא להתקשר לקבוע מועד לטבילה21:00-22:30בין השעות 

לנצחיה לוי  לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר .נבקש מאד להקפיד על התשלוםטורים מתשלום( פ ,שבת

 ..כולן מוזמנות בשמחה! חג שמח ! צוות הבלניות 0507338910-פלאפון 

                               לימוד הורים וילדים בדרך האבות יש תורה יש פרסים! 

 האבות , בבית המדרש דרך14:20כל שבת, 

 הפרסים נתרמו לעילוי נשמת:

 גדליה יצחק בן שמואל יוסף קסוביץ ז"ל



 

 

 

 

יחידות מתפנות בתחילת חודש אוגוסט. בנים של חברי אגודה  12-דירות להשכרה ב דירות להשכרה:

 . 8/6המעוניינים בשכירתה מוזמנים לפנות למזכירות עד לכ"ה סיון, 

 

בשעה טובה "יד יוחנן" בבית הכנסת המרכזי נפתח והשימוש בו החל. קביעת מזוזה חגיגית חנוכת יד יוחנן: 

. כל תושבי היישוב מוזמנים לחגוג את הגדלת בית הכנסת המרכזי. בתקווה 7/6רך ביום חמישי כ"ד סיון, תע

 שנזכה להגדיל תורה.

 התכנסות וכיבוד 19:15 

 מנחהתפילת  19:30  

 בן דוביאיר רב הובן שחר מהרב מתניה נשיאת דברי תורה וברכות מאת   

 ערבית תפילת  20:10  

 

שוב תימשך במתכונת הרגילה עד לסוף חודש יוני. במקרה ושינוי שיטת השמירה תעבור השמירה ביישמירה: 

 באספת חברים, ההחלטה תהיה תקפה החל מתחילת חודש יולי.

 

 , באולם הכינוסים.7/6אספת חברים תתקיים ביום חמישי, כ"ד סיון,  אספת חברים:

                  שעל סדר היום. אספות החברים מטרת אספת החברים היא עריכת דיון באווירה נעימה בעניינים 

 עוסקות בנושאים הנוגעים לכולנו, לכן נשמח מאוד להשתתפות רבה של תושבי היישוב, תוך שיח ענייני ומכבד.

 מצורפת הזמנה לאספת החברים.

 

 בניית השכונה המערבית:

לעיין בה מוזמן. שמוליק זמין של השכונה המערבית תלויה במזכירות. כל תושב המעוניין  ע"תוכנית התב

 לענות על שאלות בנושא. 

הקרוב נערוך סדרת מפגשים  בשבועבכדי לאפשר לכלל התושבים ללמוד להבין ולהביע את דעתם על הפרויקט, 

. מטרת מפגשים אלה היא בה ושינויים אפשריים הקיימת הפתוחים לכל התושבים להצגת תכנית הבנייה

 שמיעת רעיונות והערות מהתושבים. ת שינויים עליהם חשבנו,הצגת התכניות הקיימות, הצג

המזכירות בתכניות שנית, יגבש תכנית, ושמיעת התגובות והרעיונות של הציבור, תדון לאחר ערבי ההסברה 

 ויביא את התכנית המוצעת לאספת חברים. 

 אנו קוראים לכל התושבים לבוא להכיר את התוכנית ולהשמיע את דעתכם.

 

 ערב הסברה בבוקס 3/6 יום א',

 חוגיםהחדר ב באנגליתערב הסברה  4/6יום ב', 

 חדר חוגיםבערב הסברה  5/6יום ג', 

 חדר חוגיםבערב הסברה  6/6יום ד', 

 

 

 

 

 

 



 

 רועים:יבשל ריבוי הפעילויות השבוע, להלן ריכוז הא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 פירוט סדר היום של אספת החברים:

 להלן הצעת התקציב:

, וכמו כן הפרויקטים שהמזכירות מעוניינת לקדם בשנה הקרובה, בכפוף 2018לשנת  הצעת התקציבמצורפת 

פרדת ומיועדת לכך(. למרות לבנייה שיבוא לאסיפת חברים נ םלמקורות מימון )כמובן לא כולל פרויקטי

של המזכירות בניהול  תנדרית, התקציב משקף רצון וסדרי עדיפויופה כמעט חצי שנה מתחילת השנה הקלשחל

 שוטף של הישוב. 

 

 שינוי שיטת השמירה:

התקבלה החלטה כי  השמירה בישוב תעשה ע"י צוות מקצועי, ותושבי היישוב  2008באספת החברים משנת 

ודשיים לדמי שמירה, אך תושב המעוניין לשמור במקום לשלם, רשאי לעשות זאת בתנאים ח₪  200ישלמו 

 מסויימים.

בחודשים האחרונים הוקמה בהשקעה כספית רבה מערכת שמירה חדשה ו"חכמה". על מנת להפעילה בצורה 

לים באופן ושעוברים הכשרות ותרגי עית גבוההוצרמה מקיעילה יש צורך בשומרים מקצועיים שהוכשרו לכך ב

  שגרתי ותכוף.

נה על בטחון היישוב. כתב כי חובה להשתמש בשומרים מיומנים לשם הג 18/4/2018המח"ט במכתבו מתאריך 

 מכתב המח"ט.מצ"ב בשנית 

אם נפעל על פי הוראת המח"ט בדבר שמירה של שומרים מקצועיים בלבד, פיקוד העורף הביע נכונות כמו כן, 

 מעלות אחזקת המערכת השנתית. 50%להשתתף בעלות של יותר מ

לאור נתונים אלה, המזכירות מביאה לאספת חברים את ההצעה לקבל את הוראת המח"ט ולעבור לשמירה 

 מקצועית בלבד.

 

 

 מהנעשה בוועדות:

 :וועדת שיפור פני הישוב

 וחברתיים כאחד. וועדה חדשה שהוקמה במטרה לדאוג לחזות פני הישוב תוך נגיעה בהיבטים בטיחותיים זוהי

אנו מאמינות שיחד בשיתוף פעולה עם הציבור ועם וועדות נוספות )וועדת חינוך( נוכל להקים פרויקטים 

 קהילתיים ובכך למקסם את עבודתנו לטובת הציבור ולטובת טיפוח פני הישוב.

 6/6יום ה'  5/6יום ד'  4/6יום ג'  3/6יום ב'  2/6יום א' 

קביעת  19:15    

זוזה ב"יד מ

יוחנן". בבית 

 הכנסת המרכזי.

ערב  20:00

הסברה על 

בניית השכונה 

 המערבית.

 בבוקס

ערב  20:20

הסברה על 

בניית השכונה 

המערבית. 

 באנגלית.

 בחדר החוגים

 

ערב  20:20

הסברה על 

בניית השכונה 

 המערבית. 

 בחדר החוגים

 

ערב  20:20

הסברה על 

בניית השכונה 

 המערבית. 

 בחדר החוגים

 

20:00 

 אספת חברים.

באולם 

 הכינוסים.



 

 חברות:  3-הוועדה מורכבת מ

 נציגת אזור מרכז הישוב. - שולמית תבור

 יגת השכונה המזרחית.נצ - חני ברנשטיין

 נציגת השכונה המערבית. - שאנה טפרמן

 

 נושאים עיקריים עליהם נדון. שנינתמקד בבכל פגישה החלטנו בשלב זה לקיים מפגש אחת לחודש כאשר 

התושבים מוזמנים לשתף אותנו בהערות הקשורות לנושאים הרלוונטיים על מנת שנוכל לרכז ולהעביר 

 דברים הזקוקים להתייחסות. למזכירות בצורה מסודרת את

 במסגרת תפקידנו נדאג לעקוב אחר טיפול המזכירות בעניין ולדווח לתושבים על ביצועם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועדת תרבות:

היא ארגון פעילויות תרבות  נפגשה השבוע לתכנון הקיץ. מטרתנו קהילתי(-תרבות מרכזית )משפחתיועדת 

מבוגרים, צעירים וכד'(, במגוון תכנים כך יחידים, ת, זוגות, יישוביות שיתנו מענה לכלל הגילאים )משפחו

 שיתנו מענה למאפייני רוב תושבי היישוב, ובכך להגביר את תחושת הקהילתיות ביישוב.

, כך שתתאים למגוון התושבים שבישוב. הצעות ניתן רעיונות לפעילות סיום הקיץהתושבים מוזמנים להעלות 

 pniyotnd@gmail.comלהעביר לכתובת המייל 

 

פותחת השבוע את פעולתה במפגש סדנאי יולדות ותינוקות. ראו פרטים במודעה  יולדות-תרבותועדת 

 המצורפת.

 

 ועדת שמירת קרקעות:

שימי  מאיר וינגוט, יחזקאל ליכטנשטיין,ועדת שמירת קרקעות החלה את פעולתה. החברים בועדה הם 

 .תושב שרוצה להצטרף לוועדה יתקבל בשמחה. בלנדיסדניאל ו, סוקולבראביעד וולפיש, 

 . לסייר מחוץ  וסמוך לגדר היישוב ולשים לב לשינויים שנעשים בקרקע ע"י תושבים ערביםהוא תפקיד הוועדה 

במצב הקרקעות מחוץ ליישוב  כל תושב ששם לב לשינויים, אנו פונים לכל התושבים לגלות ערנותבנוסף לכך, 

שמוליק את כן ווכד'( מתבקש ליידע באופן מיידי את יואל הרבש"ץ   ת גדר/טרסההקמ, נטיעה, חרישה)כגון 

 מזכיר היישוב.

 

 ועדת חינוך:

בשיתוף ועד הורים של גן אתי מארגנים מסיבת הוקרה לרגל יציאתה של הגננת אתי ציון  חינוך גיל הרךעדת ו

 פרסום מצורף. ראובאולם אירועים.  12:45בשעה  15/6לגימלאות, האירוע יתקיים ב

. בערב יינתנו כלים ערב להורים לילדים שעולים מהמעון לגן ארגנובשיתוף המועצה  חינוך גיל הרךועדת 

ראו פרסום שמחות. הבאולם  20:30בשעה  12/6ביום שלישי  רוע יתקייםילהתמודדות מיטבית עם המעבר. הא

 מצורף.

 

 : 21/06/18הנושאים שידונו במפגש הקרוב בתאריך 

 תאורה .1

 וצפרדעים פחים .2

 בגוגל דוקס הבא: 15/06/18ניתן להגיש הערות רלווטיות עד תאריך 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybZ92YobBqJ90kGqPZ5tsUF9zJwMTz

6USTo/edit#gid=0-GGC2AVk 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybZ92YobBqJ90kGqPZ5tsUF9zJwMTzGGC2AVk-6USTo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybZ92YobBqJ90kGqPZ5tsUF9zJwMTzGGC2AVk-6USTo/edit#gid=0


 

שוב על ולקראת הקיץ. נמצאה מפעילה לסיירת ובימים בהובלת תהילה רכזת הנוער נפגשו לדון ולח ועדת נוער

גם לבוגרי כיתות ו׳ עד ח׳. השנה הוחלט לעשות פיילוט סיירת  מיועדת הקרובים תחל ההרשמה. הסיירת תהיה

 לבוגרי כיתות ט׳. פרטים בקרוב.

 

From the desk of the Mazkirut: 

 

o Apartments for rent: Apartments for rent in 12 units will be available from the beginning of August. 

The children of the members of the yishuv who are interested in renting them are invited to contact the 

mazkirut until 25 Sivan, 8/6. 

o Dedication of Yad Yochanan: B'shaa Tova, Yad Yohanan in the main shul was opened and began 

functioning. The festive fixing of the Mezuzah will be held on Thursday, June 7. All the residents of the 

community are invited to celebrate the expansion of the main shul, in the hope that we will merit to 

increase Torah. 

19:15 Gathering and refreshments 

19:30 Mincha Prayer 

Divrei Torah and Blessings by Rabbi Matanya ben Shachar and Rabbi Yair Ben Dov 

20:10 Evening Prayer 

o Shmira (Guarding duty) : The Yishuv will continue with the current method until the end of June. If a 

change in the Shmira of residents is decided on in the upcoming Members meeting, the decision will be 

valid from the beginning of July. 

o Members' meeting: A meeting of members will take place on Thursday, June 7, at the Ulam Kenusim 

(Hall under the main chul). 

The purpose of the meeting is to hold a discussion in a pleasant atmosphere on the agenda. The 

members' meetings deal with issues relating to all of us, and we will therefore be very pleased with the 

significant participation of the residents of the Yishuv, together with a rep respectful and open dialog. 

Attached is an invitation to the members' meeting. 

Construction in the western neighborhood: 

The zoning plan of the western neighborhood is on display in the mazkirut. Any resident interested in 

reading it is invited. Shmulik is available to answer questions on the subject. 

In order to enable all residents to learn, to understand, and express their views on the project, this week 

we will hold a series of meetings open to all residents to present the existing building plan and possible 

 

changes therein. The purpose of these meetings is to present the existing plans, to present changes we 

have been thinking about, to hear ideas and comments from the residents. 

After the informational evenings and with public's reactions and ideas, the mazkirut will discuss the 

plans again, formulate a plan, and bring the proposed plan to a meeting of members. 

We call upon all residents to come to understand the plan and express your opinion. 

Sunday, 3/6 Meeting in the box 

Monday, 4/6 English meeting in the Cheder chugim (room across from the Ulam Kenusim) 

Tuesday, 5/6 meeting in the Cheder chugim 



 

Wednesday, 6/6 meeting in the Cheder chugim 

Due to the large number of activities this week, the following is a summary of events: 

SUNDAY 3/6 MONDAY 4/6 TUESDAY 5/6 WEDNESDAY 6/6 THURSDAY 7/6 

    7:15PM 

Dedication in 

Yad Yochanan 

8PM – 

MEETING ON 

THE NEW 

BULDING PLAN 

IN THE BOX 

8:20PM – 

ENGLISH 

MEETING ON 

THE NEW 

BULDING PLAN 

IN THE 

CHEDER 

CHUGIM 

8:20PM –

MEETING ON 

THE NEW 

BULDING 

PLAN IN THE 

CHEDER 

CHUGIM 

8:20PM –

MEETING ON 

THE NEW 

BULDING PLAN 

IN THE CHEDER 

CHUGIM 

8PM- 

MEMBERS 

MEETING IN 

THE ULAM 

KENUSIM 

 

Agenda of the members' meeting: 

The following is the budget proposal: 

Attached is the budget proposal for 2018, as well as the projects that the Mazkirut wishes to promote in 

the coming year, subject to funding sources (of course not including construction projects that will come 

to a separate and special meeting of members). Although almost six months have passed since the 

beginning of the calendar year, the budget reflects the will and priorities of the Mazkirut for the ongoing 

management of the yishuv. 

Change in method of Shmira (Guarding duty): 

At the members' meeting in 2008, a decision was made that the shmira in the community would be 

done by a professional team, and the residents of the settlement would pay NIS 200 a month in lieu of 

shmira, but a resident who wants to guard instead of paying may do so under certain conditions. 

In recent months, a new and "smart" security system has been established after a significant 

investment, in order to operate it efficiently, professional guards trained at a high level are required, 

including training and exercises are carried out routinely and frequently. 

The  מח"ט (brigade commander) in his letter dated April 18, 2018 wrote that it is obligatory to use 

professional guards to protect the security of the Yishuv. 

In addition, if we act according to the brigade commander's instructions regarding the guarding of 

professional guards only, the Home Front Command has expressed willingness to participate at a cost of 

more than 50% of the cost of maintaining the system annually. 

In light of these figures, the mazkirut brings the proposal of the brigade commander to only use 

professional guards in the Yishuv. 

What was done in the committees: 

Improvement Committee: 



 

This is a new committee that was established in order to ensure that the yishuv's landscape is cared for 

while caring on both safety and social aspects. 

We believe that together with the public and other committees (the Education Committee), we will be 

able to establish community projects, thereby maximizing our work for the benefit of the public and for 

the welfare of the community. 

The committee consists of three companies: 

Shulamit Tavor - representative of the center of the community. 

Hani Bernstein - representative of the eastern neighborhood. 

Shana Teperman - representative of the western neighborhood. 

We decided at this stage to hold a meeting once a month, and at each meeting we will focus on two 

main issues to be discussed. 

The residents are invited to share with us comments related to the relevant issues so that we can 

coordinate and communicate to the mazkirut in an organized manner what needs to be addressed. 

In the framework of our duties, we shall ensure that the mazkirut's treatment is handled and reported 

to the residents on their implementation. 

Topics to be discussed at the next meeting on 21/06/18: 

1. Lighting 

2. Garbages 

You can submit relevant comments by 15/06/18 at the following Google Docs: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybZ92YobBqJ90kGqPZ5tsUF9zJwMTzGGC2AVk-

6USTo/edit#gid=0  

Culture Committee: 

The central cultural committee (family-community) met this week to plan the summer activities. Our 

goal is to organize community cultural activities that will address all ages (families, couples, individuals, 

adults, young people, etc.) in a variety of areas to meet the characteristics of most of the community's 

residents. 

The residents are invited to present ideas for the activities of the end of the summer, in order to suit the 

variety of residents in the community. Suggestions can be sent to pniyotnd@gmail.com  

The Maternity and Childbirth Committee opened its activities today at a meeting of maternity and 

newborns. See details in the attached ad. 

Land Conservation Committee: 

The Land Conservation Committee began its activities. Members of the committee are Yehezkel 

Lichtenstein, Meir Wingot, Shimi Wolfish, Aviad Sokolber, and Daniel Blandis. Any resident wishing to 

join the committee will be welcomed. 

The committee's role is to patrol outside and close to the fence of the settlement and pay attention to 

changes made in the land by Arab residents. 

In addition, we turn to all the residents to be vigilant. Any resident who notices changes in the state of 

the lands outside the settlement (such as plowing, planting, erecting a fence / terrace, etc.) is requested 

to immediately notify Yoel. 

Education Committee: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybZ92YobBqJ90kGqPZ5tsUF9zJwMTzGGC2AVk-6USTo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybZ92YobBqJ90kGqPZ5tsUF9zJwMTzGGC2AVk-6USTo/edit#gid=0
mailto:pniyotnd@gmail.com


 

The Early Childhood Education Committee, together with the Parents' Committee of Gan Etty, are 

organizing a celebration in honor of the retirement of the teacher Eti Zion. The event will take place on 

June 15 at 12:45 in the banquet hall. See attached publication. 

The Early Childhood Education Committee, in cooperation with the Council, organized an evening for 

parents of children who are moving from the day care center to gamin. In the evening, tools will be 

provided for optimal coping with the transition. The event will take place on Tuesday 12/6 at 20:30 in 

the banquet hall. See attached publication. 

The youth committee led by the Youth Coordinator met to discuss and think about and towards the 

summer. An operator was found for the reconnaissance unit and the registration will begin in the 

coming days. The patrol will be designated for graduates of grades 6 through 8. This year it was decided 

to make a pilot for ninth graders. Details will be forthcoming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ותוכן אירוע הפרידה מהשמיניסטים. לצורך כך אנו מחפשים  בימים אלו אנו בונים את אופי סיום שמינית:

נציגי הורים שיהיו שותפים וייקחו חלק בחשיבה ובארגון. נא לפנות לתהילה ינובסקי לוי רכזת הנוער         

 .  tehila.yale@gmail.comאו במייל  3319976-054

 

לקראת הקיץ הקרב נערכת חשיבה ומאמצים רבים על מנת לבנות תכנית קיץ משמעותית, מלאה,  סיירת קיץ:

 ב'. י-לוח קיץ לנוער ט'וח', סיירת חדשה לבוגרי כיתות ט' -סיירת למסיימי כיתות ו' .מגוונת ומושקעת ביותר

 ת יופצו במהלך השבועיים הקרובים עקבו אחרי הפרסומים. והסיירופרטי ת ולו"ז הקיץ לנוער וכן תכני

 

 

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

 

 

 

 

 

 מדריכים יקרים,

 רגון והובלת שבת ירושלים!רצינו להודות לכם על א

 על היוזמה, המחשבה וההשקעה המרובה!!

 כך שהחניכים חזרו הביתה שמחים!! ועל

 לשנה הבאה בירושלים הבנויה

  דמעריכים מא

 ועדת בני עקיבא.

 

mailto:tehila.yale@gmail.com
mailto:kehiland@gmail.com


 

 

 

 

 

 של הגננת אתי ציון לגמלאות, אנו רגל יציאתהלמסיבת פרידה מהגננת אתי ציון: 

 ילדיכם אם תוכלו לשלוח תמונות שלכם/ של נשמח .מעוניינים להכין קליפ ומתנה לאתי

   ילד מחזיק שלט שכתוב עליו 'תודה' -התמונה צריכה להיות. 0542499604ליעל פאר 

 .()נשמח לתמונות של ילדים, בוגרי הגן, הורים

אם יש לכם, אנא  .ור של אתי מתחילת עבודתה בישובאנחנו מחפשים תמונות מחז ,בנוסף

ועדת חינוך , תודה רבה על שיתוף הפעולה .שלחו הודעה ליעל ונאסוף את התמונה מכם

 .גיל רך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

תודה נשמח לעזרה בחדרים ודירות לבני משפחותינו בשבת פרשת חקת לרגל שבת שבע ברכות  דירות לשבת:* 

 .0527203486 קליין שמוליק ואסתירבה 

( נחגוג בעז"ה בר מצווה לבננו נעם. נשמח לקבל 9.6בשבת פרשת שלח לך כ"ו סיון ) דירות לשבת:* 

 . 0545993271 אריאל וגילה ינובסקירוח אורחינו. תודה רבה! יחדרים לא\דירות

 . קליין שמוליק ואסתי .תודה לכל העוזרים בחומר וברוח לכבוד שבת בר המצווה של אורי תודה:* 

של כל  האם גם הבן שלכם נמצא בין אלו שכבר נרשמו לקייטנה:ה'-למסיימי כיתות א' קייטנת ספרא וסייפא* 

? כשמה כן היא, בקייטנה זו משולבים הספר והכדור, הלימוד והכיף. בין השאר: קורס עזרה ראשונה יולי

גישה מרתקת עם חיילים קרביים, לימוד בסיסי. פעילויות עם בעלי חיים, טיולים באזור, תחרויות ספורט, פ

 eczamir@yahoo.com  9932123 קרן ואלדד זמירסודות השופר ועוד ועוד. לפרטים נוספים והרשמה 

 .רפאל אלפסי 0549933235לתיכון בירושלים דרוש/ה מורה למתמטיקה לבגרות. לפרטים;  דרוש/ה: * 

 לשעת מנוחה ופינוק או )עיסוי סיני( טווינא לקסולוגיה אומוזמנות לטיפול ברפ : לנשים וטווינא רפלקסולוגיה* 

   -איזון הורמונלי -כאבי ראש/מיגרנות  –דיכאון  –עייפות  הרגשה אחרת בגוף או הנפש שצריכה שינוי. לכל

PMS-  עכשיו במחירי היכרות, מוזמנות!! ועוד... –בעיות בעיכול  –כאבים אורתופדיים                                   

 . 054-7825881  רות וינשטוק

בשעה  3.6ביום ראשון  70לכבוד חודש הקריאה במסגרת חגיגות ה  :שיח ספרותי עם המשורר שלומי חתוכה* 

  .שלומי חתוכה* לשיח ספרותי משותף*  יתארח בביתנו המשורר, פובליציסט והפעיל החברתי 20:00

נשמח לאישור הגעה בטלפון  קומות מוגבלמספר המ משפחת אורבך, שדה בעז .מוזמנים בשמחה

 (. )סתיו 0544492003

חמישה ימים של פעילות ? מתענינים באומנות מחפשים קייטנה איכותית לקיץ? :חוגגים אומנות עם שרה בלוך* 

* ש"ח בהרשמה מוקדמת עד  500ו  ש"ח בלבד 650בנווה דניאל.  9:00-13:00  ביולי 1-5 ו-חוייתית לכיתות ג

 .שרה בלוך,0547775966רשמה .לה10/6ה

אבחון דידקטי לשם ברור צרכי הלמידה, המלצות על דרכי למידה מתאימות והתאמות  אבחון דידקטי:* 

  . 0528802729 הדס דוויק .במבחנים

 תודה 0547775966-מתקבלים בשמחה ,לתאום שרה בלוך: תיקוני תכשיטים *

שילובים מנצחים שיתאימו לאירוע ולאורחים  .יםלאירוע אירוח מגשי מגוון עשיר של :מר ותפוחת **

  שרה בלוך.  0547775966-להזמנות .שלך

למשפחתון של רחלה נשאר מקום אחד פנוי לתינוק עד סוף יולי. וכן ההרשמה עדין פתוחה  משפחתון רחלה:* *

 .רחלה גסנבאור 0548303844 לשנה הבאה לפרטים

 .ביקוש, פותחת מספר בקרים בשבוע לקבלת תלמידים חדשיםלאור ה הוראה מתקנת / אסטרטגיות למידה:* *

מלמדת אסטרטגיות למידה והתארגנות )במסגרת הוראה מתקנת( , כאשר המטרה היא לתת לילד כלים 

  . 0528802729 הדס דוויק .להגיע ללמידה עצמאית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

חדרי  3חדרי שינה{ הכוללת מטבח מלא, תנור, מדיח,  3חדרים } 4דירה בת  להשכרה לתקופת הקיץ: 

. )אפשרי גם להשכרה לתקופה חלקית( 19.6-24.7וכו. פנויה להשכרה בתאריכים  WiFiשירותים, חדר כביסה, 

 (1). מאיר פרל  054-7771109רות טלפון להתקש

שתי גינות מטופחות בחזית ומאחור.  חדרי שירותים. 5מרווח.  בית פרטי עם שישה וחצי חדרים. :להשכרה 

                          0507274491 שרגאלפרטים:  מרוהט חלקי )אופציונלי(. אפשרות להשכרה לטווח ארוך או קצר

 (1) אדלר. אילנה 058-4442868 ,גליה 052-5448230

מטבח מרווח + פינת  ממ"ד, על הקרקע, עם כניסה נפרדת וחצר. דירה נחמדה בת שלושה חדרים+ להשכרה: 

;  052-4569753 צילהלפרטים:  . לטווח ארוך2018פנויה החל מיולי  מיקום מרכזי, רחוב בריכות שלמה,  אוכל.

 ( 1). מזרחי 052-8805006 נסים

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

 (1) .0524511859-וייסברג לשלוםמעולה. למעוניינים נא לפנות 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

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

קליטה  2030592-054 :לפוןאו לרומי ססמן בט  6286772-050 בטלפון: יפה וינברגלקביעת ראיון נא להתקשר 

  !טובה

  שבועות 4פורסמו רק מודעות להשכרת דירות י
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.

 

 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: 

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

  ישי : פרטים מידית כניסה, אנגלית חצר ,גינה, הסקה, 45 פרויקט,  הישוב במרכז, חדרים 3 דירה  להשכרה: 

 (1) 054/6488244  כהן

 חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט . מתאים לזוג ,יחיד או למשרד 2.5רת די להשכרה:  

 (1) 050-5395673   ג׳ולי יוכבד ארנוביץ לפרטים: כניסה מידית

יכול לאכסן  מטר עם גינה ומרפסת  גג גדולה מאד 220ית גדול מאובזר ב :בית לחופשת קיץ בכפר תבור 

מאפשר בסיס לטיולים   לאתרי נופש בצפון כינרת,  פר תבור הרגוע והשלו.משפחות גדולות בנוחות ופינוק בכ

ש"ח ללילה. לשלושה מזמינים 1300מחיר היכרות  מינימום שני לילות. הר תבור עמק יזרעאל,גולן וכ"ו.

 (1) 0526773899 תעסן יורם פרטים נוספים ינים.יתמונות ישלחו למעונ הנחה. 10%ראשונים 

מ"ר( מוארת ונעימה, בשכונה המערבית בנווה דניאל. קומת קרקע ללא  50-ים )כחדר 3דירת  :להשכרה 

 (2). 058-6898901 אילת זמיר -לפרטים  מדרגות. כניסה גמישה. שכנים נפלאים מכל צד!

, דירה משופצת, של שלושה חדרים,  10במיקום מעולה מול בית הכנסת המרכזי, ברחוב הרי יהודה  להשכרה: 

 (1) .0505785608רבקה    0506283091 אירה -משפחת ביג'ל  אויר ומטבח ושירותים חדשים.  עם גינה, מיזוג 

ברחוב נוף הרודיון )מול הבוקס(, נגישה ללא  1.8.2018-מ"ר ( להשכרה החל מה 107חדרים )  4דירת  להשכרה: 

ל ומושקע+ פינת אוכל, דוד שמש, מזגן, חימום תת רצפתי, מטבח גדו מדרגות, ארבע כיווני אוויר, נוף יפהפה,

 (3) .הכהן אוריה ראובן 0528109985חדר שירות וארונות. טלפון 

יחידות. ברחוב הראשי, מול המכולת, ובקרבת מרכז היישוב.  18-חדרים בפרוייקט ה 5דירת  למכירה: 

  (1) ( שלם.)אוהד 052-4231783, )מיכל( 050-7061403לפרטים: 

 7.5מ"ר(  50מ"ר+עלית גג  300-אפרתה ועמק ברכה( בית גדול ומרווח, )כ)פינת דרך  בשכונה המזרחית למכירה 

נוף פנורמי, חימום מרכזי, חלונות  חדרים. 3.5חדר כביסה גדול ועוד יחידה מניבה עם  חדרים בבית הראשי+

               לפרטים נוספים: ליון ש"ח.ימ 3.35מחיר:  .שאיכותיים, חצר מרוצפת וגינה, מחסן גדול, פינוי גמי

 (3) יוסי פוקס.  050-7503833

חדרים )כולל יחידת הורים( ומרפסת. נוף משגע! פרטיות,   4מטר יפיפייה עם מעלית .  110דירת גג  למכירה: 

קרובה לגנים, בתי כנסת, דואר, מכולת, גן חיים. אפשרות  -יונקרס ודוד שמש. מיקום מעולה במרכז היישוב

 (4). 0506205968 חיסדאי ליסףאהרן אלפרטים  להשארת ריהוט. 

 

 

                                                                     

 054-5583651 ברוריה סופרלפני כשבועיים נמצאה בובה גדולה לבושה בגוונים של כחול בגן חנן אשמח להשיבה לבעליה  *

 054-5583651 -ריה סופרברונמצא כדור קטן )ספוג( ברח' הרי יהודה לפרטים  *

 

 

 

 

 


