
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

  

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

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

 16:32 16:32,  12:20 שבת בערבמנחה 
16:32 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

16:32 16:32 16:32 

 שחרית בשבת
 8:43)סוף זמן ק"ש: 

 (9:36סוף זמן תפילה: 

6:30  ,8:00  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:15 8:00 8:10 5:29  ,*8:10 
 * כוותיקין

9:15 

 16:00 16:20,  14:00 16:00,  13:00 16:00 16:00,  12:45 16:00,  12:45 מנחה בשבת

 17:30 17:20 17:20 17:10 17:20 17:20 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

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

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 שיחה אחרי קבלת שבת הרב מוטי בן שושן
 קבלת שבת: שיחה אחרי

 הרב שלמה לוי
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 הרב ג'סי הורן

 הרב שלמה לוי – 20:15
 בורנשטייןבבית 

 (4)נחל אשכול 

שבת 
 בבוקר

 :לאחר מוסף
 הרב שמעון דויטש:

על  –"מה' אישה לאיש 
שפה וסגנון בסיפור העבד 

 ורבקה )בראשית כד("
10:00 – 

 תפילת ילדים

 שיעור במשנה: – 7:30
 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

 תהילים ושיעור לנשים
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 המלבי"םעם פירוש 

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 יוסי שנקמן:
 "דור הולך ודור בא"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

אחר שבת 
הצהריים 

ומוצאי 
 שבת

 –במוצאי שבת  18:00
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

: מנחת חינוך – 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 

 שיעור לנשים – 15:30 שלישית ודברי תורה
15:00 – 
ם בפרשת שיעור לנשי

 השבוע בבית בלחמו
 (13/2)אלוני ממרא 

15:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 מדרש דרך האבותבית  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 ביום ו':  גם
 (8:46סוף זמן קריאת שמע: )

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

 '()ו 5:47 –'( א) 5:43
 

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

  16:25,  13:40 (ה'-א'מנחה  )
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  17:05 (ה'-א')ערבית  

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: לג'ון וסוזן לוין ולארי לאירושיו עם עדיאל ריכטר מירושלים. זכו להקים בית נאמן בישראל.

 מזל טוב: לדורון ומיכל פלדמוס, להולדת הנכד, בן לאביטל וינון עברון. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.  

 

ה רָׂ י ש ָׂ  ַחי ֵּ
 שון ה'תשע"חרחבמ כ"ב

 הדלקת נרות:

16:22 

 :צאת השבת

17:20   

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

mailto:daf.meida@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שרה אמנו האריכה ימים וחיה מאה עשרים ושבע שנים. התורה מונה את שנותיה ואומרת שוב : נקודה בפרשה

. והרי היו לשרה אמנו עם אברהם אבינו לטובה"שני חיי שרה". על כך אומר רש"י כי כל שנותיה היו שוות 

זכתה ללדת את יצחק. האם  תשעיםשיים  ושנים ארוכות של ציפיה להיפקד ורק בגיל ייסורים וק ,נסיונות קשים

"גם כל שנותיה היו שוות לטובה? ענה על כך רבי זושא מאניפולי בהסבר מיוחד. שרה אמנו נהגה לומר בכל מצב 

על כך רבי " כלומר בכל מצב הוא ראה את הטוב. הוסיף כל. כך נהג גם אברהם אבינו שה' ברכו "בזו לטובה"

". אשרי מי שבוטחים בה' כל טוב אברהם יצחק מסדיגורה שזו משמעות הפסוק: "ודורשי ה' לא יחסרו

 ומצליחים להאמין שהכל לטובה.  

יישר כוח למדריכות ולמדריכים של בני עקיבא בסניף נווה דניאל, המשקיעים כפליים גם ללא עלה נעלה: 

 חודש הארגון להפנים את הערכים של מנהיגות בדרך תורה ועבודה.קומונרית, ופועלים עם ילדינו בנושא של 

 ונרית.רכות לטליה ינובסקי הנכנסת לתפקיד הקומב

 .פגישה לתאם או להתקשר אפשר

 שחר-בן מתניה     ,שלום בתש

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ           בִמש ּ

   :תנחומים

 ז"ל.  אפרים צבי הלויר'  חתה על פטירת האבמשפו יךלפריי רחלל

   054-5423047וואטסאפ  הודעת יל לרחל אואפשר לשלוח מי באוסטרליה. השבעה 

 בבניין ירושלים תנוחמו

 ברוך דיין האמת



 

 

 

כל מי שמתכנן לחגוג בר מצווה במניין המרכזי : הודעה מהגבאים

מען הסדר הטוב מוקדם ככל האפשר,  למתבקש לעדכן את הגבאים 

 -מנחם פרידתודה רבה,  . בין בעלי השמחותוכדי שלא יהיו אי נעימויות 

 .052-3003888 -נתן וורטר   050-5585866

 8:20ה -בבית משפחת קסוביץ בימים א  :השיעור היומי בתנ"ך לנשים

מנהיגות מושיעה מול הנושא השבוע: אנו לומדות ספר מלכים.  . 8:50-

 .כולן מוזמנות להצטרף  מנהיגות פושעת ותוצאותיהן.. 

בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את   :ש נווה דניאלבית מדר

 9:45עד  9:00ראשון מ בימיהקהל לשיעורים של הרב מתניה שיתקיימו 

 .(ברמב"ם )מורה הנבוכים 10:30עד  9:45 בתנ"ך )הנביא ירמיהו( ומ

ה מהשעה -אנו לומדים בבית המדרש בבית הכנסת המרכזי בימים א

 . 0538248088 אברהם שטיינברג -לפרטים. ועד הצהרים 9:00

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

  הסכנות והעוול בחיים ללא יראת ה'פתוח לגברים ולנשים. הנושא השבוע:  22:00 - 21:10 שני בשעה בימי 

 לו(.  –)תהלים מזמור לה 

 עם הרב מתניה בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי. כולם מוזמנים, כולן מוזמנות.  :ילדיםל 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

 !. מוזמנים בשמחהמסכת מכותא, ראשונים וכו׳(. לומדים כעת הרב חנן כלאב בסגנון עיוני )גמר

 .בבית משפחת הכהן אוריה  21.30 -20.30על סדר פרשיות השבוע, בכל יום חמישי בשעה : שיעור בספר הזוהר

 :אהל 'ותן חלקנו'

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

 לנשים ולגברים מדרש רבה על הפרשה 7:30-8:30 שבת

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

 

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

 .  )כמו בימי השבוע( 19:30-22:00השעות  במוצאי השבתות הקרובות, המקוה ייפתח בין

 מועד לטבילה.  בלילות שבת נא להתקשר לקבוע

 נבקש להקפיד על התשלום. . פטורים מתשלום( -ות שבת)בליל  ₪ 30מחיר טבילה 

 כולן מוזמנות בשמחה!   050-7338910 לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון

  .צוות הבלניות נעים .ו חורף בריא



 

 

 

יקום אפשר לזהות את המ  בצומת נוה דניאל, בכביש הראשי, הותקנו חיישנים באספלט. :צומת נוה דניאל

במידה ועומדים עליהם, המחשב של מערכת הרמזורים מקבל הודעה שיש רכב   שלהם לפי החריצים באספלט.

ם אתם עומדים בצומת יש לדאוג שהרכב יעמוד באזור אבנתיב המדובר ואז הרמזור משתנה לירוק, ולכן 

 החריצים בכדי לקבל אור ירוק .

המביאים  יש עומס גדול של הורים 8:30עד  7:15 ן השעותבי :חניה באזור בית הכנסת המרכזי בשעות הבוקר

באזור  הלכן אנו מבקשים מבאי בית הכנסת להחנות את רכבם בשעות אל. את ילדיהם לגנים ולמעון

 ולהשאיר מקום חניה פנוי להורי ילדי הגנים.  המזכירות

הצלחה לטליה ינובסקי בהובלת בשעה טובה נמצאה קומונרית לסניף נוה דניאל. ב: קומונרית לסניף בני עקיבא

 .הסניף. חודש ארגון מוצלח ומהנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידוש. וזהירות !

 חניית האמבולנס הועתקה למפרצון הסמוך לחדר הדואר. –ם לב למי שלא ש

הסיבה לכך היא שבעקבות התקנת טאבלט באמבולנס לצורך קבלת קריאות, ניווט למיקומי היולדות, החולים  
 והפצועים, ולמילוי הטפסים הנדרשים, המצברים התרוקנו, והאמבולנס לא התניע לעיתים קרובות.

יים לאמבולנסים במועצה כדי למנוע מקרים כאלה, ולצורך הטעינה יש צורך להזין המועצה רכשה מטענים ייעוד
 את המטען מרשת החשמל.

הוחלט כי ההזנה תהיה מהקיר הקרוב ביותר לחניית רכב, וזה   –לאחר התלבטות, ובהתאם לנתונים בשטח 
 המיקום הסמוך לחדר הדואר.

 העניין למען הנזקקים לשרותנו. , תודה למזכירות ולשמוליק על הביצוע המהיר שלראשית

    , אנא השאירו את מפרצון החניה הסמוך לחדר הדואר )היכן שהיו הנגררים הקטנים( פנוי שנית

 כדי שנוכל להחנות שם את האמבולנס ולחברו לטעינה.         

 אנא היזהרו והזהירו את ילדיכם מלגעת במערכת הטעינה. –והכי חשוב 

 ! 101תקשר לה –ובמקרה חירום רפואי 

 תודה וחורף בריא
 שוקי שטכלברג

 וכל צוות מד"א בנווה דניאל

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 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

ה ַבת ֲאֵבדָׁ  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָׁ
 

 נא. גדולה יותר ומידה עבה יותר שלי הטלית. אחר מישהו של טלית עם שלי הטלית את החלפתי בראשית' פ בשבת 

    (1)   0584287541: טל הכט פנחס .תודה .שלך את לך להחזיר ואבוא אצלך שלי הטלית אם לי להודיע

 שולי. סימנים פי על להחזיר אשמח. אשפה לפח קרוב ממרא אלוני בסוף ליד הפארק טבעת נואמצ השבוע בתחילת 

    (1)  0545665389   כהן

 (2) .31 המוריה' רח חובארה משפחת. ירוק בצבע כתר כסאות 4 ביתנו של האחורית בחצר הושארו הסוכות חג לפני 

 

 

http://nevedaniel.library.org.il/


 
 

 

 

 

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

 .054-7825854. פישר עמיאל וחפציובשמחות, לאורחינו. בתודה מראש 

כרגע מעבירה שיעורים בימי ראשון בבוקר  .18אני מתחילה להעביר שיעורי יוגה בישוב! רחוב עמק ברכה : יוגה *

.בהמשך אעביר שיעורי ערב על פי דרישה.בשיעור )בסגנון ויניאסה( נתמקד במתיחה וחיזוק של  8:30-10:00בן 

עלות  באווירה רגועה, נינוחה ומעצימה המותאמת לכל אחת באופן אישי.. ל נשימותכל שרירי הגוף ותרגו

 0548354945 -  דינה פרידבורגלפרטים והרשמה: .  ₪ 150עלות חודשית:   ₪ 40שיעור בודד: 

מחפשים מתנה מושלמת ליום ? יש לכם שבת חתן/כלה בקרוב? מצווהמתכננים בת /בר : "תמר ותפוח" *

 . 054-7775966 – שרה בלוך. מגשי פירות וירקות מעוצבים ויפים-תפוחתמר ו? נישואין

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

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

חה כשאתם ואכפתי, מעוניין לשמש כמלווה להוריכם המבוגרים או קרובי משפאדם אדיב : ליווי וחברה *

ללוות אל וחזרה מבית חולים, ללכת , ללכת איתם ולארח חברה, קניות, ביקורי רופא לזקוקים למישהו לדאוג 

דובר אנגלית ועברית ברמה . או אפילו לשבת לידם ולארח חברה  להכין ארוחה קלה, לבנק או לרשות הדואר

 jamescohen500@gmail.com  או בדוא"ל 0547-987-689-ב ג'יימס כהן -לפרטים נוספים . ל שפת אםש

בואו  האם אתם עייפים? האם אתם סובלים מכאבי שרירים? האם אתם חשים חסרי חיוניות? ? חסרה אנרגיה * 

ואי , מסז' רפ - ג'יימס יואל כהן להתחיל את השנה החדשה עם הרגשה נפלאה ומלאת אנרגיה.

 jamescohen500@gmail.com 0547-987-689   והילינג רפלקסולוגיה 

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

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

 .סלאב

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

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

 .עדי סלאב 054-3377514התקשרי  -להזמנות ובירורים !!!של השנה

אתם מוזמנים לערב מרתק עם מנהיג קהילת גרי צדק באוגנדה. : קהילת אבאיודאיה מאוגנדה בנוה דניאל **

מנהיג הקהילה   .ודיהקהילה המבקשת להצטרף לעם היה  בסיפור ובתמונות תשמעו ותראו איך התפתחה

יספר את סיפור חיפוש האמת, מסירות נפש והתמודדות יומיומית בלב אפריקה. בערב נתכנן המשך קשר בין 

 .19מגדל עדר  'רח ,בערב בדיוק 20.00בשעה  בחשווןב "מוצאי שבת חיי שרה כ .הקהילה ובין תושבי היישוב

 0542064929  יונתן סגללפרטים: 

-גן ...בנווה דניאל -יום חמישי *הקרוב  שנים, הצטרפו אלינו!!! 10-ג'ודוגוש חוגג כבר יותר מ  - מועדון ג'ודו **

**נותרו עוד תיקי   ד'!-חדש ! נפתחה קבוצה לבנות ב 17:15-18:00ד' -. ילדי כיתות ב'16:30-17:15כיתה א' 

 0535308483 פיטוסידן לפרטים נוספים מוזמנים לפנות   ספורט לזריזים להירשם!

אתן בחופשת לידה עם תינוק ראשון או שני? גם אני:( וכדי להעביר את החופשה בכייף   :מעגל אמהות ביישוב **

נפגש פעם בשבוע יחד עם התינוק/ת  משותף, אני מזמינה אתכן להצטרף אליי למעגל אמהות לנשים אחרי לידה.

לפרטים ולהרשמה )חינם(  גן כקבוצה.שלנו לארוחת בוקר מפנקת שנכין לנו, פטפוטים וסדנאות שונות שנאר

 כהן הדסה )נא לסמס אם אני לא עונה(. מספר המקומות מוגבל.  0525366268אצלי, 

mailto:jamescohen500@gmail.com
tel:054-3377514
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%A8+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%A8+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%A8+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C+%D7%A2%D7%93%D7%A8+19&entry=gmail&source=g


 ,Kaleהדברה. מתאים לסלט:  נקי מריסוס וחומרי גידול אורגני. תוצרת נוה דניאל,: ירקות אורגניים **

Collards, Bok Choy, Tatsoi  וולט רחלללהזמין נא להתקשר  - מרחל ומרדכי וולט   -ועוד הרבה ירקות  - 

050-65-12347  - email : rachaelandmordechai@gmail.com רומות ומעשרות () אנו מפרישים ת 

 050 6877608  תמר עבודי חובארה denby.   Englandאיש תוצרת 12-: סט קפה ועוגה ל למכירה **

 

 

 

 

 

 

  

 
 

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

. תפרטי חצר, מזגן, אויר כיווני 2. מידית הסכניאפשרית . מדרגות ללא ממרא באלוני חדרים 2 דירה: להשכרה 

 6791 540 052 לוי בנימין עם קשר ליצור נא. משרד/לקליניקה או לזוג מתאים מאד

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

 (1)  8070054805: ורד, 0509938070

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

 (1) 0506877608 חובארה עבודי תמר

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

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

 (2)  0503272710 פסטרנק אייל: לפרטים .'19 בינואר יציאה .מערב

 מנחם לפרטים .%100 ב נגישה. הדירה  גדולה פרטית חצר+  חדרים שני בת יפה דירה: במרכז הישוב. להשכרה 

 (3)  5585866-050  פריד

 (2) 0546366983 ערמון יאנד'. וכו משרד, זוג ,ליחיד מתאים. הישוב במרכז  חדרים 2  מרוהטת דירה: להשכרה 

, 0542250458- יונת בירנשטוק: לפרטים. מיידית כניסה. הרודיון נוף ברחוב חדשה חדרים 3 בת דירה: להשכרה 

 (3) .0545684418 -שלמה

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

, הרודיון נוף' ברח, ריהוט עם אפשרות, מדרגות ללא נגישה כניסה, ומיזוג ריצפתי תת חימום, מאובזר שירות

 (3) . 0528109986 הכהן אוריה דליה

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

 (4)   0547567889.  גוטליב

 

 

 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

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

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

  !טובהקליטה         dya@gmail.comtsipiyedi    3075700-054 לציפי ידידיה:או 

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

 

mailto:rachaelandmordechai@gmail.com
mailto:daf.meida@gmail.com
mailto:haya.shames@gmail.com
mailto:haya.shames@gmail.com
mailto:tsipiyedidya@gmail.com


  :שרה-יחי פרשת
 של ישראל יאל הסניףסניף נווה דנ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 דבר תורה:
 המילה -(ב, כג) ולבכותה לשרה לספוד

 ברור שהרי) רתמיות לכאורה" לשרה"
 מתייחס ההקשר כל כי, בשרה שמדובר

 שרה ותמת, "לכן קודם כאמור, לשרה
 לה לספוד" לכתוב היה וצריך'"(, וכו

 ". ולבכותה
 שיבחוה, להספיד אברהם שבא שעד, אלא

 הדגישו, דהיינו", אברהם אשת"כ והספידוה
 אותו ושיבחו עצמו אברהם של מעלותיו את

 שרה את פידאברהם והס בא". של אשתו"כ
 כאישיות, שלה אישיותה את מדגיש כשהוא

, לכן. שלה מעלותיה על ולדבר, עצמה בפני
 הנודע בשם" )לשרה לספוד" הכתוב מדגיש

 (.ביהודה
 

 סניף יקר!

השבוע -שבוע שני לחודש ארגון!
סימנו לשפשף קירות והתקדמנו 

 בחזרות לריקודים.

 ייישומבשבת ובשלישי למדנו על 
 נושא!

על הנוכחות והמורלים! יש  כל הכבוד
 אווירה טובה בסניף, ישר כח לכולם!

 בעז"ה השבוע נתחיל בצביעת קירות.

 !חניכים אהובים

זכרו שבטיחות קודמת לכיף! היזהרו 
משקעים חשופים ומרצפה רטובה. 

 סומכים עליכם!

 שבת שלום

 הצוות

 לו"ז שבת:

מפקד ולימוד מדריכים: 
15:00 

 15:15מפקד: 

 מנחה

 פעולות

 17:10 סעודה שלישית

 

 ן: צור זמירמצטיי ךמדרי

 ליאת ברנרחניכה מצטיינת: 

שבט 

מצטיין:  

 !ניצנים 

 -בכל יום שעות סיום פעילות

 20:00 -  נבטים

  20:30 -  ניצנים

 21:30 -  מעלות

 22:00 -  מעפילים

 22:30 -  הרא"ה



  



 

 

 מודעה בתשלום

 שמח במטבח מגיעה לנווה דניאל!!
 ערב נשים מטורף שטרם נראה כמותו ביישוב

  27.11.17ו תשע"ח ביום שני, ט' בכסלהערב יתקיים 

 באולם הכינוסים. 20:00בשעה 

 הכנת קינוחים שווים ומיוחדים, הופעה של מקהלת הנשים  בתוכנית: 

 ומפגש והיכרות עם נשות היישוב!!

 שירדו בהוראת קבע.למשתתפת  ₪ 15עלות: 

 כולן באות!!!

  כאן לחציאת הקוד או  סרקי –להרשמה 

 

 

 

 

 

 מספר המקומות מוגבל!!!! –רשם ילה נההזדרז

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iupJDgxYUSrC77C5CzmsexMoJyIQHCGTYRRvhEPTk1E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iupJDgxYUSrC77C5CzmsexMoJyIQHCGTYRRvhEPTk1E/edit#gid=0

