
 

 

 

 

 

 

 
  

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 נוף הרודיון
 מרכז רוחני

 ספרדי
 אמרי רחל

 בית מדרש
 דרך האבות

 חב"ד

 *18:54,  17:25,  13:20 שבת בערבמנחה 
 בהנחיית יצחק מאיר* 

17:25  ,18:54 18:54 18:54 17:25  ,18:54 18:54 

 שחרית בשבת
 (9:27)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10** 
 בהנחיית יצחק מאיר, * המניין המרכזי

 באולם הכינוסים – 9:10** המניין של 

6:45  ,8:30 8:15 8:15 5:41  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 18:30 18:39,  17:39,  14:00 18:20,  13:15 17:50 18:00,  13:15 18:20,  17:00,  13:15 מנחה בשבת

 ערבית
 במוצאי שבת

19:39 
 גם בבית הכנסת וגם באולם הכינוסים
 לאחר ערבית באולם: הבדלה מוזיקלית

19:39 19:29 19:39 19:39 19:49 

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון
 בתי תושבים /

 אמרי רחל

 ליל שבת
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 יגאל אייזנמן
שיחה אחרי קבלת שבת:  

 הרב משה סטבסקי
 קבלת שבת: שיחה אחרי
 מונטיפיורי-אהרן משען

 שיחה אחרי קבלת שבת
 הרב חיים משה ביאליק: מוקדמת

 : יוסי שטרןבזמן

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

שיעור קצר לפני מוסף: 
 שחר:-הרב מתניה בן

ָתח "ה' פְׂ ָפַתי תִּ  – 10:00 "שְׂ
 ילדים תפילת

 שיעור במשנה: – 7:45
 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

אמירת תהילים ע"י נשים 
 כהאןולימוד קצר ע"י שיפי 

 לוביץ ז"ללעילוי נשמת אלישיב 

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

"מנהג  : הרב צבי רון
דאמירת ' ָדוִּ י ה' :לְׂ  '"אֹורִּ

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

אחר שבת 
 הצהריים

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

 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 – 14:20 ט'-ד' – 13:50
 לימוד הורים וילדים

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

 (4)בריכות שלמה 
שיעור לילדים  – 14:15 חב"ד הכינוסים הקטןאולם 

 בטעמי המקרא ופיוטים

של התוועדות  – 17:40
ניגוני שבת וחודש 
 אלול ודברי תורה

 בהנחיית יצחק מאיר

16:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 אילן בוכהולץ: – 17:00
על דאגה ושמחה "

ותפילה מתוך מעשה 
 "של ר' נחמן ןמביטחו

16:45 – 
 שיעור לנשים  

16:00 – 
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

 בית מדרש דרך האבות פרדימרכז רוחני ס רודיוןנוף ה "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי :בימות החול

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

 8:40 :  גםביום ו'

 6:15א', ג', ד':  
 5:00סליחות:   6:20ו':  

 שחרית לאחר סליחות

 כוותיקין:
 '()ו 5:57 –'( א) 5:54

 

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

  18:45,  13:40 (ה'-א'מנחה  )
 

 לא תתקיים

 20:00 21:30 20:30,  19:25 (ה'-א')ערבית  

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ
 להולדת הבת. זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.לויתן  לאמץ והדס :  מזל טוב

 איה עם ג'וש ברול. זכו להקים בית נאמן בישראל., ולתילי לנישויעקבסוןלדני ודסי  :מזל טוב

 וללביא לנישואיו עם בר אלדר. זכו להקים בית נאמן בישראל. אייזנמןלשמאי ותמי    :מזל טוב

 ולחנני לנישואיו עם יעל עמר. זכו להקים בית נאמן בישראל. רובינשטייןליצחק וטובה  :מזל טוב

 ושיו עם אלומה מצליח. זכו להקים בית נאמן בישראל.ולאהרן לאירדויטש  לשמעון וחיותה :מזל טוב

 זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.ליעוז. ולשאול ויוספה דוד להולדת הנכדה בת לטל ו אטינגרלברק וקרן  :מזל טוב

 ולטליה לנישואיה עם גלעד שבו. זכו להקים בית נאמן בישראל. קפליןלשיין ואסתר  :מזל טוב

 

 12:00עד יום רביעי בשעה   daf.meida@gmail.com  שלוח הודעות לכתובתנא ל

 בצהריים.

י  ֵתֵצא כ ִּ
 ה'תשע"ז י"א באלול

 הדלקת נרות:

18:44 
 (17:43)לא לפני 

 :צאת השבת

19:39   

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים אִ ים הבּ כִ רוּ ּבְּ  

 25יאיר וחוי שהגיעו לישוב גרים בשכירות ברח' דרך האבות  קסירר: למשפ' וב טוביש

 ) )שוכרים מלנגר שעיה

לביתם החדש ברח'  נורמן וגייל שעלו לארץ הגיעו לישוב ונכנסו אייזנברג: למשפ' ישוב טוב

 (. )קנו ממשפ' אופיר דביר וכרמל3/9נוף הרודיון 

שהגיעו לישוב גרים בשכירות אצל משפ' כהן שלום  חיים ורות וינשטוק: למשפ' ישוב טוב

 .29ומירב ברח' נוף הרודיון 

  

חּוִמים נְּ   ּתַּ

 ז"ל.  נתן דניאל סיגלולמשפחתה על פטירת אביה ר'  לדבורה שרף

 באפרת. 10השבעה בבית משפחת סיגל ברחוב מבוא חרוב 

 בבנין ירושלים תנוחמו

 

 שבת שירה והתוועדות לקראת הימים הנוראים
 

 יצחק מאירנארח אי"ה את  כי תצאפרשת  השבת, 
 "זכור לאברהם" המרכזי שיעבור לפני התיבה בתפילות השבת בבית הכנסת 

 תוך שיתוף המתפללים והילדים בתפילה.

אחרי הצהריים לאחר תפילת מנחה תתקיים באולם השמחות התוועדות של ניגוני שבת, חודש אלול, הימים הנוראים ודברי 

 יית יצחק מאיר. תורה בהנח

 לאחר תפילת ערבית בזמנה באולם נערוך הבדלה מוזיקלית בליווי כלי נגינה.

 17.40בשעה  כיבוד ותחילת ההתוועדות באולם השמחות הקטן

 .0586411266נשמח מאוד לקבל עוגות ביתיות לכיבוד, לתיאום נא לסמס למרב ברמה מספר נייד: 

שינגנו בהבדלה המוזיקלית לאחר תפילת ערבית. מי שמעוניין, ניתן להביא את כמו כן, נשמח מאוד לשתף חברים נוספים 

 כלי הנגינה בערב שבת לפני קבלת שבת ולהניחו למשמר באולם השמחות הקטן.

  

 



 

    

 

משה רבנו מזכיר את חסדי ה' עם ישראל וביניהם הצלתנו ממואב ומבלעם. הסיבה להצלת  :בפרשה נקודה

לוקיך". ה' באהבתו וברחמיו עלינו, נתן לנו זכות ומצווה לפנות אליו ישירות -בך ה' אישראל היא: "כי אה

בתפילה. אנו מתפללים למען כלל ישראל ועל כל אדם, מתוך ידיעה שה' אוהב אותנו. ננצל את ההזדמנות הנפלאה 

ריע זה לזה בדיבורים  בתפילה לדבר עם ה' בכוונה. נסייע זה לזה להתרכז ולכוון בתפילה בציבור וחלילה לא נפ

 וברעש. ויהי רצון שה' יקבל ברחמים וברצון את תפילותינו.  

החופשה ההגדולה מסתיימת והילדים והמחנכים מחדשים את הלימודים בבתי הספר. חשוב לשוחח  :כי תצא

רה עם הילדים על רגשותיהם לקראת בית הספר, על החברים החדשים והישנים ועל ההזדמנויות והאתגרים בתו

ובמדע. יש להדריך את ילדינו על הזהירות בדרך, כולל בכבישי הישוב שהתעבורה בהם התגברה במעבר של 

 לעליה זכו. והלומדים המלמדים לכל ות הצלחה ושמחהברכאוטובוסים. נתפלל לצמיחת ילדינו בטובה ובאהבה. 

 .'ה ובעבודת בתורה בשמחה והתעלות

 .פגישה לתאם או להתקשר אפשר

 שחר-בן מתניה     ,שלום שבת

 
 
 

  

 
 
 

 לא יתקיימו השבוע ויתחדשו בע"ה ביום שלישי כ"א באלול.   : לילדים התורניים החוגים

 לא יתקיים השבוע.   :ך"בתנ השבועי השיעור

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

 .. כולן מוזמנות להצטרףהיחסים בין ממלכת יהודה לממלכת ישראלע: השבו

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

  שאר פתוח למשך שעה וחצי.ילאחר צאת השבת וי שעהיפתח יה והמקו -במוצאי שבת וחג 

  בלילות שבת נא להתקשר לקביעת מועד לטבילה.

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

 ! צוות הבלניות.ות בשמחהכולן מוזמנ .050-7338910 :פלאפון ,נא להתקשר לנצחיה לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

ָחן ָהרַּ  לְּ ֻּׁ           בִמש ּ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישובי רטוב  עבאירוהקיץ  השבוע חגגנו את סיומה של חופשת  - "  עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה "

  וכיפי. הצטלמנו ונהנינו. תודה לעמית לוי ולכל העוסקים במלאכת הארגון.

של ביה"ס אורות עציון  חינוך המקדמים ומפתחים את הישוב. המעבר התחדשנו במוסדות  - מתחם חינוך

לישיבת  המועצה ועמותת אורות עציון. בנוסף, אנו מחכים בשמחה  מתרחש לאחר מאמצים רבים מצד הישוב, 

מקור חיים שתצטרף בהמשך למתחם החינוך. אנו מברכים על התחדשות זו ומאמינים שהיא תביא ברכה וטוב 

  לישוב שלנו.

, החל מיום שישי הזה תיפתח לתנועה הפניה למתחם החינוך מכביש הגישה לישוב שימו לב  - דרך גישה לישוב

 עקב כך תהיה תנועה של הסעות בשעות הבוקר .

 

 

 

 

 בפתחה של שנת הלימודים תשע"ח

 נו שיוצאים לדרך חדשה.יאנשי החינוך ובוגר , נישא ברכה להצלחת התלמידים



 
 

 

 

( נחגוג שבת שבע ברכות ללביא ובר, נשמח לקבל דירות 2/9-1י"א באלול )-', יתצא-כיבשבת  :תצא-דירות לשבת כי

 .054-7707003 – אייזנמןפנויות לאירוח משפחותינו. תודה, משפחת 

 ', י1.9. נשמח לקבל דירות / חדרים )כי תצא לשבת שבע ברכות של בננו חנני, פרשת: דרושות דירות

   052-8819453052  רובינשטיןק בתודה, טובה ויצח לאירוח אורחינו.  באלול(

לקבל דירות / חדרים  נשמח (.8.9, י"ז באלול )כי תבואפרשת לשבת שבע ברכות של בננו מאיר,  :דרושות דירות

 050-6238117 אורבתודה, ראובן וחני  לאירוח אורחינו.

 0547827704 , לוקצקימשפחת  לרגל שבת שבע ברכות. בשמחות .  ניצבים וילךלשבת פרשת : דרושות דירות

 -20:15 בין השעות (,6/9/17אלול )ב ו"מפגשים. החל מיום רביעי הקרוב, ט 12: דנת הורים יוצאת לדרךס *

  .לזוג ₪ 1000ליחיד,  ₪ 750במפגשים נדון על תפקידנו כהורים, ונתעמק קצת יותר בתפקיד חיינו.  .21:30

   0526406816  ., מדריכת הורים מוסמכת, מכון אדלראילנה שויקה

עם דבורה סגל, פיזיותרפיסטית ומורה לפילאטיס עם הרבה שנות ניסיון, מתחילים  :שיעורי פילאטיס לנשים *

כתפיים ועוד, לשפר  \ברכיים  \צוואר \דגש על חיזוקים ומתיחות שיכולים למנוע ולשפר כאבי גב  בספטמבר.

 8:15בערב, ג'  20:00בחדר חוגים : ימי א'  שיעורים יתקיימו  יציבה ויציבות, לאזן שרירים ולהגדיל כוח.

 054-5219428: סגל לדבורהמעוניינים ולבירורים נא להתקשר ל בבוקר.

כל המידע הכלכלי שאתם  ., והפעם... בגוש עציון9מספר  'הופכים כאב ראש לכסף' כנס :ברק הס בגוש עציון *

איך אפשר לקנות דירה )כמעט( בלי  ?חותלפ ₪ 80,000איך תוכלו לחסוך לפנסיה  ! צריכים לדעת בערב אחד

, 20:00, בשעה 11.9אלול, ב 'יום שני, כ ?איך תוכלו לחתן את הילדים )בעיתו ובזמנו( בלי לקחת הלוואות ?שקל

 .בתחומי תכנון פיננסי משפחתי, משכנתא, פנסיה והשקעות TED הרצאות קצרות בסגנון 5 ס גוש עציון"מתנ

קבלו עכשיו קופון הנחה לנרשמים במכירה  bit.ly/bahar99 : להרשמה  bit.ly/barak-9 :  לכל הפרטים

או במייל  052-2863079שאלות בווטצאפ ל . בשדה הקופון  'מוקדם'  המוקדמת! הקלידו

office@barakhass.co.il 

בקיבוץ יפתח יש כלביה שבסוף החודש עומדת להיסגר וכל הכלבים שלא : הגיע הזמן להביא לילדים כלב * *

  054-7827200 כל מי שרוצה או מכיר מישהו שירצה לאמץ שיתקשר למספר. ..יאומצו יורדמו

ים עם סטופר ביד? סופרים את הדקות עד סיום החופש הגדול??? זה לא חייב להיות כך. עומד: חוג הורים **

הצטרפו   :חוג הורים בגישת שפר. שתי קבוצות חדשות נפתחות ?אפשר להתנהל אחרת. רוצים ללמוד איך

-ילים במתח -ימי א' בערב -2חוג  .10/9-ימי שני בערב מתחיל ב-1חוג  !אלינו כי מגיע גם לכם להתחיל לנוח

לימור פרל  -לפרטים והרשמה  ₪ 600מפגשים, עלות  15 .מתמקד בהורים לילדים מתבגרים -באפרת -4/9

0544914970 

וצימר מדהים לירח   מקום לכלות להתארגן לחתונה. הבית של רות בשדה בועז ?הבן או הבת מתחתנים **

 .052-4317074 -קלמן כלילה  .www.ruthhome.co.il/zimmer -לפרטים נוספים  .דבש

לקראת החגים הקרבים ניתן לרכוש דבש טרי של מכוורת נגוהות בהר חברון בטעמים : דבש ממכוורת נגוהות **

אספקה דבש איכותי ללא חימום כלל, טעים מאוד ובריא, ב .הבאים: פרחי בר, הדרים, אקליפטוס ואבוקדו

 ., נא להזדרז ע"מ להבטיח גודל אריזה הרצוי לכם₪ 65 -ק"ג  1.5, ₪ 55 -קילו  1, ₪ 30 -קילו  0.5  .עד הבית

 ., ניתן לשלוח הודעה050-4888386 גדליה פרידמן לפרטים:

 .. עדיפות לסמס0395-453-054 מימון שולחן מחשב עם כוורת מעץ, במצב טוב מאוד. לפרטים אביטל :למכירה * *

 

http://bit.ly/barak-9
http://bit.ly/bahar99
mailto:office@barakhass.co.il
http://www.ruthhome.co.il/zimmer


האם אתם עייפים? האם כואבים לכם השרירים בגוף? האם אתם מרגישים שחסר לכם : מסאז' ורפלקסולוגיה * *

ג'יימס  :ליצירת קשר ותיאום פגישה לקליניקה שלי. אני מסז'יסט רפואי ורפלקסולוג. אנרגיה? אתם מוזמנים

 .   jamescohen500@gmail.com- או במייל ב  0547-987-689  כהן

: אודליה משען  לפרטים והרשמה   מיועד לנשים, לקראת החגים חוזרים לשורשים: סדנא לכיבוד הורים **

0546-372-888  . 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

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

 ערמון אנדי  '.וכו משרד, זוג ,ליחיד מתאים. שלמה בריכות' ברח חדרים  2 :להשכרה מרוהטת דירה 

0546366983 (1) 

 בירנשטוקיונת  - לפרטים. מיידית כניסה. הרודיון נוף ברחוב ומושקעת חדשה חדרים שלושה דירת: להשכרה 

 (1) . 4185684-054, שלמה 2250458-054

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

 (1) .  7567889-054   גוטליב

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

 (1)  0524511859- גוייסבר שלוםל לפנות נא למעוניינים

 בין - תורה שמחת ערב ועד השנה ראש מערב החגים לתקופת ביתנו את משכירים: החגים תקופתב השכרהל 

 (2)  4231783-052 אוהד  7061403-050  מיכל . מרווחת חצר עם חדרים חמישה. 19.9.17-9.10.17 התאריכים

 2400 מיידית כניסה ,פרטית חצר ,מדהים נוף, יםשירות שני ,דניאל בנווה להשכרה חדרים 3 של דירה: להשכרה 

 (2) . 0547827704 יוסי לוקצקי. ארנונה כולל

 שכנים עם שקט במקום פרטית וגינה נפרדת כניסה עם חדרים  2.5 דירת .דניאל נוה במרכז :להשכרה דירה 

 (2) 5673539-050 ארנוביץ יוכבד: לפרטים.  מידית כניסה. למשרד או יחיד, לזוג מתאים. נחמדים

. מיידית כניסה. כפולים שירותים .מדהים נוף. ומאווררת חמודה דירה ,חדרים 2.5 הרודיון בנוף :להשכרה 

 (2) . חל אדריר 0544467165 -לפרטים

מעיינות מול גן חיים. ליד תחנת הברח' נחל  ,ישובילהשכרה במרכז ה מ"ר( 70-חדרים )כ 3דירת : להשכרה 

שטח גדול מרוצף ו ,כיווני אווירדוד שמש, שלושה  ,כנסת. לא מרתףהכולת ובית מה מעון,ה ,גניםהאוטובוס, ה

 (2) אוספנסקי גילה 6531314-054 .1+ד מתאימה לזוג או זוגוויפה ליד הבית. מא

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

5664832-054  (4) 

 

 :זכורת למשכירים ולמוכריםת

 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 ציפי ידידיה:לאו 

   שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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mailto:haya.shames@gmail.com
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mailto:tsipiyedidya@gmail.com


 

 

 

  

ה ַבת ֲאֵבדָׁ  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָׁ
 

 (1) 9933253 ויאטר' משפ . חום יבצבע( שועל כמו קצת ניראה)קטן פרווה דובון, הישוב במרכז התחנה ליד  נימצא 

 (2)     8541021-052 חזן משפחת. חיים בגן, 10 מידה, לבן-ורוד נעל אבדה כחודש לפני 

 (2)    6372888-054משען  אודליה -  סימנים פ''ע לקבלו ניתן.  שכח טרמפיסט כנראה ברכבינו שעון מצאנ 

 055-בראון   נריה .צבעוניים קישוטים עם שחורה כיפה נמצאה וכן. תלמאבד להחזירו נשמח. המים מגדל ליד קטן כסף עגיל נמצא

6629545   (2) 

 (2)  8109828-052,  9938126ליכטנשטיין  -לפרטים. שחור תכלת בצבע בימבה נמצאה 

 (2)    5665747-054בראון( ) וקס מרב . סימנים י"עפ להשיבו נשמח. טיוליםה ח"גמ של בציוד לדרמן אולר נמצא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 יאיר פישמן מגיע אלינו מיקיר. 
 איש הי טק, צפר, מעביר חוגי צפרות לילדים ביקיר ורבבה.

http://www.flicker.com/yair-fishman 

בהרצאה המלווה בתמונות, נכיר מעט את הצפורים שמסביבנו, 
איך הן מצליחות לחיות בזוגיות טובה? אולי אפילו את הסוד :   

  

 

http://www.flicker.com/yair-fishman


 חוגים לילדים
 . מוזמנים לשלוח הודעות. בתוך הישובהמוצעים לילדים  לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח נפרסם כאן חוגים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :וג לטיני שנתיח

 ההרשמה לחוג לטיני החלה! 

 :בימי שני בחדר חוגים

  .16:00ג׳: בשעה -כיתות א׳

  .17:00ו׳: בשעה -כיתות ד׳

  .18:00ט׳: בשעה -כיתות ז׳

  .19:00יב׳: בשעה -כיתות י׳

 בסגנון אחר.  תוליהנובואי לחוות 

 10% -אין צורך בניסיון קודם. לנרשמות עד סוף החודש

 דש הראשון. הנחה לחו

 .עדי סלאב 054-3377514 -לפרטים והרשמה

 

 : חוגי מחול עם פנינה
  בשעה טובה נפתחה ההרשמה!

חוג מחול המשלב טכניקה של בלט קלאסי, מחול מודרני, ג'אז 
 הופ. -והיפ

פנינה סנד, בעלת תואר ראשון בהוראת המחול ותואר שני בטיפול 
מפתח  מעבירה שיעור המקנה טכניקות מחול, בתנועה. 

  קאורדינציה, מודעות גוף במרחב, ביטחון עצמי ועוד.
   .החוגים יתקיימו בסטודיו בנוה דניאל

  :בימי שני  ילדים
  3-4טרום חובה   16:00-16:30
  ב' -חובה   16:30-17:15
  ו-גכיתות   17:15-18:00
  נערות מתקדמות ) ז' ומעלה (  18:00-18:45

  מקומות מוגבלים מאוד!!!! 
 

  : יםנש

 20:15 ראשון    פילאטיס עם חני 

  20:15 שני   זומבה עם ליאורה

  08:15 רביעי   עיצוב דינאמי
 08:15 שישי  זומבה ועיצוב עם פנינה

מוצ"ש )שעה אחרי צאת  זומבה ועיצוב עם פנינה/ליאורה
 השבת( 

 

  20:30 רביעי     יוגה גברים

 

  052-5423777  סנדפנינה  לפרטים והרשמה :

 קומיקס:

רוצים ללמוד  חולמים על חוברת קומיקס משלכם?

 ?באופן מקצועי את סודות הציור בקומיקס

 חוג ציור בקומיקס יתקיים בע"ה שנה הבאה 

 לשנה כולל חומרים.   ₪ 160ה עלות -לכיתות ב

  .2בביתי רחוב מגדל עדר 

 054-7775966 שרה בלוךלפרטים 

 

 נוער בנווה דניאל!ווגי כתיבה יוצרת לילדים ח

 הצטרפו ותפתחו את יכולותיכם היצירתיות!

 ו המשתתפים:בחוג מהנה ומתקדם זה יוכל

 לבנות ולפתח ביטחון עצמי ככותבים -

 לפתח וללמוד דרכי כתיבה חיוניות -

 לתרגל יכולת יצירתית ושימוש בדמיון -

 בימי שני בביתי:

 17:00בשעה  ו': -כיתות ה'

 18:00בשעה  ח': -כיתות ז'

 בימי שישי:

 13:00בשעה  י"ב: -כיתות ט'

 050-8299246 שרינה פיורר לפרטים והרשמה:

 

 ג'ודו
 
 ום ראשון הקרוב זה מתחילי

זה הזמן להצטרף לענף  ג'ודוגוש יוצא לעונה חדשה

, חינוך  מקצועיות -הלאומי של ישראל! מועדון ג'ודוגוש

 !קידום הישגיות והצלחה חיזוק ביטחון עצמי, לערכים,

נבחרת   אימון של פעם בשבוע: מס' מסלולים לבחירה

 , צעירה ובוגרת

  'כיתה א-תוכנית ייחודית לילדי גן חובה -מבו ג'ודו ג'י 

 .ד' ביישוב-קבוצת בנות כיתות ב'-חדש השנה  

 .אימון לנוער ולמבוגרים בימי שישי בגוש חדש!!!

 (מועדון הג'ודו פותח את שעריו )מס' הילדים מוגבל

יקבלו תיק ספורט  -הממהרים להירשם עוד השבוע 

 .(עד גמר המלאי ! ) במתנה

  ים ולרשימת ממליצים, ניתן להגיע לשיעור ניסיוןלפרט

 danfitusi@gmail.com     0535308483 , דן פיטוסי

 

 

  שיעורים פרטיים בחלילית

לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים, על ידי מורה 

 .למוזיקה בעלת ניסיון רב. מיועד לילדי בית ספר יסודי
 לפרטים : 

  050-5326717 טל בנק

talindance@gmail.com 
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 במספרים:המרוץ לספרים 

 קבוצות 4

 ילדים 27

 מפגשים 7

 ספרים עטופים 28

 !ספרים שנקראו  785

 

 הזוכים
 :1מקום 

 נקודות  316 :יונתן פייפר

 

 :2מקום 

 נקודות 168: טל אופיר

 

 :3מקום 

 נקודות 145: תהל אור זמיר

 

 :  הקבוצה הזוכה

 :  קבוצת הצהובים

 !!! נקודות 616

   לסיכום:

האיכותית של ילדים קוראים שהשתתפו במרוץ. כולם בלי יוצא מן הכלל הרשימו  קבוצה אני מאוד נפעמת מה

אותי גם בלי קשר למספר הספרים שקראו. המאמץ שהשקיעו, עבודת הצוות, עזרה אחד לשני, כל אחד ואחת 

תרמו את מירב כישרונותיהם על מנת להוסיף נקודות לקבוצה. התחרות הייתה צמודה, וכולם פה מנצחים.  

 ...2018במרוץ )עם עוד ילדים נוספים( יף להכיר אתכם ומקווה שניפגש בשנה הבאה היה כ
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