
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
מרכז רוחני  נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל ספרדי

 19:18 19:18,  17:45 19:18 19:18 19:18,  17:45 19:18,  17:45,  13:20 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 (9:09)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10** 
 המניין המרכזי    ** מניין "רצה נא" *

6:45  ,8:30 8:15 8:15 5:10  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 18:30 19:08,  18:08,  14:00 18:50,  13:15 17:50 18:00,  13:15 18:50,  17:30,  13:15 מנחה בשבת

 20:18 20:08 20:08 19:58 20:08 20:08 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

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

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 אלעד מאיר
שיחה אחרי קבלת 

 שבת:  דוד כהן
 קבלת שבת שיחה אחרי

 שיחה אחרי קבלת שבת
 : הרב יהודה דרדיקמוקדמת

 שחר-הרב מתניה בן: בזמן

 חרי קבלת שבתשיחה א
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

לאחר מוסף:  הרב מתניה 
 –"ל"ג בעומר שחר: -בן

 סיפורי צדיקים
 – 10:00 בלי טעויות חינוכיות"

 תפילת ילדים

7:45 – 
 שיעור במשנה:

 לאחר קריאת התורה: הרב ניסים מזרחי
 תפילת ילדים

10:45 – 
 גמרא למתחילות
 ח'-לנערות בכיתות ו'

 בבית צדיק
 (37/2ממרא  )אלוני

 לאחר מוסף: "מדרש חנן"
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 עם מש' סיון וחברים

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

אמירת תהילים ע"י נשים 
 ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 הרב קני הירשהורן:
"רבי עקיבא, רבי שמעון בר 
 יוחאי והקשר לל"ג בעומר"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

שבת אחר 
 הצהריים

 הרב שלמה לוי – 16:30
: מנחת חינוך – 17:00

 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 – 14:20 ט'-ד' – 13:50
 רים וילדיםלימוד הו

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

 (4)בריכות שלמה 

 –)"בין המנחות"(  17:50
"קריאת  הרב ארי שיימס:  

התורה: הרב סולובייצ'יק 
 בעקבות ספר התניא"

 חב"ד
שיעור לילדים  – 14:15

 –17:30 בטעמי המקרא ופיוטים
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2מרא )אלוני מ

16:30 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

ברוך כהנא:   – 17:00
 "קושיותיו של

 רבי נחמן"

17:00 – 
 שיעור לנשים  

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

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

 8:40:  גם ',  וב'בימים 
 (9:09)סוף זמן ק"ש:    9:10 ביום ב':  גם

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

 )ו'( 5:19 –)א'(  5:22
 

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

  19:15,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

18:45 

 20:00 21:30 20:30,  19:55 ה'(-)א'  ערבית

 בצהריים. 12:00עד יום רביעי בשעה  daf.meida@gmail.comנא לשלוח הודעות לכתובת 

 ֱאֹמר
 ה'תשע"ז י"ז באייר

 הדלקת נרות:

19:08 
 (18:01)לא לפני 

 :צאת השבת

20:08  

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 
 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: לחנן ופנינה סנד להולדת הבת. זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב: ליקיר ורינת שמש להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

מזל טוב: לרב אפרים ורותי גרינפלד וליהודה וקארין בראון לאירוסי יוסף עם נריה. זכו להקים בית נאמן 

.בישראל                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ      בִמש ּ

נקודה בפרשה: : בתוך פרשיית המועדים מובאות שוב מצוות מתנות עניים למרות שכבר נאמרו לנו בפרשה 

"מה ראה הכתוב ליתנם באמצע הרגלים"? והשיבו: "ללמד שכל מי שמוציא הקודמת. בתורת כהנים הקשו: 

לקט שכחה ופאה ומעשר עני, מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים והוא מקריב קרבנותיו לתוכו". בעליה 

לרגל ובמועדים מתכנסים כולם לבית המקדש ולעבודת ה'. זהו מצב נפלא ומרומם אך יש בו גם סכנה. מישהו 

וח את העזרה לזולת והמצוות שבין אדם לחברו. לפיכך מזהירנו הקב"ה לשמח את העניים ברגל, עלול לשכ

ומזכיר לנו את מתנות העניים גם בתוך מצוות המועדים כדי שנאחז בשני הלוחות גם יחד. ושם נעלה ונראה 

 .ונשמח כולנו במהרה בימינו אמן

 :שבת במוצאי בעומר ג"ל

  .בעומר ג"ל ערב שהיא זו שבת לכבוד להתגלח אפשר ,ב סעיף תצג ימןס ע"שו בהגהת א"הרמ לדעת . 1

 גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה ולקיים למדורה הוזמנו ובשכונה בשכבה הילדים כל כי לבדוק חשוב. 2
 .יחד

  .באש בטיפול הבטיחות אמצעי ננקטו כי ודאונ . 3

 .ההורים ולסיירת למדריכים כוח יישר. 4

 או לתאם פגישה.אפשר להתקשר 

 .שחר-, מתניה בןשבת שלום

 

 

 תנחומים:

 לאליהו וינברג ומשפחתו על פטירת אביו

 ז"לשמעון יהודה וינברג  ר'

 17:30הלוויה היום יום חמישי ט"ו באייר בשעה 

 בבית העלמין האזורי גוש עציון ליד כפר עציון

 .ירושלים 71רח' הרצוג   בבית המשפחה עד יום רביעי בבוקר -השבעה 

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 
 

 



 

                                          

                                                                 כולם מוזמנים! כולן מוזמנות! עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי. :התורניים לילדים החוגים

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

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

 ח - ולבנים  מי המקראטע        18:00-18:30ד' בנות                                 -ג'         16:00-16:30

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

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

אנו לומדים  .22:00-21:10עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין, בשעות השיעור השבועי בתנ"ך: 

 השיעור מיועד לגברים ולנשים. .המלכה ואסתר המלך דוד  :השבוע הנושא תהילים. ספר

כל אחד נרשם  נוער, וילדים.  גברים, נשים, -כולם מוזמנים לקחת חלק :לימוד לסיום היישובי בשבועות

אפשר ללמוד לבד, הורה וילד, בני זוג,  לחלק קטן בתנ"ך או בש"ס משניות ולומד עד שבועות אחר הצהריים. 

שנשלח במייל היישובי, בדפים על הלוח בבית כנסת  google docאפשר להירשם ב חברותות, איך שרוצים. 

 .054-806-1858 דני יעקבסוןהמרכזי, או ליצור קשר עם 

 

הדירות ועם תחילת שעון קיץ, אנחנו מנסים לארגן  18עם אכלוס פרוייקט  מניין ערבית נוסף בימות החול:

         .ככל הנראה, מניין זה יתקיים בבית הכנסת הספרדי. 22:00ערבית נוסף בימי חול, כל ערב בשעה  מניין

על מנת לבדוק היתכנות של קיום  .(ערב ולאות מקום אחרנמצא  - 2200שעה ככל שיהיה אירוע או שיעור ב)

לפי ימים בהם יוכלו להתחייב להגיע למניין בטבלה האלקטרונית  את שמותם  מניין זה, נודה כי אנשים ירשמו

 אביעד דוויק . ישובי או בטבלה שנתלתה בלוח המודעות של בית הכנסת המרכזייה שנשלחה במייל

 הל ברחוב נוף הרודיון.באומתקיימים  השיעורים :"ותן חלקנו"

רבי לוי  -קדושת לוי 20:00-21:00 יום רביעי
 יצחק מברדיצ'ב

 לנשים

רבי לוי  -קדושת לוי 20:30-22:00 יום חמישי
 יצחק מברדיצ'ב

 לגברים

אור החיים על הפרשה/  22:00-23:00 יום חמישי
 עם הרב גרשון קיציס

 לגברים

 בריםלנשים וג מדרש רבה על הפרשה 7:30-8:30 שבת

רבי נחמן ורבי נתן על  17:00-18:00 שבת
 הפרשה

 לנשים

הציבור מוזמן לחגוג, לשיר, לרקוד וללמוד את יום סוד רשב"י ורבי עקיבא  :הילולה דרשב"י בנווה דניאל

הערב יונחה על ידי הרב ראובן הכהן אוריה  בבית הכנסת הספרדי 21:30במוצאי שבת, ליל ל"ג בעומר, בשעה  

 .בואו בשמחהם יבוד קל יוגש במקוכ .ואורחים

בבית  20:00אר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה ילזכרו של הרב יונתן ברושיעור   :שיעור במסכת תענית

  .050-570-1067. לפרטים: מנחם פרסוף. םיכוותיק. כולם מוזמנים חדשים בן אפריםמשפחת 

  עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי. 21:30עד  20:20מתקיים כל יום שני משעה  :"צורבא מרבנן"שיעור 

 

 



 

נוף   הכהן אוריהבבית משפ'   20.30לפי פרשיות השבוע, בימי חמישי, בשעה  :בספר הזוהר קריאה ולימוד

 .31הרודיון 

רוצה ללמוד תורה בשעות הבוקר ולפני הצהרים? בוא והצטרף לחבורה הלומדת בחדר  :בית מדרש נווה דניאל

. אפשר לבוא לשעות אחדות ליום או יותר או לכל 9:00ה משעה -כנסת המרכזי בימים אהלימוד בבית ה

ספר 10:30 – 9:50ספר ירמיהו. בשעה   9:00השבוע. ביום שלישי בבוקר אנו לומדים עם הרב מתניה בשעה 

 02-9309394 אברהם שטיינברגמורה נבוכים לרמב"ם. לפרטים נוספים 

 המלך דוד בעזרת ונחפש שמואל ספר את ה"בע נסיים השבוע .ספר שמואלאנו לומדות  שיעור תנ"ך לנשים:

 8:20-8:50ה  -ימים אניפגש בצטרפי אלינו. והבואי  .שהמקד בית של המדויק המיקום את הנביא ושמואל

  בבית משפחת קסוביץ.

ים לנשים : בשבת  אחר  התפילה  בבית  הכנסת  המרכזי  בחדר  הקטן אמירת  תהיל"נקודת  אור  בפרשה"

  .ואח"כ  דקות  של  חיבור  אישי  ורגשי  לפרשה  על  ידי  שיפי  כהאן.  לעילוי  נשמת  אלישיב  לוביץ ז"ל

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

בלילות שבת נא להתקשר  .שך שעה וחצישאר פתוח למידקות( לאחר צאת השבת , וי 45שלושת רבעי השעה )

 נא להקפיד על התשלום.( ש"ח)בלילות שבת וחג פטורים מתשלום 30-מחיר טבילה לקביעת מועד לטבילה.

! צוות ות בשמחה.כולן מוזמנ0507338910פלאפון  לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי

 .הבלניות

 לימוד הורים וילדים בדרך האבות

כיבוד!! פרסים!!  

 בבית המדרש דרך האבות14:20, בשעה כל שבת

 לוי נשמת:יכיבוד נתרם לע

 )אבא של יעל מאיר( ר' אליעזר בן ברוך זאב

 )אמא של מוש מאיר( חנה בת אלחנן

 נשמת: לעילויפרסים נתרמו 

 גדליה יצחק בן שמואל יוסף קסוביץ

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

טריונים לפרסום בו. יהתעורר שיח בנושא מהות דף המידע והקר השבוע, במייל היישובי, דיון בעניין דף מידע:

המזכירות מברכת על שיח זה. דיון בעניין כבר החל, אולם טרם הסתיים. בע"ה, המזכירות מתכוונת לסיים 

 את הדיון בעניין באחת מישיבות המזכירות הבאות ולפרסם בדף המידע את ההחלטות שתתקבלנה.

התקיים אימון כיתת כוננות בימים רביעי וחמישי. אנו מודים לכל לוחמי כיתת השבוע  אימון כיתת כוננות:

 כוננות על תרומתם מזמנם ומרצם למען הביטחון של כולנו. 

בלילה. אנו מבקשים לשים לב לדגשים החשובים של אשון ל"ג בעומר חל השבוע ביום ר :מדורות ל"ג בעומר

בנוסף אנו  דע , נא דברו עם ילדיכם כי בנפשנו הדבר.ן בטיחות באש המצורפים לדף המייהרבש"ץ בעני

 סל.-מבקשים לרכז את המדורות באזור הכביש החדש בשפוכת העפר החדשה , וכן ליד מגרש הכדור

 קוד המצורף:כל הסרטונים מיום העצמאות עלו ליוטיוב לצפייה סירקו את ה

 

 השבוע יעלו הסרטונים גם לאתר. במהלך 

!                                                                                                           למסיימי כיתות ו', ז', ח' סיירת קיץדרוש  זוג לעבודה חינוכית ומאתגרת בהובלת 
 דרישות התפקיד:

  תוכנית * בניית 
 הובלה, הנהגה והשתתפות פעילה בכל הפעילויות במהלך הסיירת*  

                                                                           המשרה בתשלום                     
 לפרטים:

 . 0543319975  תהילה ינובסקי לוי

 

 

  .1208או למוקד:  8656325-052 -על כל אירוע חריג יש לדווח מיד ליואל

 בטיחות באש במדורות ל"ג בעומרהנחיות 

 
 .ל לבעורשעלויש לבחור מקום נקי מכל חומר  -

י ומתחת לקובקרבת מבנים צמחיה שדות קוצים מתקני חשמל או  -חל איסור מוחלט להדליק אש  -

 .חשמל / טלפון

 הדלקת מדורה תיעשה על ידי אדם מבוגר שיהיה אחראי וישגיח על הילדים. -

 יש לתחום באבנים את המדורה. -

 דליי חול בקרבת המדורה. 2דליי מים ו 4יש להכין  -

 ץ לנעול נעליים גבוהות ומכנסיים ארוכים.מומל -

 בסיום המדורה יש לכבות כיבוי מוחלט של המדורה ולקררה בעזרת מים וכיסויה בחול.  -

  חג שמח, יואל.       



 

 ְקִהיָלה

 ל"ג בעומר תשע"ז

לילדי  בשנתיים האחרונות קיימות שתי יוזמות ברוכות שנותנות מענה ג':-מדורה לילדי הגנים וכיתות א'

ג' לחגיגות ל"ג בעומר.  השנה אנחנו מאחדים כוחות! ומזמינים את כל ילדי הגנים וכיתות -הגנים וכיתות א'

 איפה?  17:00בשעה:  מתי?י"ח אייר שתתקיים ביום ראשון , ג' יחד עם ההורים למדורת ל"ג בעומר-א'

במייל היישובי נשלחה טבלה של  מתחת למגרש.  עמק ברכה ברחבת העפר שליד משפחות לנגר וכהנא ברח' 

, הביאו השתבצו כדי שכולם יוכלו ליהנות מה שצריך לכהין לארוחת הערב המשותפת שתהיה במדורה אנא

 ות, מצב רוח חגיגי ובואו בשמחה! מחכים לכולם. מחצל

יבות ג בעומר. מיותר לציין את החש"כבכל שנה גם השנה יחגגו הילדים במדורות ל :סיירת הורים ל"ג בעומר

                                   הרבה שיש למעורבות הורים בחגיגות ובמיוחד לאחר השעות של נוכחות המדריכים.

הטבלה  כל הורה מתבקש להשתבץ בטבלה לזמן קצוב לא ארוך. נשמח להתנדבות ההורים לסיירת הורים.

ך                                     ועדת חינו לאים!אנא, קחו אחריות ומעורבות והיו שותפים מ היישובי במייל נשלחה 

VcxmeVFX43gT2EgIc-https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjXUHT-מצורף קישור לטבלה: 

5v1bJ4S9qcTVlBk/edit?usp=sharingao1  

גם השנה תתקיים תהלוכת ל"ג בעומר ססגונית ומיוחדת מלאה בהפתעות.  תהלוכת ל"ג בעומר בנווה דניאל:

 מרחבת הסופר. ראו פרסום מצורף.  11:00התהלוכה תצא ביום שני י"ט אייר )יום החופש מבי"ס( בשעה: 

 השבוע חולקו קופות צדקה בבתי התושבים ביישוב.  :ל"הנוער נוה דניאל עושים למען ילדי עמותת ע

הכסף  כלהמטרה: שכל משפחה תמלא את שלה ובכך תעזור לגיוס הכספים לקייטנת על"ה שמתקיימת בקיץ. 

מהקופות ילך לקייטנה. נאסוף את הקופות שבוע לפני הקייטנה, חודשיים מעכשיו. לאחר מכן הקופות יחזרו 

 יו פעמיים שנאסוף את הכסף. נשמח לעזרתכם! קדימה, למלא!לבתים ובהלך שנה הבאה יה

משפחה ביישוב שזקוקה לעזרה בשעות הבוקר ל: אנו מחפשים אישה או בחורה דרושה עזרה בתשלום

  02-9932875לרב מתניה בטלפון:  או 0547495956 -לפרטים נא לפנות אלי בפלאפון .ואחה"צ לסרוגין

בגדי  של  נשמח לשרת נשים בהריון ובהנקה ביישוב. קיים מבחר גדול :גמ"ח בגדי הריון והנקה בנווה דניאל

הריון אופנתיים בכל המידות. כמו כן יש לנו גם בגדי הנקה ואביזרים וספרים באנגלית על לידה ותינוקות.  

 . chavelamomela@gmail.com  1338-688-058 חוי אייזנברגלמידע נוסף ולקביעת תור נא ליצור קשר עם 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjXUHT-VcxmeVFX43gT2EgIc-ao15v1bJ4S9qcTVlBk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjXUHT-VcxmeVFX43gT2EgIc-ao15v1bJ4S9qcTVlBk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjXUHT-VcxmeVFX43gT2EgIc-ao15v1bJ4S9qcTVlBk/edit?usp=sharing
mailto:chavelamomela@gmail.com
mailto:kehiland@gmail.com


 



 

 

יל ָהַרךְ   ַהג ִ

 קייטנת ל"ג בעומר תשע"ז

 

 בגן ארז. 14:00 - 7.30בין השעות  15/5אייר קייטנת ל"ג בעומר יתקיים בי"ט 

 צהרון בתנאי שיש מספיק נרשמים.

 .11/5ש"ח בהרשמה מוקדמת עד יום יום ה' ט"ז אייר  70 :עלות הקייטנה

 ש"ח. 80עלות הקייטנה  12/5מ

 דוא"ל הישוביב חניתן לרשם דרך טופס ההרשמה שנשל

 0546610492לכל שאלה או בעיה ניתן להתקשר 

גטומרים הר   



 

 

 

 

 

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

  

 שעות פתיחת הספרייה: 

, יום 20:30-22:30, יום רביעי: 15:30-18:30, יום שלישי: 15:30-18:30, יום שני: 16:00-19:00יום ראשון: 
.21:30-22:30, מוצ"ש: 16:00-19:00חמישי   

  

 

 

 

 

 או ַלם ֵאירו ִעים 
 לתיאום יש לפנות לרבקה לביא, 

 מזכירת היישוב,

 02-9931123בטלפון: 

 

 
 

 דֹוַאר:

 בערב 18:00-19:00 –יום א' 
 בבוקר  7:00-8:00  -יום ב' 
  בערב 18:00-19:00 –יום ג' 
 אחה"צ  16:00-17:00  -יום ד' 

 בערב 18:00-19:00 –ם ה' יו
 סגור  -יום ו' 

 בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחה
 יונתן בן חמו 

 
 
 
 
 

054-5211156 
 
 

 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

  אבד לי כדור רגל בצבע כחול בורדו עם הדפס של ברצלונה  )הקבוצה שאני הכי אוהב  ( זה אבד לי ליד פרדס  רימונים

 .בארי אדמוניתודה   0508229292או לאבא שלי  029931570תה נו הביימק ברכה. מי שמצא בבקשה שיתקשר אלברחוב ע

 029934208 משפחת מאיר:שדות שמתחת למגרש נמצא כדורגל איכותי. נראה חדש. נשמח להשיבו לבעליו. ב. 

 טנה שהתקיימה בגן זית וארז. ית בקיאבדה כומתה של הנח"ל )ירוק בהיר( ביום חמישי שלפני פסח. ייתכן שנלקחה בטעו

 . 0522683587 משפחת שנקמןנשמח לקבלה. תודה, 

 .רינת שמש 0523121173 נמצא עגיל זהב בכביש החדש )כביש הביטחון הישן(, ניתן לקבלו עפ״י סימנים. 

 .רינת שמש 0523121173 נמצא צמיד זהב של ילדה ממגנוליה, עם טליון בצורת אופניים, בגן חיים. 
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* 

( נקיים אי"ה שבת שבע ברכות 20.5 -)כ"ד אייר תשע"ז  בחוקותי"  -בשבת פרשת "בהר  דירות לאירוח: *

 . 0524549818  רותי גולדשטייןלרננה ויונתן. נשמח לסיוע בדירות לאורחינו בשבת זו. בשמחות . תודה רבה . 

 נשמח .נחגוג בר מצווה לבננו גלעד 20/5בחוקותי" , כ"ד אייר -בהרבשבת פרשת " דירות לאירוח:* 

 . 052-8144409 מונטפיורי-מש' משען , בתודה ובשמחות .לדירות/חדרים לאירוח בני משפחה

  (, נשמח לקבל לדירות/חדרים עבור16-17/6לשבת חתן של איתמר ואביגיל, פרשת שלח לך ) דירות לאירוח:* 

 . 0547288360 דינה לאווירק בשמחות. תודה רבה ו אורחינו. 

 33/2ניתן לקחת עצים למדורת ל"ג בעומר מבית מש' אלוש בכתובת אלוני ממרא  עצים למדורת ל"ג בעומר:* 

 .יורם אלוש

 ש"ח בלבד! 200פעמים( ללא צארמס ב 10מוכרת פנדורה אמיתי במצב כחדש )משומש כ למכירה:* 

  .הולץ צופיה 0546801550 -למעוניינים

 במקום שקט ורגוע המשפחתון של מימי פותח את שעריו לשנה הבאה  .... :המשפחתון של מימי* 

 בשירים וריקודים , עם פעילויות עשירות וארוחות ביתיות .... בקבוצה קטנה עם יחס וטיפול אישי לכל אחד,

 . מרים נקש 052-8-586904מימי  לפרטים נוספים )מערכת השבוע ,גיל המשפחתון וכו"( 

ה לבשר 'פלאנצ, מכונה לנקניקיות ,וופל בלג'י ,קרפ צרפתי ,פופקורן, מכונות סוכר להשכרה לאירועים:* 

  רפי אדמוני. 0508229292טון לפיצות ועוד.. , יפסרים'צ, מכונה לסחלאב

יש לכם הזדמנות לבוא או  חושבים על אירוע ואירוח המשפחה? מחפשים מקום להתרענן ולהתחדש?* 

ני משפחה במחיר הרצה לבית מיוחד שנבנה עם המון אהבה, מלא בפרטי עץ מלא עבודת יד, מיטה, להזמין ב

מצעים ומגבות מפנקים, מרחב גדול, שירותים ומקלחת מהממים ועוד פינוקים שנשאיר לכם באהבה.  צימר 

משתלם. אנחנו נות מצימר מדהים לזוגות במחיר היז אמנם עוד לא הושלם אז תוכלו להבית של רות בשדה בוע

 נו.שמח לארח אתכם ללילה או יותר אצלנ

 ש"ח 1,400 -ש"ח, לילה בסוף שבוע 1,100 -לילה אמצע שבוע מחירים מלאים:

₪                                                                 900 -ש"ח, לילה בסוף שבוע 700 -לילה אמצע שבוע  מחירי הרצה:

 .052-4317074 - קלמן כלילה. לפרטים נוספים והזמנות. מתאים לציבור הדתי

לאלה מכם שרצים במרתון ביום שישי הקרוב, אני אהיה זמין לכל אלה  עיסוי רפואי וטיפולי רפלקסולוגיה:* 

הקליניקה שלי בנווה דניאל  או אחרי המרתון./שרוצים לקבל עיסוי רפואי וספורטיבי )או רפלקסולוגיה( לפני ו

בבוקר עד שעה וחצי לפני שבת; ושעה וחצי  09:00-וביום שישי מ 22:30 עד 19:30-חמישי בערב מ וחה בימיפת

 . 23:00אחרי צאת שבת עד 

מטופלים ותקבלו  3מבצע! תשלחו לי   22:30עד  19:45-הקליניקה שלי פתוחה כל יום חוץ מימי שלישי החל מ

 jamescohen500@gmail.com 987689-0547 ג'יימס יואל כהן טיפול אחד בחינם!

, שבנה טבע בכנרת בפסח, כותבת ספר תורה לעילוי נשמתו תמשפחת איטח מביתר עילי כתיבת ספר תורה:* *

ע"ש שמחה  01בנק הדואר סניף ראשי  3313062הבחור נחמן בן נועה ז"ל. ניתן להפקיד תרומות לחשבון  -

 .איילת זמיר  .טח. תזכו למצוותהילה אי

 

mailto:jamescohen500@gmail.com


 

מפגשים בהם נפתח את הקואורדינציה ונטעם מסגנונות הלטיני  7סדנא בעלת  !!!סדנאות לטיני בפתח**

 -להלן השעות והימים המגוונים.

 ט'. -כיתות ז' -19:00, ו' -כיתות ד' -18:00,  ג' -כיתות א' -17:00 , י"ט אייר:15.5ימי שני, מתאריך 

                הסדנאות יתקיימו בחדר חוגים בנווה דניאל. נשים. -20:00 אייר: כ"א , 17.5, מתאריך ימי רביעי

 .054-3377514 עדי סלאב לפרטים נוספים והרשמה: בהמשך פרטים על קייטנת קיץ... שווה לחכות!!

בחר גדול של נו תמצאו מיע במתנה מרגשת וגם שימושית? אצלרוצים להפת גילה כירבולים לקטנים: **

ה בשעות -להזמין בהתאמה אישית. החנות פתוחה בימי א מתנות ייחודיות ופרקטיות לגדולים ולקטנים. ניתן 

 . 0545993271 ינובסקי  גילהבקרים וימי ו' בתאום מראש. בואו בשמחה!  16:00-19:00

  .ח לציוד טיולים"גמ ברשותנועם בוא חג הפסח ולאחריו הקיץ מזכירים שיש  גמ"ח ציוד טיולים:* * 

אוהל ענק, מנשאים לתינוקות ופעוטות, תיקים,  -ח כולל "הגמ) ...ח במהלך החג ובכלל"מהגמ נותהלימוזמנים 

 .054-5665747מרב  050-5550604יעקב יעקב ומרב וקס...( מחצלות, כירות גז ועוד

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

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

לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים, על ידי מורה למוזיקה בעלת : שיעורים פרטיים בחלילית **

  7175326-050talindance@gmail.com טל בנקלפרטים :  .ניסיון רב. מיועד לילדי בית ספר יסודי

נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש   - עם טל  INDANCEאינדאנס* *

 18/1האבות  , בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך20:15עם טל בנק. השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה 

 . talindance@gmail.com 5326717-050לפרטים !!!נשמח ונרקוד בבואכן .בנוה דניאל

 

 

 

 

  

 
 

 

 

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

בשכונה הוותיקה, במיקום שקט ופרטי. גינה גדולה פרטית. לפרטים נוספים: חדרים  3.5דירת להשכרה:  

 .  0545684068 יליוסרט נתנאל

ונות אנדרסן. חדרים, חדשה, יפה ומושקעת, יחידת הורים, מיזוג מרכזי, מטבח מרווח, חל 3.5דירת  להשכרה: 

 . 054-5469609:  אוריאל גלמן שקט ומרכזי. כניסה מיידית.גות. מיקום גישה ישירה ללא מדר

יסה )יכול להתאים למכונת כב. שרותים, חדר כביסה גדול 2מרובע, מטר  100חדרים,  4דירת  להשכרה: 

בדוא"ל  לרומי ססמןנא לפנות  חסון + גינה גדולה ומושקעת עם דשא סינטטי.ארונות א 3ומייבש אמריקאים( 

    home@thesussmanfamily.com( 22:30עד  13:00רומי )מ   3059220-054  או בטלפון.

למעוניינים נא להתקשר  .דירת שני חדרים, מטבחון שירותים וסלון מרווח. הדירה מושקעת וחדשה :להשכרה 

 . 0524511859-ויסברג לשלום

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה. לקביעת ראיון נא  לפני יאנו שבים ומזכירים כ : השכרת דירות

  3075700-054לציפי ידידיה: או haya.shames@gmail.comאו במייל:  6858289-054להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

tsipiyedidya@gmail.com קליטה טובה!  

  שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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 וגינה +הסקה מרכזית .ברחוב עמק ברכה .פנויה החל מתחילת יוני.חדרים עם חצר  4דירת  להשכרה: 

 .רפי אדמוני 0508229292

 . 0544742615 לב קרןלפרטים  חדרים + גינה החל מאוגוסט, נוף מהמם. 3.5להשכרה דירת  להשכרה: 

עולים!!! חדרים, גינה גדולה, מרפסת סוכה )עם פרגולה(, שכנים מ 8בית גדול ברחוב אלוני ממרא.  להשכרה: 

     navitshalom@hotmail.com. 0506613990  נוית ושלום צדיק -יםלפרט

. 0542322111 054-6764676 חדרים מרווחים ונוף ברחוב מגדל עדר. אפשרי לזמן ממושך. 5דירת  :להשכרה 

 מרדכי דימנטמן.

חדרים ברחוב אלוני ממרא. קומת קרקע, חצר  3עד סוף אוגוסט. דירת מאמצע יוני  :השכרה לטווח קצר 

 . 0542345468 ימי שעשועפרטית, נגיש לבעלי מוגבלויות. למעוניינים נא ליצור קשר עם 

 דירת חדר + מטבח/פינת אוכל + חצר, מרוהט, כניסה מידית, מתאים לזוג צעיר או לבודד להשכרה: 

 .0543099939  אליהו וינברגלפרטים: 

 0504012020 -גולדשטיין שאול .כמשרד לשימוש ניתן. נפרדת כניסה. ר"מ 35 כ. קטנה דירה :להשכרה 

נוף  רח'  מקום מרכזי   45פרוייקט   ,) חדר הורים ( , אמבטיה , גינה , חצר אנגלית,  חדרים  3 דירה   להשכרה: 

  .כהן 058/4454323 רבקה    054/6488244 ישי   פרטים :   הרודיון 

חדרים, קומת קרקע, כניסה נפרדת וגינה פרטית. רחוב דרך  2דירה מרוהטת )מלאה או חלקית(:  להשכרה: 

 מייקל לורנס  0544549469: לפרטים .האבות, קרוב לבית מדרש. מתאים לזוג

עם מעלית, כניסה  2קומה  , עם גינה מטופחת וחצר אנגלית.45חדרים להשכרה בפרוייקט ה 3דירת להשכרה:   

 . 0548188591 הודיה פריד פרדת.נ

 חדרים קטנה ונחמדה, קומת קרקע ללא מדרגות, מיזוג. פנוי מראשית אפריל. 2דירת  להשכרה: 

 .0547567889 גוטליב לדליהלפרטים להתקשר  

 חבצלת וטליה משה. לריהוט אפשרות, פרטית חצר+  חדרים 2.5 ממרא באלוני להשכרה להשכרה: 

0505-410580  02-9934445 . 

חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד. טל:  2דירה בת  -להשכרה להשכרה: 

 . שטרן רינת 052-8040234

 חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי 2.5להשכרה יחידה נפרדת של   :להשכרה 

 . 0545664832 רונן רוזנזון

 0523542969: יוסי קרוטהמר חצר וגינה. ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים חדרים, 5דירת  להשכרה: 

 חדרים + חדר כביסה עם מיזוג מרכזי, חלונות אנדרסון, נוף משגע לכיוון מערב, כניסה 5דירת  :להשכרה 

 .054-7002069  כץ שילה -!! לפרטים מידיתום מרכזי ביישוב . כניסה , מיק(ללא מדרגות)ישירות מהכביש 

 וגינה. פרטית כניסה המזרחית, מקום שקט עם נוף, חדרים, בשכונה  3דירת  :השכרהל 

 .052-8119997או 052-8119998   לרפי עבו לפנות לפרטים       

שישה  חדרי שינה מרווחים  שלושה מפלסים,  ,עם הנוף הכי יפה בארץ בית ברחוב נוף הרודיון,  למכירה: 

יחידות(,אופציה לחלוקה לשתי  2חימום ביונקרס ) חלונות אנדרסון, גדול, חדר כביסה וגדולים, יחידת הורים,

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

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

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

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

 .0506877608 תמר עבודי חובארה

  .היחידה להשכרה. . + גינ -2מ"ר מחולק ל 200 ברחוב אלוני ממרא ] ליד גן השעשועים[  'קוטג: למכירה 

  .0544634362 בן ישי נירלפרטים 
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 מכירת בגדי נערות ונשים גם במידות גדולות

  !חווית קניה אישית אחרת, בגדי ים צנועים בצבעים

 

 

 

 

 

 מודעה בתשלום


