לֶ ךְ לךְְּ

הדלקת נרות:

צאת השבת:

17:34

18:31

ח'ְּבמרחשוןְּה'תשע"חְּ

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.
תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת
שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:37 :

מנחה בשבת

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
17:44 ,13:20

17:44

9:10 ,*8:30 ,6:30

8:30 ,6:45

8:15

17:20 ,16:00 ,13:15

17:00 ,13:15

17:00

17:20 ,13:15

18:31

18:31

18:21

18:31

נוף הרודיון

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת

מרכז רוחני
ספרדי
17:44

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

17:44

17:44

17:44

8:15

8:30 ,*6:17

9:15

17:31 ,16:31 ,14:00

17:15

18:31

18:41

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב דוד בס

שיחה אחרי קבלת שבת:
עמוס תמם
 – 7:45שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

שיחה אחרי קבלת שבת:
שלום הורביץ

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

שבת
בבוקר

– 10:00
תפילת ילדים

פרשת השבוע לילדים בגיל
הרך עם מש' סיון וחברים

קידוש ודברי תורה
מפי חתני שמחת תורה

לאחר
מוסף

תהילים ושיעור לנשים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

שבת אחר
הצהריים

" 6קושיות = תירוץ אחד:
בירור ועיון בשיטת
הרמב"ם בהגדרת זמן
במצוות עשה"

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים
הרב אודי שוורץ:

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

"( 16:20בין המנחות") –
הרב יצחק טברסקי:

באמרי רחל

 – 16:00מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
– 14:20
לימוד הורים וילדים

חב"ד
– 15:00
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

ַאב ָרם ִּכי נִּ ְׁש ָבה
"'וַיִּ ְׁש ַמע ְׁ
ָאחיו' – ההסתכנות
ִּ
לשחרור שבויים וחטופים"

 – 14:15שיעור לילדים
בטעמי המקרא ופיוטים

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
– 16:15
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2
 – 16:15שיעור לנשים
בבית בלנדיס
(אלוני ממרא )20

עוברים לשעון חורף:
ב 2:00-לפנות בוקר יום ראשון ,השעון זז שעה אחת אחורה.

בימות החול:

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,5:50

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40
(סוף זמן קריאת שמע)8:40 :

מנחה (א'-ה')

16:35 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:15

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

5:50

כוותיקין:
( 5:31א') – ( 5:35ו')

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

21:30

יםְּ
רוכְּיםְּהבְּאְּ ְּ
בְּ ְּ
ישוב טוב :למשפחת גבריאלוב לוי-יצחק ומלכה שהגיעו לישוב.
גרים בשכירות אצל משפ' אדרי רפי ורחל ברח 'נוף הרודיון .9

20:00

ְּ
ב ָרכוֹ תְּואיחולים
ְּ

מזל טוב :לשלמה וציפי וינסטון להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :ליהונתן ושירה לוין להולדת הבת .זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
ְּ
מזל טוב :לאילן ונעמי מיזר להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לרונן וחמוטל שובל להולדת הבת .זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לרב יחזקאל וחוה ליכטנשטיין ולנורית לנישואיה עם אלחנן בן שימול .זכו להקים בית נאמן בישראל.

ְּ

מזל טוב :לפנחס וענת רובינשטיין להולדת הנכדה בת לחיים ויעל הודיה אלגרבלי .זכו לגדלו לתורה לחופה

ְּ

ולמעשים טובים.

ְּ

בסימן טוב ומזל טוב
נולד לנו בן.

ְּ

שלום זכר
יהיה בליל שבת
ב  8:30בביתנו,

רחוב אלוני ממרא 37/4

משפחת מיזר

ְּ

לכבודהְשלְתורה
אנחנוְּשמחיםְּלהזמיןְּאתְּכלְּחבריְּהישובְּ,מתפלליְּכלְּהמניינים,
לקידושאְּרבה
השבתְּ,פרשתְּלך-לך
באולםְּהכינוסיםְּלאחרְּתפילתְּמוסףְּבביתְּהכנסתְּהמרכזי.
בואוְּבשמחהְּ!

ְּמשהְסטבסקיְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְאריאלְינובסקי
ְְּּחתןְּתורהְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּחתןְּבראשית
והמשפחותְְּּ
במהלךְּהתפילהְּיעבירְּהרבְּמתניהְּבן-שחרְּשיעורְּ(במקוםְּלאחרְּהתפילה)

במלאת תשע שנים לפטירתו של יקירנו
אבן כותל ז"ל
נעלה לקברו ביום חמישי
י"ג בחשון תשע"ח ()2.11.17
בשעה 09:00
בבית העלמין בכפר עציון.
נא להודיע לאבישי גולדפינגר אם אתה יכול
להשתתף במניין או אם אתם יכולים להשתתף
בהסעות לבית העלמין

מ ֻּׁשלחָ ןְּהָ רְּב
נקודה בפרשה :ה' מברך את אברהם בברכות רבות וביניהן גם" :וֶהיֵה ְּב ָרכָ ה" .רש"י מפרש :הברכות נתונות
בידך .הרב הירש מציין כי רבים שואפים להיות ברוכים .אבל אברהם והעם שיצמח מאברהם ,עם ישראל ,ישאפו
לברך .עם ישראל לא יהיה רק מבורך ,אלא ממנו תצא הברכה לעולם כולו .עלינו להמשיך בדרכו של אברהם
אבינו ויש לנו יכולת לעשות זאת .אשרי מי שזוכה לקיים ייעוד זה בפעילות המביאה ברכה.
טל ומטר לברכה :אור ליום ששי ז' במרחשון מתחילים לשאול ולבקש" :ברך עלינו  ...ותן טל ומטר לברכה".
במוצ"ש נעבור לשעון חורף .יהי רצון שיתקבלו תפילותינו ותהיה לנו שנה מבורכת בגשם וברוחניות.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

הודעה מהגבאים :כל מי שמתכנן לחגוג בר מצווה במניין המרכזי מתבקש לעדכן את הגבאים מוקדם ככל
האפשר ,למען הסדר הטוב וכדי שלא יהיו אי נעימויות בין בעלי השמחות .תודה רבה ,מנחם פריד050- -
 5585866נתן וורטר.052-3003888 -
קרן-אור בפרשה :בשבת פרשת וירא ,מיד אחרי מוסף ,בבית הכנסת המרכזי .נערוך שיעור ושיח מיוחד ,לאחר
אמירת תהילים ,לזכרו של אלישיב לוביץ ז"ל .אנו מזמינות נשים נוספות להצטרף לחבורה המיוחדת שלנו...
שבת שלום!
השיעור היומי בתנ"ך לנשים :בבית משפחת קסוביץ בימים א-ה 8:50- 8:20

אנו לומדות ספר מלכים .הנושא

השבוע :הנביא אלישע והנהגת הישועה .כולן מוזמנות להצטרף.
בית מדרש נווה דניאל  :בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את הקהל לשיעורים של הרב מתניה שיתקיימו
בימי ראשון מ 9:00עד  9:45בתנ"ך (הנביא ירמיהו) ומ  9:45עד  10:30ברמב"ם (מורה הנבוכים) .אנו לומדים
בבית המדרש בבית הכנסת המרכזי בימים א-ה מהשעה  9:00ועד הצהרים .לפרטים -אברהם שטיינברג
.0538248088

השיעור השבועי בתנ"ך  :אנו מעיינים עם הרב מתניה במזמורי תהלים .הלימוד מתקיים בבית משפחת קפלין
בימי שני בשעה  22:00 - 21:10פתוח לגברים ולנשים .הנושא השבוע :לישרים נאוה תהלה (תהלים מזמור ל"ג).
החוגים התורניים לילדים :לא יתקיימו השבוע עקב מפגש רבנים .נתראה בע"ה בשבוע הבא.
שיעור גמרא :מתקיים בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי מיד לאחר תפילת ערבית ( .)20:30השיעור מועבר ע״י
הרב חנן כלאב בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו׳) .לומדים כעת מסכת מכות .מוזמנים בשמחה!
שיעור בספר הזוהר :על סדר פרשיות השבוע ,בכל יום חמישי בשעה  21.30 -20.30בבית משפחת הכהן אוריה.
אהל 'ותן חלקנו':

הציבור מוזמן ללימוד במשנתו של ה"אש קודש" האדמו"ר מפיאסצנה הרב קלונימוס קלמיש שפירא הי"ד,
בעל "חובת התלמידים"" ,הכשרת האברכים" ו"בני מחשבה טובה".
עם

היום!

ד"ר דניאל רייזר,
רכז החוג למחשבת ישראל במכללת הרצוג,
מחבר הספר "דרשות משנות הזעם"

על מחקרו החדש ,שבו גילויים חדשים ,שהובילו למהדורה חדשה לספר "אש קודש"
היום ,יום חמישי ו' בחשוון תשע"ז ( 74 ,)26/10/2017שנים להירצחו בשואה ,בשעה ,20:00
באוהל "ותן חלקנו" שברחוב נוף הרודיון בנווה דניאל.

(אפשר יהיה להשתתף בחמישה שקלים לכיסוי ההוצאות – לא חובה)
שבת

7:30-8:30

מדרש רבה על הפרשה

לנשים ולגברים

שבת

16:00-17:00

רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה

לנשים

מקוה נשים שעון חורף :ממוצאי שבת לך לך ח' בחשון ,המקוה יהיה פתוח כל יום בין השעות .19:30-22:00
במוצאי השבתות הקרובות ,המקוה ייפתח בין השעות ( 19:30-22:00כמו בימי השבוע)( .בהמשך הזמן ,המקוה
יפתח במוצ"ש בשעה  ,19:00ותבוא על כך הודעה מסודרת!)
בלילות שבת נא להתקשר לקבוע מועד לטבילה.
מחיר טבילה ( ₪ 30בלילות שבת-פטורים מתשלום)  .נבקש להקפיד על התשלום.
לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון  050-7338910כולן מוזמנות בשמחה!
חורף בריא ונעים  .צוות הבלניות .

עדכון פרטים :במשך השנים הצטברו רשימות שונות של תושבי הישוב  ,אנו מעונינים לאחד את הרשימות ובכך
לנהל טוב יותר את הישוב  .לצורך כך אודה לכם אם תוכלו לשלוח למייל  nevedaniel1@gmail.comאת
הפרטים הבאים:
 שם ומספר נייד של שני בני הזוג
 כתובת מייל פעיל אחד למשפחה
תודה לכם על שיתוף הפעולה.

ביום ראשון ט' בחשוון 29.10בשעה 16:30
תתקיים במשחקיה הקראת הספר

הבית של יעל
ובנוסף ,יצירה בנושא הספר.
בואו בשמחה!

התמודדות אישית וקהילתית עם פגיעה מינית
. נקיים מפגש עם אבידב גולדשטיין,כחלק מרצוננו לבנות קהילה בריאה
 וכשגדל יצא למאבק נגד התוקף,אבידב עבר פגיעה מינית בהיותו ילד בגוש קטיף
.השיחה אתו תעסוק בהסתרה וגילוי ובהתנהלות קהילה במצבים מסוג זה
.הניסיון שלו יכול ללמד אותנו על הדרכים למנוע ולהתמודד עם סוגיות כאלה במסגרת הקהילה והמשפחה

מודעות יוצרת מוגנות
30.10.17 - ביום שני י' בחשוון
20:30 בשעה
באולם הכינוסים
מחכים לכולכם

A Personal and Communal Struggle With Sexual Abuse
As part of our efforts to build a healthy community, we will hear the story of Avidov
Goldstein. Avidov was sexually abused as a child in a small yishuv in Gush Katif. When he
was older, he fought to have his abuser brought to justice. His talk will focus on cover up and
exposing truth, and how a community must operate during such episodes. His experience
can help us learn how community and family can protect children from being hurt.

Awareness Creates Safety.
Please join us. This talk is for adults.

Monday October 30, 2017
8:30 pm
Ulam Kinusim

: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

תודה רבה :לכל מי ששימח אותנו בשבת החתן של שיבי! תודה על כל העזרה והכנסת האורחים .נשמח להשיב
לכם כגמולכם הטוב! נשארו אצלנו מספר כלים ,נשמח להחזיר למי שהביא אותם .תודה רבה ,נעם ורחל
הימלשטיין.
דרושות דירות :מחפשים דירות לשבת חתן פרשת לך לך .נשמח לעזרתכם משפחת בר-חיים/אביכזר
0527203757
דרושות דירות :בשבת פרשת "וישלח" נחגוג אי"ה בר-מצווה לבננו אמיתי .נשמח לקבל דירות או חדרים
לאורחינו .בתודה מראש ובשמחות ,עמיאל וחפצי פישר.054-7825854 .
* צלמת :גם לכם מגיע צילומי משפחה ,הריון ,אירוע קטן ,תדמית לעסק ...צלמת חדשה ביישוב ,המציעה
מחירים כיפים ,יחס אישי ואיכות מעולה! חייגו בשמחה ונקבע .יעל הררי,0544292091 .
yaelibenshi@gmail.com
* תמרים :מתחילים את החורף עם תמרי מג'הול מהגדיד החדש! 5קילו לארג' 5 ,₪ 130 -קילו מדיום,₪ 110 -
 500גר' לחים פרימיום  .₪ 24 -הזמנה עד יום שלישי י"א במרחשוון Bestpalmdates@gmail.com .אוריאל
שני . 050-5966187
* גילה כירבולים לקטנים :רק השבוע! רק לתושבי נוה דניאל!  10%הנחה על כל החנות!! בתאריכים29/10- :
 .2/11מתנות ייחודיות ושימושיות לתינוקות ,ילדים וגם להורים .בואו בשמחה ,גילה נוף הרודיון
.0545993271 .27
* מלצרים לשבתות :יש לכם שבת חתן? בר מצווה? או סתם שבת משפחתית? צוות מלצרים מקצועי ואמין ישמח
לעזור לכם ולעשות לכם את השבת מוצלחת .לפרטים והמלצות פז גודיס 0546911615-
* מרכז פנאי לתושב במתנ"ס גוש עציון  :קורסים עם מיטב המורים  -שיטת ימימה ,טאי צי (גברים ונשים),
אינדנס ,רקמה -המשך ,רקמה מתחילות ,ערבית מדוברת  ,memoir writing,כתיבת סיפורי חיים ,שיפור סגנון
שחיה ,שחיה למתחילות ,ציור ,גמרא נשים ,סדנת ספר לי סיפור ,טניס שלחן .פרטים אנדי ערמון
 0546366983או באתר  www.matnasetzionהרשמה במתנ"ס – .9937999
* חוג הורים בגישת שפר :נותרו שני מקומות בחוג שנפתח בנובמבר ,ימי שני בערב .מזמינה אתכם לשיעור מבוא
(ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש) לפרטים על הגישה ועל החוג -לימור פרל – .0544914970
* למכירה 8 :כיסאות עור לפינת אוכל ,חזקים במיוחד ,זקוקים לריפוד .אבי קליין 054-5753463
* למסירה  :סט "הזוהר" פירוש הסולם ,באנגלית ,שלם וחדש באריזה מקורית .אבי קליין 054-5753463
* חוג ריקוד לטיני  :בואי לחוות ,לרקוד ולהנות בסגנון ממכר!! בימי שני בחדר חוגים .בשעה  -17:00ילדות.
בשעה  -18:00נערות .בשעה  -19:00נשים  .אין צורך בניסיון קודם .לפרטים והרשמה  - 054-3377514עדי
סלאב.
* אירוע לטיני :יש לכן בת מצווה/יום הולדת/מסיבת רווקות/ערבי צוות או סתם ערב כיף ובא לכן משהו
מיוחד ?!?? הכנת ריקוד לילדת הבת מצווש להופעה באירוע/הפעלת ריקודים באירוע והכל בקצב הכי לוהט
של השנה!!! להזמנות ובירורים -התקשרי  054-3377514עדי סלאב.
* סריגה בחוטי טריקו :ביום שלישי הקרוב ( 19:30-23 ,)7.11הצטרפי לערב רגוע ומהנה במיוחד בשדה
בועז! סדנת סריגה בחוטי טריקו עם מרב גלעד בבית של רות .סורגים סלסלה ולוקחים הביתה! (או שטיח
למתקדמות) 180 .ש"ח כולל חומרים .לא נדרש ידע קודם  .לפרטים והרשמה -מרב גלעד .052-3689679-

* סדנת נשימה מעגלית :ברביעי הקרוב ( 20-22 ,)8.11בבית של רות -בואי להכיר דרך מרתקת להתפתחות
והרחבת התודעה דרך הכלי הכי מדהים שקבלנו -הנשימה .סדנת נשימה מעגלית עם נועה משה .לפרטים
נוספים והרשמה www.ruthhome.co.il/neshimaאו אצלי -כלילה קלמן.052-4317074 -
* בבית של רות :התחלנו להדליק את הקמין והמרקים עפים! החורף הזה חגגים אצלנו בצימר חופשה זוגית,
אירוע מיוחד או יום צוות או קהילה .התקשרו אלי ונחשוב ביחד כיצד להפוך את משאלת הלב שלכם לאירוע
בל ישכח .פרטים נוספים  :www.ruthhome.co.il/zimmerואצלי -כלילה קלמן.052-4317074 -
** ירקות אורגניים  :ניתן להשיג "קייל"" תוצרת נוה דניאל ,גידול אורגני ,נקי מחומרי הדברה .ועוד הרבה
ירקות .מרחל ומרדכי וולט .להזמנות :רחל rachaelandmordechai@gmail.com :email 050-65-12347 -
(אנו מפרישים תרומות ומעשרות)
** חוג ספורט לבנים בגן חובה :בימי רביעי בשעה ₪ 5 .16:30-17:15 :לשיעור (שיעור ניסיון חינם) בבית משפחת
דוויק נחל המעינות  22למטה מימין  .החוג לא יתקיים בימים סוערים .מעבירים את החוג אוריה דוויק ועמיחי
סוקולובר ,שניהם בכיתה ו '.אפשר להירשם דרך הודעה אצל הדס דוויק  0528802729או אצל עדי סוקולובר
.0542211412
** חוגי סריגה :מוזמנות לשעה של יצירתיות וכיף ,באווירה קצת שונה ...נסרוג יחד מוצרים יפים ושימושיים
ונתנסה במגוון טכניקות חוג לילדות ד'-ז' :ימי רביעי  , 17:30-18:30מקומות אחרונים! חוג לנשים :ימי שני
בבוקר  .10:00-11:15לפרטים :מרב גלעד .0523-689679
** מחפשים בייביסיטר? רוצים שיקחו את הילדים מהגן? אני שחף נויבואר ילדה אחראית ,אשמח שתהיו מי
שתסמכו עליה! שחף נויבואר. 9938106 :
** בתכם חוגגת בת מצוה ? פנינה סנד  ,תקליטנית ומפעילה באירועים מציעה מחיר מבצע מיוחד לתושבי היישוב
* לסוגרים אירוע עד סוף החודש * תקף לאירועים עד  * 8.4.2018לפרטים פנינה סנד  052-5423777פייסבוק
 . DJPENINAניתן לשלוח מייל dancepenina@gmail.com
** חדש בסטודיו של פנינה * :שיעור יוגה לגברים ! ימי רביעי בשעה  20:30עם המורה שלום איזיקסון  .השיעור
בשפה האנגלית עם תרגום כשיש צורך  * .נשארו מספר מקומות בודדים בשיעורי המחול של פנינה סנד! החוגים
מתקיימים בימי שני בצהרים יש קבוצות לילדים מגיל  3ועד לנשים ! * שיעור יוגה לנשים עם נעמי עסיס .מורה
ליוגה בכירה עם הרבה ניסיון  .ימי שלישי בבוקר בשעה  . 8:30שיעור ניסיון חינם השבוע  .24.10הסטודיו
ברחוב דרך האבות  . 18/1לפרטים והרשמה – פנינה סנד 0525423777
** צוות מלצרים :אמין ומנוסה שעושה שבתות ביישוב .לפרטים והצעת מחיר -055-663-6651 - .אבנר קאהן.
** פיתוח קול :ממשיכה גם השנה עם שיעורי פיתוח קול בביתי ברחוב נוף הרודיון  31בנוה דניאל .השעורים
כוללים חימום קולי ,תרגילי נשימה ותרגילים לפיתוח הקול והפקתו מהמקום הנכון ,בקלות
ובצורה אמנותית .מתאמנים על שירים אהובים וכן על דיבור נכון במידת הצורך .יש אפשרות לסדנא בת 10
מפגשים לאמהות ובנות במחיר מוזל .פרטים נוספים אצלי -דליה הכהן אוריה 052-8109986
** סדנת הורים בגישת שפר :פותחים את השנה עם תובנות חדשות המשפרות פלאים את היחסים בין הורים
וילדים .לפרטים והרשמה :אודליה משען .0546372888
** סדנת כיבוד הורים :משפרים איכות חיים בארבעה מפגשים  .לפרטים והרשמה  :אודליה משען .0546372888
** חוג ציור למבוגרים :לא צריך ללכת לאומן כדי להיות אומן או אומנית!חוג ציור למבוגרים עם הציירת גאולה
טברסקי כאן בנווה דניאל! ימי שלישי מ .11:30-1:30רק החודש בחצי מחיר .צור קשר לפרטים0542344143 :
בקר בדף הפייסבוק שלנו Painting classes with Geula Twersky
** מסאז' ורפלקסולוגיה :האם כואב לך בגוף מבניית הסוכה? מלרקוד במשך החג עם חברים וכל המשפחה ביחד
עם ספרי התורה? בוא לקבל טיפול בעיסוי רפואי ,טיפול ברפלקסולוגיה ,או אפילו בהילינג ,בכדי להטעין מחדש
ולהרגיש נפלא ומלאי אנרגיה .מגיע לך!! ג''יימס כהן  0547-987-689או jamescohen500@gmail.com

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  2שבועות
מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
תזכורת למשכירים ולמוכרים:
השכרת דירות  :אנו שבים ומזכירים כי לפני חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה.
לקביעת ראיון נא להתקשר לחיה שיימס בטלפון 054-6858289 :או במיילhaya.shames@gmail.com :
או לציפי ידידיה054-3075700 :

tsipiyedidya@gmail.com

קליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :במרכז הישוב .דירה יפה בת שני חדרים  +חצר פרטית גדולה  .הדירה נגישה ב  .100%לפרטים מנחם
פריד )1( 050-5585866
להשכרה :דירה מרוהטת  2חדרים במרכז הישוב .מתאים ליחיד,זוג ,משרד וכו' .אנדי ערמון 0546366983

()1

להשכרה :דירה בת  3חדרים חדשה ברחוב נוף הרודיון .כניסה מיידית .לפרטים :בירנשטוק יונת ,0542250458-
שלמה.0545684418 -
להשכרה :דירת ארבעה חדרים  105מ"ר ,מטבח גדול ומואר ונוף יפהפה ,ארבע כיווני אוויר ,אמבטיה ,חדר
שירות מאובזר ,חימום תת ריצפתי ומיזוג ,כניסה נגישה ללא מדרגות ,אפשרות עם ריהוט ,ברח' נוף הרודיון,
דליה הכהן אוריה )1( . 0528109986
להשכרה :דירת סטודיו נגישה -קומת קרקע ללא מדרגות מתאימה לזוג או למשרד .ממוזגת .לפרטים דליה
גוטליב 0547567889.

()2

להשכרה :דירת  3חדרים במרכז הישוב מול גן חיים על ציר מכולת  -בית כנסת המרכזי  3 .כיווני אוויר .חצר
גדולה 054-6531314 .גילה אוספנסקי

()3

למכירה :קוטג' ברחוב המוריה ,במיקום מעולה! (בקרבת בתי הכנסת ,גני ילדים ,ספרייה ,סניף בני עקיבא,
סופרמרקט ,פארק שעשועים ,דואר ומזכירות)  160מ"ר בשני מפלסים ,הכולל  6חדרים 3 ,חדרי שירותים
ומקלחת /אמבטיה .מחסן ,גינה ,נוף  .קיימת אופציה ל  4חדרים נוספים בחלל הגג ששטחו  70מ"ר .לפרטים:
תמר עבודי חובארה )4( 0506877608
להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה.כניסה מיידית .מחיר מעולה.
למעוניינים נא לפנות לשלום וייסברג 0524511859-

()4

להשכרה :דירת  5חדרים מרווחת ,שלושה כיווני אוויר וחצר גדולה .במיקום מרכזי .שמואל בורנשטיין:
 ,0509938070ורד)4( .0548058070 :
להשכרה :דירת  2.5חדרים  +חצר פרטית אפשרות לריהוט משפחת חבצלת 0505-410580 , 02-9934445

הֲ ָׁשבַ ת אֲ בֵ ָׁדה

()4

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



לפני חג הסוכות הושארו בחצר האחורית של ביתנו  4כסאות כתר בצבע ירוק .משפחת חובארה רח' המוריה .31



במהלך החג מצאנו צעיף פרוותי חמוד של ילדה באזור ביה"כ הספרדי .נשמח להחזירו למאבדת .מרב וקס
(בראון) 0545665747



()1

()2

אבדה כיפה עם ערך סנטימנטלי ,בכניסה לשכונה החדשה ברחוב נוף הרודיון ,צבעי הכיפה :פסים בגווני בורדו ובז'.
אשמח מאוד לקבלה חזרה .אליה הכהן )2( 0506758895

מודעה בתשלום

חדש!

חוג מדע בנווה דניאל
חוג המשלב כימיה ,פיזיקה ,ביולוגיה,
מחקר והמון הנאה.

מתאים לכיתות א' עד ו'
תפתח גם קבוצה נפרדת לגן חובה במידה ויהיה רישום.

מחיר ₪ 160 :לחודש כולל חומרים.
ניתן להגיע לשיעור ניסיון בעלות .₪ 40
היום והשעה ייקבעו בהמשך.
לפרטים והרשמה 0526344186 :חנה רוצקי

בעהי"ת
סיכום פעילות נוער לחודש תשרי:
סוכות :בליל הושענא רבא התכנסנו ללילה של שיעורים ולימוד .פתחנו את הלימוד עם שיח וניגון עם אברהם
מוסקל מלהקת עלמא שסיפר לנו את סיפור חייו ונתן גם לנו להיכנס פנימה אל עצמנו מתוך ניגון ותפילה.
את הערב כולו ,מתחילתו ועד סופו ארגנו בצורה מופלאה ועדת חודש תשרי.
תודה לכם וברכת ה' עליכם -מנשה כהן ,אמונה גלבוע ,נטע נמט ,נופת גוטרייך ,נעם מאיר ושלומי אדלר.
שמחת תורה :גם השנה לקחו על עצמם מספר בני נוער אחריות ונשארו לשמוח יחד עם תושביי היישוב .
בערב החג קיימנו סעודת חג בחדר הנוער.
גרעין נחשון :לאחרונה החל לפעול בשני פרויקטים חדשים ומרכזיים  -אחד בישוב ואחד באלי"ן.
פרויקט אח בוגר (של תכנית עמישב) שפועל כאן בישוב ומטרתו להיות לעזר לילדיי כיתות א-ה שעשו עליה
וצריכים ליווי ועזרה עם השפה ושילוב בחברה.
אלי"ן הוא מרכז לילדים עם צרכים מיוחדים בירושלים בו יבקרו ויתמכו גרעין אורי אחת לשבועיים.
משפחות מאמצות :בשמחה והתרגשות התחילו את דרכם יחד כיתה ט' ומשפחת וורטר -איילת נתן והילדים
החמודים .אנו מאחלים להם דרך טובה יחד .ומלאיי הכרת הטוב למשפחת וורטר ולמשפחות המאמצות בכלל
על מסירותם ורצונם הטוב לקת חלק כ"כ משמעותי בחינוך וליווי הנוער.
בימים הקרובים ב"ה תתחיל גם משפחה מאמצת לכיתה י'.
סמינריון פתיחת שנה בסניף בני עקיבא :לפני שבועיים קיימנו סמינריון לצוות ההדרכה כאן בישוב .בסמינריון
שמענו שיחות וסדנאות בנושאים חשובים גם לתפקיד ההדרכה וגם לתפקיד הגדול של הצוות בהנהגת הסניף
בלי קומונרית השנה.
זו ההזמנות לאחל להם הצלחה וברכה לקראת חודש הארגון שיחל השבת .שיהיה חודש משמעותי ,מקרב
ושמח.
שמיניסטים :אנו עובדים בימים אלו על בניית תכנית שנתית לשמיניסטים לקראת יציאתם לדרך בסוף שנה זו.
לפניי שבועיים התקיימה בחדר הנוער שיחה עם יואל פרנקפרבורג אשר שמע את הציפיות שלהם מתהליך זה,
ולאחר מכן ישב עם נציגיי השבט ואיתי לחשוב יחד על תכנים רלוונטיים שיועברו בדרכים שונות במפגש חודשי.
ועדת נוער :לאחר מאמצים וחיפושים יצאנו לדרך עם ועדת נוער אשר תהיה שותפה בליווי תהליך הנוער.
חברות הועדה הן :אביטל ברנר ,רותי גולדשטיין ,הדס דוויק וכמובן יחד עם ראש ועדת חינוך שלומית כסליו
ופנינה ברט נציגת המזכירות.
תודה לכן מעומק לב על ההירתמות למשימה החשובה הזו! בטוחה שזו תהיה דרך מבורכת יחד אתכן.
מדריך נוער צעיר (ז'-ח') :אנו יוצאים שוב בפרסום לחיפוש מדריך לנוער הצעיר שלנו.
מצורפת מודעה .נודה לכם מאד לעזרה בהפצת המודעה במקומות רלוונטיים ומחשבה על דמות מתאימה
לתפקיד.

לפנינו ימים שב"ה יביאו איתם גשם שיחדש פני אדמה ולב.
תכניות רבות וחלומות לשנה זו.
אשמח בכם נוער אהוב ויקר .ובכם ההורים שותפים מלאים בדרך.
בברכה לחורף טוב
תהילה
רכזת הנוער

שבת פרשת לך-לך:
סניף נווה דניאל הסניף של ישראל
סניף יקר!
במוצאי שבת הקרוב תהיה

פתיחת חודש ארגון
הרקדה מטורפת !!
כולם באים עם המון מצב רוח טוב!!!

הקב"ה מצווה על אברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך ,אל
הארץ אשר אראך" .וכך מצויד בברכותיו של הקב"ה ,יוצא אברהם מחרן,
מלווה באשתו שרה ,באחיינו לוט ואיתם רכושם וכל אותם שהתקרבו
לאמונת ה' על-ידי אברהם ושרה.
הם מגיעים ארצה ,וחוצים אותה מצפונה דרך שכם ,אלון מורה ובית אל
לכיוון דרום.
עקב רעב השורר בארץ כנען (ישראל) ,יורד אברהם למצרים .קודם
כניסתם למצרים ,מבקש אברהם משרה להסתיר את עובדת היותם זוג
נשוי .שרה תטען כי אברהם אחיה ,כדי שלא יהרגו אותו המצרים ברצונם
לקחת את שרה.
בהגיעם מצרימה ,נלקחת אכן שרה לבית המלך פרעה ולאברהם מעניק
פרעה רכוש רב .בעקבות זאת הקב"ה מכה את פרעה ואת אנשי ביתו
בנגעים גדולים .פרעה מבין שמשהו אינו תקין והוא מזמן בדחיפות את
אברהם ומשחרר את שרה ושולח את הזוג אחר כבוד.
אברהם ושרה עולים חזרה לארץ ואיתם מקנה כבד ורכוש רב .בין רועי
אברהם  -מוסריים ויראי שמים ,ובין רועי לוט  -בעלי רקע מושחת,
מתפתחות מריבות .אברהם מציע ללוט להיפרד כשהוא מעניק לו את זכות
הבכורה לבחירת מקומו .לוט בוחר באזור סדום ,שבאותם ימים טובל

לו"ז שבת:

בירק ומשופע במים ,אך מיושב ברשעים ומושחתים.

ערב שבת:

לאחר שנשאר אברהם לבד ,ללא לוט ,פונה אליו הקב"ה ומבטיח לו את

 17:40תפילת קרליבך בסניף

ירושת ארץ כנען לזרעו לנצח ,זרעו שירבה כעפר הארץ.

 21:00פעולת חבב

אברהם מתיישב בחברון.

שבת:
 16:30מפקד ולימוד מדריכים
 16:40מפקד
מנחה +פעולה סניפית
פעולות בשבטים
 18:00סעודה שלישית מיוחדת
 18:40הבדלה

מדריכה מצטיינת:
אורית וסרטייל
האלופה
חניכה מצטיינת:
מירב ואדווה
משבט מעלות

שטיפת סניף:
שבט הרא"ה
בהצלחה!

 19:45הרקדה מטורפת!!!:
שבת שלום!!

שבת שלום ומבורך☼☺

