
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 מרכז רוחני נוף הרודיון
 ספרדי

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל

 17:51 17:51 17:51 17:51 17:51,  13:20 שבת בערבמנחה 
 מנגינות קרליבךעם קבלת שבת 

17:51 

 שחרית בשבת
 (9:35)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:15 8:15 6:11  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 17:15 17:37,  16:37,  14:00 17:20,  13:15 17:00 17:00,  13:15 17:20,  16:00,  13:15 מנחה בשבת

 18:47 18:37 18:37 18:27 18:37 18:37 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

 הרב דרור ברמה
שיחה אחרי קבלת שבת:  

 ינון תורג'מן
 קבלת שבת: שיחה אחרי
 דואנספנחס 

 שיחה אחרי קבלת שבת
 הרב יהודה דרדיק

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 שיעור קצר לאחר מוסף:
 – 10:00 שחר-הרב מתניה בן

 תפילת ילדים

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

 תפילת ילדים
 לאחר מוסף: "מדרש חנן" 

לילדים בגיל  פרשת השבוע
 וחבריםעם מש' סיון  רךה

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

 תהילים ושיעור לנשים
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 המלבי"םעם פירוש 

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 יחיאל גרינבלום:
 "קטורת, קשת וחצי הלל"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

אחר שבת 
 הצהריים

 –המנחות"(  )"בין 16:20
 הרב ירון קטן:

ודדות הממסד הדתי "התמ
 עם מעמד החילוני

 בן זמננו"

 :מנחת חינוך – 16:00
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50
14:20 – 

 לימוד הורים וילדים
  

 חוג התהילים לבנות
 .לא יתקיים השבת

16:15 – 
לנשים בפרשת  שיעור

 השבוע בבית בלחמו
 (13/2)אלוני ממרא 

 חב"ד

שיעור לילדים  – 14:15
 בטעמי המקרא ופיוטים

15:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

שיעור לנשים  – 16:30
 בבית בלנדיס

 (20)אלוני ממרא 

 בית מדרש דרך האבות פרדימרכז רוחני ס נוף הרודיון "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי :בימות החול

 שחרית  )א', ג', ד', ו'(
 (6:02)זמן טלית ותפילין:  

5:50, 6:30  ,7:10  ,7:40  ,8:10 

 8:40 ביום ו':  גם

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

 '()ו 6:29 –'( א) 6:25
 

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

  17:45,  13:40 (ה'-א'מנחה  )
 

 

 20:00 21:30 20:30,  18:25 (ה'-א')ערבית  

 ֹנחַ 
 ראש חודש מרחשון

 חה'תשע" שוןרחא' במ

 הדלקת נרות:

17:41 

 :צאת השבת

18:37   

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

 מצוה של  -שבת בר

 אוריאל פון בוקסברג
 באמרי רחל.העלייה לתורה                        

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)בניגוד לרשימת התולדות בפרשתנו נזכרת רשימת תולדות בני שם. מעניין כי ברשימה זו  :פרשהב נקודה

לא נזכר מותם של המנויים. רבנו בחיי משער כי הטעם לכך מפני שמלכות בית דוד באה  הקודמת מאדם עד נח(

כי חיים משמעותיים משם ומשיח בן דוד לא תהיה בו מיתה אבל הוא עתיד שיחיה לעולם. על פי דבריו נלמד 

 המובילים לגאולה הם דבקות בחיי נצח.

 שחר-בן מתניה     ,שלום שבתחודש טוב ו

 

 

 

  

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 . זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.הבת להולדת גימפל ותהילה רמי'לג :מזל טוב

 . זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טוביםקדם נעמי הבת להולדת טשידו ומרים לבניה :מזל טוב

                                                  לתורה לחופה ולמעשים טובים. . זכו לגדלוןהב להולדת כהן לגילעד והדסה :מזל טוב

 ולאוריאל בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. ן בוקסברגופלנתנאל ולימור  :מזל טוב

 לחופה ולמעשים טובים.. זכי לגדול בתורה המצווה בת ולדליה שילד וסוזנה לאבי :מזל טוב

 .בישראל נאמן בית להקים זכו. רותי הלרשטיין עם לאירושיו אפריםול דשטייןלגו רב דני וג'ניל :מזל טוב

 . זכו להקים בית נאמן בישראל.וקס יהודה עם לנישואיהולכנה  בירנשטוק ויונת שלמהל :מזל טוב

 . זכו להקים בית נאמן בישראל.מסטרס מרים עם ולנישואיולאדם  גוזלן וקורין' ורג'לג :מזל טוב

   . זכו להקים בית נאמן בישראל.פישמן שירה עם ולנישואיולאלישיב  הימלשטיין ורחל נעםרב ל :מזל טוב

 . זכו להקים בית נאמן בישראל.הכהן  עם תמר ולנישואיולמיכאל  תומר וציפי ליונדב :מזל טוב

 ומכל המשפחה.  המנ. זכו לנחת מבת עקיבא וליאת ת הנכדההולדל שטייןגולד הנדוד ודיל :מזל טוב

 . זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.וטל לגילה בן הנכד להולדת וולט ורחל למרדכי :מזל טוב

 ומכל המשפחה.  המנ. זכו לנחת מ ומרים לבניה בת קדם נעמי הנכדה להולדת דויטש וחיותה לשמעון :מזל טוב

 .המשפחה ומכל ממנה לנחת זכו. עדי והלל בן ישיל בת, צוף הדס הנכדה להולדת ניסןבי ויעל לא :מזל טוב

 

 : תנחומים

 . . הלוויה והשבעה התקיימו בחו"לז"ל אהרן ר"ב זעליג דוד   טוביה אלון על פטירת אחיו ל

 למשפחת בבניין ירושלים תנוחמו.

 

 

 ברוך דיין האמת

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ           בִמש ּ



 

 

 

 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                  

בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את הקהל לשיעורים של הרב מתניה שיתקיימו   :בית מדרש נווה דניאל

אנו לומדים  .(ברמב"ם )מורה הנבוכים 10:30עד  9:45 בתנ"ך )הנביא ירמיהו( ומ 9:45עד  9:00ראשון מ בימי

 אברהם שטיינברג -לפרטים. םועד הצהרי 9:00ה מהשעה -בבית המדרש בבית הכנסת המרכזי בימים א

0538248088 . 

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

 .כולן מוזמנות להצטרף . והתוצאות עגומות בני יאשיהו אינם מנהיגים בדרך אביהם הטובההשבוע: 

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

 תהלים מזמור ל"א. -פתוח לגברים ולנשים. הנושא השבוע: חזקו ויאמץ לבבכם  22:00 - 21:10בימי שלישי 

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

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

 :ותן חלקנו'אהל '

 
" האדמו"ר מפיאסצנה הרב קלונימוס קלמיש שפירא הי"ד, אש קודשהציבור מוזמן ללימוד במשנתו של ה"

 בעל "חובת התלמידים", "הכשרת האברכים" ו"בני מחשבה טובה".

 עם  
 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"

 , 20:00שנים להירצחו בשואה, בשעה  74(, 26/10/2017חשוון תשע"ז )בביום חמישי ו' 

 שברחוב נוף הרודיון בנווה דניאל. באוהל "ותן חלקנו"

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

 

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

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

 לגבריםלנשים ו מדרש רבה על הפרשה 7:30-8:30 שבת

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

 

 



 

בואו לקחת את האור של חודש תשרי ולהוריד אותו לפרטים הקטנים : התוועדות נשים לכבוד ר"ח חשוון

 :ביום ראשון הקרוב מיוחדת במינה לכבוד ראש חודש חשוון נשים  הנכן מוזמנות להתוועדות! בחייכם

 !השתמש בשפע שקיבלנו בחגים מלמעלה ונזכה בטוב בכלאיך ל * סיפורים מבית חיינו מפיה של ימי פרבר *: עם

בעז"ה בבית חב"ד  תהיהההתוועדות . * כיבוד מאמנת אישית לחיים בשפע על פי התניא ,עם הגברת שני בלחמו

כי מה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול   .ותביאי חברות  תבואו. 15₪דמי השתתפות .  20:30נווה דניאל בשעה 

 !!!אפילו המלאך מיכאל אינו יכול לפעול

  .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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :חג סוכות בישוב ימאירוע

 בשיתוף וביישובנ המסורתית השואבה בית שמחת נחוגה השנה גם, שנה כמידי - השואבה בית שמחת 

 בסוכה חסידי טיש םהתקיי מכן ולאחר ושימחו הרקידו ולהקתו פרנק חיליק. חיים מקור ישיבת

  !מרומם היה. תהיישובי

 אברהם מוסקל הופיע בפני הנוער וסיפר את סיפורו האישי בדיבור ובניגון. לאחר מכן  - ליל הושענא רבא

  התקיימו שיעורים לנוער לתוך הלילה.

 שבת-שישי במהלך סמינריון הסניף למדריכי העבירה הנוער רכזת תהילה - באעקי בני סמינריון ,

 . קומונרית ללא סניף הפעלת לקראת כלים וכן חדשה פעילות לשנת הכנה היתר בין כלל הסמינריון

  יישר כוח למשפחת וורטר איילת ונתן שאימצו את שכבת ט' . בהצלחה רבה! :משפחה מאמצת

ולשאר הצוות על הדאגה והעבודה המסורה והמתמדת בתקופת החגים  רדה רבה לאלעזתו :תודה לעובדי האחזקה

  לתפילה, ועל האכפתיות לכל צרכי הציבור.  לכך שבתי הכנסת יהיו נעימים ומאורגנים

במזכירות הישוב הופקדו תכניות לתוספת בניה של משפ' בוכהולץ ישי וזהבה  :לתוספת בניה תכניותהפקדת 

 .(26.10.17לעיון התושבים עד יום חמישי ו' בחשוון תשע"ח ) 20דרך האבות  'ברח

 

 בשבח והודיה להשם יתברך
אנו מזמינים את חברי הישוב לחגוג עמנו את  

 נישואי ילדינו
 אדם ומרים

 השבת,הציבור מוזמן לקידוש 
 בבית הכנסת הספרדי מיד לאחר התפילה.

 בואו בהמוניכם

 משפחות גוזלן סטרס

https://maps.google.com/?q=%D7%93%D7%A8%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA+20&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%93%D7%A8%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA+20&entry=gmail&source=g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישית וקהילתית עם פגיעה מיניתהתמודדות א

 אבידב גולדשטיין.כחלק מרצוננו לבנות קהילה בריאה,  נקיים מפגש עם 

 אבידב עבר פגיעה מינית בהיותו ילד בגוש קטיף, וכשגדל יצא למאבק נגד התוקף

 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 -י' בחשוון  ביום שני

 20:30בשעה 

  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  
 



 
 

 

 

 אביכזר/חיים-ברנשמח לעזרתכם משפחת  .לך לךמחפשים דירות לשבת חתן פרשת : דרושות דירות

0527203757 

מצווה לבננו אמיתי. נשמח לקבל דירות או חדרים -" נחגוג אי"ה ברוישלחבשבת פרשת ": דרושות דירות

 .054-7825854. פישרלאורחינו. בתודה מראש ובשמחות, עמיאל וחפצי 

ועוד הרבה   נקי מחומרי הדברה. ,גידול אורגני תוצרת נוה דניאל,ניתן להשיג "קייל""  : ירקות אורגניים *

 email : rachaelandmordechai@gmail.com  050-65-12347 -להזמנות: רחל  .ומרדכי וולט מרחל .ירקות

 (אנו מפרישים תרומות ומעשרות)

בבית משפחת  לשיעור )שיעור ניסיון חינם( ₪ 5. 17:15-16:30: שעה: בימי רביעי בלבנים בגן חובה חוג ספורט *

אוריה דוויק ועמיחי מעבירים את החוג  . עריםבימים סו החוג לא יתקיים.  למטה מימין 22דוויק נחל המעינות 

או אצל עדי סוקולובר  0528802729 אצל הדס דוויקדרך הודעה  םלהירשאפשר  .', שניהם בכיתה וסוקולובר

0542211412. 

מוזמנות לשעה של יצירתיות וכיף, באווירה קצת שונה... נסרוג יחד מוצרים יפים ושימושיים : חוגי סריגה *

חוג לנשים: ימי שני  !, מקומות אחרונים 17:30-18:30ז': ימי רביעי -חוג לילדות ד' ונתנסה במגוון טכניקות

 .0523-689679 מרב גלעדלפרטים: . 10:00-11:15 בבוקר

אשמח שתהיו מי  אחראית,אני שחף נויבואר ילדה  ?את הילדים מהגן שיקחורוצים  ?מחפשים בייביסיטר *

 . 9938106  :שחף נויבואר !שתסמכו עליה

מחיר מבצע מיוחד לתושבי היישוב ? פנינה סנד , תקליטנית ומפעילה באירועים מציעה  בתכם חוגג בת מצוה  *

פייסבוק  052-5423777 סנד פנינהלפרטים   * 8.4.2018*לסוגרים אירוע עד סוף החודש * תקף לאירועים עד 

DJPENINA ניתן לשלוח מייל . dancepenina@gmail.com 

עם המורה שלום איזיקסון . השיעור  20:30יעור יוגה לגברים ! ימי רביעי בשעה ש *  :חדש בסטודיו של פנינה *

נשארו מספר מקומות בודדים בשיעורי המחול של פנינה סנד! החוגים  * בשפה האנגלית עם תרגום כשיש צורך .

עם נעמי עסיס. מורה שיעור יוגה לנשים  * ועד לנשים ! 3מתקיימים בימי שני בצהרים יש קבוצות לילדים מגיל 

הסטודיו  .24.10. שיעור ניסיון חינם השבוע  8:30ליוגה בכירה עם הרבה ניסיון . ימי שלישי בבוקר בשעה 

 0525423777 סנד פנינה –. לפרטים והרשמה  18/1ברחוב דרך האבות 

 . ר קאהןאבנ -6651-663-055 -והצעת מחיר. לפרטים . שה שבתות ביישובאמין ומנוסה שעו :צוות מלצרים *

השעורים  .בנוה דניאל 31נוף הרודיון ברחוב  בביתי קול פיתוח ממשיכה גם השנה עם שיעורי: פיתוח קול * 

בקלות  והפקתו מהמקום הנכון, הקול כוללים חימום קולי, תרגילי נשימה ותרגילים לפיתוח

 10יש אפשרות לסדנא בת  .הצורךאמנותית. מתאמנים על שירים אהובים וכן על דיבור נכון במידת  ובצורה

 052-8109986 הכהן אוריה דליה- פרטים נוספים אצלי .מפגשים לאמהות ובנות במחיר מוזל

פותחים את השנה עם תובנות חדשות המשפרות פלאים את היחסים בין הורים : סדנת הורים בגישת שפר *

 .0546372888 אודליה משעןלפרטים והרשמה: . וילדים

 .0546372888  אודליה משעןלפרטים והרשמה : .  איכות חיים בארבעה מפגשים  משפרים: סדנת כיבוד הורים *

 גאולהלא צריך ללכת לאומן כדי להיות אומן או אומנית!חוג ציור למבוגרים עם הציירת : חוג ציור למבוגרים *

 0542344143 צור קשר לפרטים: החודש בחצי מחיר. רק .11:30-1:30ימי שלישי מ כאן בנווה דניאל! טברסקי

 Painting classes with Geula Twerskyבקר בדף הפייסבוק שלנו 

 

mailto:rachaelandmordechai@gmail.com
mailto:dancepenina@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+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C&entry=gmail&source=g


אם גם אתם לקחתם על עצמכם לשנות כיון ולהתחיל את השנה ברגל  !מחזירים את השמחה לגידול הילדים *

חודית המחזירה את הביטחון בסמכות גישה יי -מתגבשת קבוצה לחוג הורים בגישת שפר הצטרפו אלינו! -ימין

מפגש ראשון   .ש"ח 600מפגשים, עלות   15 ההורית ומקנה כלים ייחודיים להתמודדות עם אתגרי היום יום

 0544914970 לימור פרל -לפרטים והרשמה  התרשמות ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש.

ד לך בגוף מבניית הסוכה? מלרקוד במשך החג עם חברים וכל המשפחה ביח האם כואב : מסאז' ורפלקסולוגיה *

בכדי להטעין מחדש  או אפילו בהילינג, טיפול ברפלקסולוגיה, בוא לקבל טיפול בעיסוי רפואי, עם ספרי התורה?

 jamescohen500@gmail.com או 0547-987-689 ג''יימס כהן ולהרגיש נפלא ומלאי אנרגיה. מגיע לך!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
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   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)   0547567889.  גוטליב

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

 (2)  אוספנסקי גילה 054- 6531314 .גדולה

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

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

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

 (3) 0506877608 חובארה עבודי תמר

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

 (3)  0524511859- וייסברג  לשלום לפנות נא למעוניינים

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

 (3). 0548058070: ורד, 0509938070

 (3) 410580-0505 ,   9934445-02    חבצלת משפחת לריהוט אפשרות פרטית חצר+  חדרים 2.5 דירת :להשכרה 

, לזוג ,לרווק מתאים. גדול ומחסןת פרטי חצר, מזגן, חדרים 2. ממרא אלוני' ברח מדרגות ללא דירה: להשכרה 

 (4)  0525406791 לוי בנימין םע קשר ליצור נא . יקהלקלינ או למשרד

 גרינפלד אפריםל לפנות .מוארת .החדרים בשני אוויר מיזוג, מרפסת. הכביש במפלס דריםח 2: דירת להשכרה 

8308007 -052  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

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

  haya.shames@gmail.com או במייל:  6858289-054לקביעת ראיון נא להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

  !טובהקליטה         mail.comtsipiyedidya@g    3075700-054 לציפי ידידיה:או 

   שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.

 

ה ַבת ֲאֵבדָׁ  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָׁ
 

 להחזירו נשמח .הספרדי כ"ביה באזור ילדה של חמוד פרוותי צעיף מצאנו החג במהלך 

 (1)   0545665747 )בראון( וקסמרב   .למאבדת

 פסים: הכיפה צבעי, הרודיון ףנו ברחוב החדשה לשכונה בכניסה, סנטימנטלי ערך עם כיפה אבדה 

 (1) 0506758895 הכהן אליה. חזרה לקבלה מאוד אשמח. 'ובז בורדו בגווני
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 -נחשבת פרשת 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ?נח תיבת נחה הר איזה על א
 ? המבול מימי כל ננערו שם ב
 ?נח של דורו של דינם גזר נחתם שבגללה עברה, חמס ג
 'אחת עצה' ל נרדף ביטוי ד
 ?טהורים ועוף חיה של מין מכל לנח באו כמה ז
 ?נח של הקטן בנו ח
___  כמו נראתה האדמה התיבה את פתח נח כאשר ט

 פניו שקרמו
 ?באה ולא ושוב, זית של עלה והביא לשליחות יצאה י
 ?ארמית בלשון זפת כ
 בגלל מההאד את עוד לקלל יוסיף שלא' ה אמר למי ל

 ?האדם
 ?המבול גשם ירד ימים כמה מ
 - הוא הפרשה גיבור נ
 ?הכנעני גבולות בתוך עיר ס
 121 במשך התבה את נח בנה ממנו העיקרי החומר ע

 ?שנה
 ? *מצרים של חלציו יוצאי פ
 ?נח היה מה צ
 ? *מחורף קשה יותר ק
 ?המבול את להעביר' ה השתמש בו, ייצור מכל לקח' ה ר
 ?השמים עד גבוה מגדל לבנות רצו בה ארץ ש
 ?בפרשה שמוזכר האחרון ת

 סניף יקר!

שבוע שעבר יצאנו למסע 
סוכות, היה משמעותי וכיף. גרעין 
נחשון יצאו להתנדבות חקלאית 
בכפר עציון והצטרפו לסניף 

 לשמחת בית השואבה. 

 כל הכבוד לכל מי שבא!

שבוע הבא תהיה שבת פתיחת 
 חודש ארגון.

החניכים  המדריכים ארחו את
 לפעולה בסוכתם.

 !בהצלחה בחזרה ללימודים

 אוהבים הצוות

 לו"ז שבת:

 

 מפקד ולימוד מדריכים  16:30

 מפקד 16:40

 מנחה

 פעולות

 סעודה שלישית

 ערבית והבדלה

 מדריך מצטיין: ארבל כץ

 חניכה מצטיינת: צלייה קולברון

 ☼☺שבת שלום ומבורך

 :שטיפת סניף

 שבט מעפילים בנים

 בהצלחה!


