
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    
 

 

 
 
 
 
 

 הכנסת המרכזיבית  :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

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

 16:34 16:34,  12:20 שבת בערבמנחה 
16:34 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

16:34 16:34 16:34 

 שחרית בשבת
 (9:10)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45,  8:30 8:00 8:15 6:04  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 16:00 16:25,  14:00 16:00,  13:00 16:00 16:00,  12:45 16:00,  12:45 מנחה בשבת

 17:35 17:25 17:25 17:15 17:25 17:25 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

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

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 ברק מור
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 שמוליק טיילור
 קבלת שבת: שיחה אחרי

 ידעיה ליבי
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 יצחק טברסקיהרב 

 הרב שלמה לוי – 20:15
 ביג'לבבית 

 (10)הרי יהודה 

שבת 
 בבוקר

  :שרףהרב אבי לאחר מוסף: 
למתנגדים  יםבין חסיד"

 – 10:00 "בהבנת תורת הצמצום
 תפילת ילדים

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

  תפילת ילדים
 לאחר מוסף: "מדרש חנן"

 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע
 עם מש' סיון וחברים

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

 ושיעור לנשיםתהילים 
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 המלבי"םעם פירוש 

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 לימוד הורים וילדים 
 באמרי רחל

אחר שבת 
הצהריים 

ומוצאי 
 שבת

 –במוצאי שבת  18:00
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

: חינוךמנחת  – 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

15:30 – 
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

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

 8:40 םג  ו': ביום
 (5:47זמן טלית ותפילין:  )

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

 '()ו 6:18 –'( א) 6:17
 

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

  16:35,  13:40 ('ה-א'מנחה  )
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  17:15 ('ה-א')ערבית  

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 להולדת הבת. זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.  דוויקלאביעד והדס : מזל טוב

 ומשפחתה ולאדרת שרי לאירושיה עם נסים אביהו הימן מאפרת. זכו להקים בית נאמן בישראל. סבגלעדי : מזל טוב

 להולדת הנכד בן לרחל ודניאל שטרן. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. שטרןולחיים ורינת  סלומן: למרק ולורי מזל טוב

 . זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.אהרון ונוגהללהולדת הנכדה דבש בת  אידינוב: לאליהו ויוליה מזל טוב

 לנישואי הנכד אריה אשר דינר עם קארין עשור. זכו לנחת מהם ומכל המשפחה. לוקצקי: לאלכסנדר )סשה( וגניה מזל טוב

 

 

 ַוְיִחי
 בטבת ה'תשע"ח י"ב

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

 הדלקת נרות:

16:24 

 :צאת השבת

17:25   

mailto:daf.meida@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יוסף מנחם את אחיו ומעודד אותם. ואתם חשבתם עלי רעה, אלוקים ... לטובה. הקדוש ברוך  :פרשהב נקודה

הוא מנהיג את העולם ומביא את הגאולה דרך סיבוכים וע"י שליחים שלפעמים אינם יודעים את תפקידם 

מען קידום גאולת ישראל ולהיות שותפים אקטיביים לוקית. אשרי המצליחים להצטרף ולפעול ל-בתכנית הא

 בכך. 

הגברים הבאים אל בית הכנסת  -תזכורת : אין מעבר בצמוד למקווה

נדרשים לא לעבור במדרגות הצמודות למקווה מזמן השקיעה ועד עלות 

השחר. הגברים הטובלים במקווה הגברים, צריכים לסיים את הטבילה 

לפני השקיעה ולא להסתובב באזור ולעזוב את המקום  עד חצי שעה 

  המקווה בשעות החשכה. הדברים נכונים בכל יום ונכונים וחשובים עוד יותר  בלילות שבת וחג.

 .פגישה לתאם או להתקשר אפשר

 שחר-בן מתניה ,שלום שבת

 

 

 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ           בִמש ּ

  !/נכדנווודיה אנו שמחים לבשר על לידת בננבשבח וה

  שלום זכר
 בבית משפ' שטרן , 20:30, בשעה בליל שבת

  הברית
  .""דרך אבות בבית המדרשתתקיים מיד לאחר התפילה 

 
 בשמחות! 

 ,דניאל ורייצ׳ל
 משפחות סלומן ושטרן

 

  :תנחומים

 

 ז"ל דוד סוויןר'  אביה,לקרן גלוך והמשפחה על פיטרתו של 

 
 בגינות שומרון 5בבית משפחת רוס רחוב השקמה  השבעה מיום חמישי עד ראשון בבוקר

 הרים עד יום שלישי בצהרים בבית משפחת גלוך ברחוב אלוני ממרא בישוב.ומיום ראשון אחר הצ
 

 . תנוחמו ציון וירושלים בניןב

 ברוך דיין האמת



 

 

 

אנו שמחים לבשר לילדי הישוב על פתיחת *מסיבות שבת* : מסיבות שבת

מדי יום שישי, מיד אחרי ׳הדלקת נרות׳ בבית משפחת פרבר, רחוב לילדים 

בתכנית: פסוקים בשירה, סיפור, פרשת שבוע,   )מתחת פרידמן( 4מגדל עדר 

 25-משך התכנית כ.  ימי פרבר )גננת מנוסה( התכנית תועבר ע״י  ממתק.

 .ההשתתפות ללא תשלום. מיועד לילדי גן עד ג׳. דק׳

לאור פניות של חברים מהפרויקט מול המכולת : 21:00תפילת ערבית ב 

ארגן מניין של תפילת ערבית מידי ערב בשעה ברצוני ל(, יחידות דיור 18)

אשמח אם תוכלו לשלוח לי בהודעה . בבית כנסת הספרדי 21:00

פעמים  3אם הנכם מעוניינים במניין בשעה זו )לפחות  אישית 

 .     053-8910096 אוראל נאמן ,תודה רבה (. בשבוע

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

 .כולן מוזמנות להצטרף. נעסוק באתגרים הגדולים של המלך חזקיהו

 :אהל 'ותן חלקנו'

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

 לנשים ולגברים מדרש רבה על הפרשה 7:15-8:15 שבת

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

 

בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את הקהל לשיעורים של הרב מתניה שיתקיימו   :דרש נווה דניאלבית מ

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

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

 . 0538248088 שטיינברג

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

 .052-6932109לפרטים ניתן להתקשר לאסתי פרינץ 

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

)מזמור  עזרה לזולת בתבונה וברגישותפתוח לגברים ולנשים. הנושא השבוע:  22:00 - 21:10 שני בשעה בימי 

 מא(.

 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                  

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

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

 .בבית משפחת הכהן אוריה  30.21 -20.30על סדר פרשיות השבוע, בכל יום חמישי בשעה : שיעור בספר הזוהר

 

 



 

 

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

 מועד לטבילה.  בלילות שבת נא להתקשר לקבוע.  )כמו בימי השבוע( 19:30-22:00השעות  המקוה ייפתח בין

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

  .צוות הבלניות נעים .ו חורף בריא כולן מוזמנות בשמחה!   050-7338910 נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנות פעילות מסורה  15על יותר מ  -יפה מקובסקי חיים ותודה רבה ויישר כוח לאנדי ערמון,  : צעירים ברוחם

נורית ויהודה זליגר,  –וסיית 'הצעירים ברוחם'. ברכת הצלחה לרכזים הנכנסים למלא את מקומם לטובת אוכל

והפעילות של אוכלוסיה גדולה  אסתר רטבי, שייקה אופנהיים וחדוה עמית. אנו מקדמים בברכה את היוזמה

 וחשובה זו. עלו והצליחו!

, הפועלת בשיתוף פעולה מלא עם הצבא תקיים אימון לכיתת הכוננות של הישובהשבוע ה :אימון כיתת כוננות

בכדי לתת לישוב את  ,, בכל שעהוהקפצה החברים בצוות נכונים לכל קריאה הרבש"ץ.  ובראשותו של יואל

וב את המשפחה בזמן ארוחת ליל לא פעם הם נאלצים לעז . לתושבי הישוב והשקט הביטחוני מעטפת ההגנה

אנו   ובכל מזג אוויר עוברים וסורקים את בתי הישוב. שבת, בשעות הלילה המאוחרות או הבוקר המוקדמות

 . על מסירותם לחברי כתת הכוננות וליואלבשם כל חברי הישוב רוצים להביע את הערכתנו ותודתנו 

הפינה פועלת בערבי  .ב"ה יש פינה חמה בישוב ביוזמת מתפללי המרכז הרוחני הספרדי :לחיילים פינה חמה

הגב' רות בורג'ל לקחה על עצמה  ., עוגות ופינוקים שונים יתקבלו בברכהלטובת החיילים המסיירים בישובשבת 

 .את תפעול המקום

לתוספת בניה של משפ' בסיס איתן ונורית במזכירות הישוב הופקדו תכניות  :יההפקדת תכניות לתוספת בנ

 .(4.1.18לעיון התושבים עד יום חמישי י"ז בטבת ) 33/4ברח' המוריה בית 

 

 

 

 



 

 

 

 

  :אימון כיתת כוננות

הכוננות הישובית כחלק מהכשרת הכיתה לשמירת כשירות ושיפור  תביום שלישי האחרון התקיים אימון לכית

 .י איום שוניםמיומנויות טכניות קרביות לתרחיש

  .האימון שולב עם מערך האבטחה של הישוב וכן עם פלוגה מהגדוד

 !האימון היה מוצלח

 .תודה רבה לצוות הכיתה על הרוח הטובה והנכונות להגן על הבית

  .תודה למזכירות הישוב שתומכת ומסייעת בכל דרך שניתן לבטחון הישוב

 יואל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לקבלה אצלנו  ויגש נמצאה טבעת גדולה, ככל הנראה לגבר, עם כיתוב עליה.בשבת פרשת : השבת אבדה *

 .054-3100578 - משפחת פאר על פי סימנים.

 0549933235 רפאל אלפסילפרטים  לתיכון ירושלמי דרושה יועצת חינוכית: דרושה יועצת *

לעבודה קבועה  נים ולא בכייניםדרושים עובדים חסו אקו הדפסת חולצות )בכפר עציון('לג: דרושים עובדים *

 שפירא סיני 050-8283648לפרטים . שכר גבוה למתאימים. במשרה מלאה או חלקית

 4914970-054- לימור פרל מחפשת מנקה בעל/ת נסיון. לנקיון בית פרטי פעם בשבוע. תנאים טובים.: ניקיון *

! מתנות בת מצוה, מגבות גדולות, רכות ונעימות עם קישוטי תחרה. ניתן חדש בגילה כירבולים לקטנים *

 054-5993271 ינובסקי גילהלהוסיף את שם הילדה. מוזמנים בשמחה! 

. בשיעור )בסגנון ויניאסה( נתמקד במתיחה וחיזוק של כל שרירי הגוף ותרגול נשימות ! שיעורי יוגה ביישוב *

 ג'.ימי  8:15-10:00בבוקר בן ’ ימי אב חה ומעצימה המותאמת לכל אחת באופן אישי.באווירה רגועה, נינו

  ₪ 40עלות שיעור בודד:  בהמשך אעביר שיעורים נוספים על פי דרישה. .19:30בערב ב ד'ימי , 19:30בערב ב

 0548354945 -’ פל דינה פרידבורגלפרטים נוספים והרשמה:  .18’ רחוב עמק ברכה מס  ₪ 150עלות חודשית: 

ל מהיסודות ומתאים לכל אחת, גם למי החוג מתחי .נפתח בשדה בועז במבנה יורט מקסים :חוג מחול מזרחי *

רדינציה, הנעת הגוף ללא פחדים ומעצורים ונלמד אוביחד, נעבוד על שיווי משקל וקו .שמעולם לא העזה לרקוד

ניתן לבחור  !אז בואי לקחת פסק זמן מהחיים ולהקדיש אותו לעצמך .איך לזוז בבטחון עצמי ובזרימה עם הגוף

לחודש  ח ש״ 160. 20:30, יום רביעי , 8:30/9:30ימי שלישי וחמישי  :יםאחד מהימים בהם מתקימים שיעור

 052-3103040 ענת-לפרטים  .מוזמנת באהבה לשיעור נסיון חינם. לארבעה שיעורים



פלקסולוגית עם הר נפתחת סדנת רפלקסולוגיה לאמהות לתינוקות ולילדים :סדנת רפלקסולוגיה לאמהות *

נלמד באווירה רגועה ונעימה איך לעשות רפלקסולוגיה לילדים שלנו ולהקל על סימפטומים  פיין. בסדנא  אילה

(, כ"א בטבת 1.1.18י"ד בטבת ) של הצטננות, שיעול וחיזוק המערכת החיסונית. הסדנא תתקיים בימי שני

למפגש(   ₪ 90)  ₪ 180עלות שני המפגשים   ., נווה דניאל27נוף הרודיון  אצל ״גילה כירבולים לקטנים״  (8.1.18)

בחנות ״גילה כירבולים״ למשתתפות הסדנא. לפרטים ניתן ליצור הנחה על המוצרים  10%בימי הסדנא תינתן 

 ריפוי טבעי לאישה - Ayala !. שיהיה חורף בריא וחמים052-3264691: אילה פיין בפלאפון קשר

האם אתם עייפים? האם אתם סובלים מכאבי שרירים? האם אתם חשים חסרי : רפקסולוגיה והילינג *

ג'יימס   והילינג מסז רפואי, רפלקסולוגיה  ניתן לקנות שוברים. .ה מרגיעהמתנ ךתן לעצמך או ליקיר ?חיוניות

  jamescohen500@gmail.com 0547-987-689 :  כהן

ה כשאתם זקוקים אדם אדיב ואכפתי, מעוניין לשמש כמלווה להוריכם המבוגרים או קרובי משפח: ליווי *

דובר אנגלית ועברית ברמה ליווי לרופא, קניות, סידורים, ארוחה קלה או לארח להם חברה. למישהו לדאוג ל

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

יציס מודה ל"מלאכים הטובים" של הישוב שלנו ובפרט לצוות מד"א ולאהרוני נויבואר על משפחת ק ! תודה **

ממש ולאורך הימים שחלפו. אכן יש "שבר" בנווה דניאל ו"חובשים לנשברי  מרגע נפילתו היד שהושיטו לגרשון

 .לב". תודה רבה וברכות. מבקרים יתקבלו בברכה

 .שרה בלוך *משלוחים בגוש עציון. 7775966-054להזמנות . םמגשי פירות וירקות מעוצבי:  תמר ותפוח **

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

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

 .סלאב

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

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

 .עדי סלאב 054-3377514קשרי הת -להזמנות ובירורים !!!של השנה

מיועד לחיילים הנמצאים , הזהות ויהדותל - "קורס נתיב"רינת ויטרבו ואני מ"מ ב : שמיאירוח חיילים **

בנוה דניאל, אצל משפחות  שבת אירוחבתחילת הליך גיור במסגרת הצבא. כחלק מהקורס אנו רוצים לקיים 

בשבת פרשת "וארא"  מחפשים משפחות שישמחו לארחעל מנת שיחוו שבת כהלכתה במשפחה דתית. אנחנו 

 קשר:ארוחות שבת. מי שיכול לארח נשמח שיצור  2 -חיילים/חיילות. האירוח כולל שינה ו 2-4  (. 12-13.1.18)

 .054-7844420 - נטעאו  054-9404788 - רינת

 

 

 

  
 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: 

 :כתובת אתר הספרייה

http://nevedaniel.library.org.il   

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


 

 

 

 

 

  

 
 

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

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

 (1) .7567889-054   - גוטליב

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

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

 (2) .  3272710-050 פסטרנק אייל: לפרטים  .'19 בינואר יציאה .מערב

 חדרי!  4אחת הקומ ומרווחת מקסימה' מ 160 חדרים 5 דירת האלף למצפור בצמוד ממרא אלוני' ברח  :למכירה 

+  שמש דוד. אורחים ושירותי אמבטיה - שירותים חדרי 2, מפנקת הורים יחידת, גדול וסלון שינה

 מחסנים 2, כביסה חדר, מרפסות 3. ופונקציונאלי מאובזר מטבח. ובסלון הורים ביחידת מזגנים .יונקרס

 פרל מאיר - לפרטים. אמבטיה םע שירותים, גדול מטבח עם חדרים 3.5' מ 80 מניבה השכרה יחידת. וגינה

0547771109 .(2) 

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

 הרודיון נוף . ברחובריהוט עם אפשרות, מדרגות ללא נגישה כניסה, ומיזוג ריצפתי תת חימום, מאובזר שירות

 (3). 0528109985 הכהן אוריה ראובן 31

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

 (3).  0548058070: ורד, 0509938070

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

 (3).  6531314-054  גילה אוספנסקי .גדולה חצר

ע מרץ. מאמצ  החל.  45 פרוייקט  היישוב במרכז, אנגלית חצר, גינה, מרכזית הסקה, חדרים 3  דירה: להשכרה 

 (4) 0584454323  רבקה   054/6488244   כהן  ישי לפרטים: 

 (4)  0505410580 חבצלתמשה . חלקית מרוהטת פרטית חצר+  חדרים 2.5 דירת :להשכרה 

 לפנות נוספים לפרטים. הכנסת לבית קרובה. %100ב  ונגישה גדולה חצר חדרים שני בת נחמדה דירה  :להשכרה 

 (4). 500-5585866 פריד מנחםל

, 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 ריםחד 4 ל אופציה קיימת  .נוף, גינה, מחסן .אמבטיה/ ומקלחת

 (4) 0506877608 חובארה עבודי תמר

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

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

  s@gmail.comhaya.shame או במייל:  6858289-054לקביעת ראיון נא להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

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

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

 

mailto:daf.meida@gmail.com
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&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&entry=gmail&source=g
mailto:haya.shames@gmail.com
mailto:tsipiyedidya@gmail.com


 :ויחישבת פרשת 
 של ישראל  סניף נווה דניאל הסניף

 
 

 דבר תורה:

 ראש על ישראל וישתחו... לי השבעה ויאמר"
 (.א"ל, ז"מ" )המטה

. רשע בה היה ולא, שלימה מטתו שהיתה לע: "י"רש
, הגויים לבין שנשבה ועוד, היה מלך יוסף שהרי
 ".בצדקו עומד הוא ועדיין

 יוסף שהרי" לומר י"רש הקדים מדוע, להקשות ויש
 ורק, הגויים לבין נשבה לכן קודם והרי", היה מלך
 בפרשת המדרש בהקדם ויבואר. מלך נעשה כ"אח

, יוסף את להציל עצמול חובה ראה שראובן, וישב
 ומכאן", כוכבים עשר אחד" נאמר יוסף שבחלום מפני

 שווה והוא, האחים בכלל נמנה ראובן שגם משמע
 לא כן פ"ואע. בלהה בענין חטאו נמחל כן ואם, להם

 ולא מעלין לא חלומות דברי שהרי, כך כל האמין
, יוסף של חלומו שהתקיים שראה עד, מורידין

 נמחל שבוודאי הבין ואז, מצרים על מלך כשנעשה
 .חטאו

 
 כן ואם", היה מלך יוסף שהרי, "י"הרש ביאור וזהו

 חטאו שנמחל משמע וממנו, יוסף של חלומו נתקיים
 גם כ"וא', וכו" הגויים לבין שנשבה ועוד, "ראובן של

 בה ואין שלימה יעקב של מטתו ולכן, הוא צדיק יוסף
 ...רשע

 !חניכים אהובים

טקס על עשרה  השבוע נערך בסניף
בטבת ויום הקדיש הכללי. ישר כוח 
לשבט הרא"ה ולמדריכים על ארגון 

 הטקס.

ביום שלישי יתקיימו התרמות בישוב 
עזר לילד המיוחד",  -לעמותת "על"ה

בה נמצאים ילדים ומבוגרים בעלי 
 מוגבליות.                            

ידעתם שבעל"ה יש סניף בני עקיבא  
 בל?    שכולו שבט יו

אנחנו נתרים לחניכי על"ה ירושלים כדי 
שהנו מפעילויות ודברים יפים! סומכים 

 עליכם!

עוד חודש הנטיעות! תתכוננו כבר 
מעכשיו כי הולך להיות מטורף!!!!   

 פרטים בהמשך..

 שבת שלום!

 הצוות!

 

 
 לו"ז שבת:

 15:10 מפקד ולימוד מדריכים:

 15:45מפקד: 

 מנחה

 פעולות

 17:10 סעודה שלישית

 

 יעלה דודמדריכה מצטיינת: 

 רעות לויןחניכה מצטיינת: 

 שטיפת סניף: 

 הנני
 בהצלחה!

 שבט

השבוע: 

 ניצנים בנים


