
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 לאברהם""זכור 

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

 17:23 17:23,  12:20 מנחה בערב שבת
17:23 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

17:23 17:23 17:23 

 שחרית בשבת
 (9:01)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:00 8:15 5:35  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 16:45 17:11,  16:11,  14:00 16:45,  13:00 16:45 16:30,  12:45 16:45,  12:45 מנחה בשבת

 18:21 18:11 18:11 18:01 18:11 18:11 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 דרך האבותבית מדרש  מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון
 בתי תושבים /

 אמרי רחל

 ליל שבת
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 שחר-הרב מתניה בן
שיחה אחרי קבלת שבת:  

 שמוליק טיילור
 קבלת שבת שיחה אחרי

שיחה אחרי קבלת שבת:  
 הרב יצחק טברסקי

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 לאחר מוסף:
"משפטי אילן בוכהולץ:  

 – 10:00 שאחרי הרי החושך" קציא
 תפילת ילדים

7:30 – 
 שיעור במשנה:

 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

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

 בבית צדיק
 (37/2)אלוני ממרא 

לאחר מוסף: "מדרש חנן" 
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 עם מש' סיון וחברים

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

"דרשת הרב ג'סי הורן:  
 חז"ל שמופיעה בפסוקים"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

שבת אחר 
 הצהריים

ומוצאי 
 שבת

 הרב שלמה לוי – 16:00

: מנחת חינוך – 15:30
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50

יתחדש השיעור לנשים 
 פקודי-בשבת פ' ויקהל

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

 (4)בריכות שלמה 

 –במוצאי שבת  18:45
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

 –לאחר מנחה 
 סעודה שלישית

 ודברי תורה

 – 15:00 חב"ד
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

15:45 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

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

 ,5:30 שחרית בראש חודש  )א', ב'(

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

 8:40ביום ו':  גם 

6:00 5:40 
 כוותיקין:

 )ו'( 5:42 –)א'(  5:47
 

 דקות לפני הנץ החמה( 20)
 6:15ג', ד':   ,5:50 שחרית  )ג', ד', ו'(

 5:50 6:20ו':  

 5:45 6:10 ,5:45 שחרית  )ה'(

  17:20,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  18:00 ה'(-ערבית  )א'

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

ִטים פָּ  ִמשְׁ
 פרשת שקלים

 כ"ט בשבט ה'תשע"ז

 הדלקת נרות:

17:13 

 :צאת השבת

18:11  

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: לאדמי ותמר פרקש להולדת הבת. זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 ולנחמה בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. לוי לבנימין ושרי מזל טוב:

 ולצפנת לנישואיה עם יוגב יוסף. זכו להקים בית נאמן בישראל.רוזנזון לרונן ואורנה    מזל טוב:

 להולדת הנכד בן להדס ורענן פיזם. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. בורנשטייןלשמואל ורד  מזל טוב:

 להולדת הנכד בן למעין ויואל אנידג'ר. זכי לנחת ממנו ומכל המשפחה.הררי לשושי מזל טוב: 

 להולדת הנכד בן למעין ויואל אנידג'ר. זכה לנחת ממנו ומכל המשפחה.  הררילאייל  מזל טוב:

זכו לנחת ממנה ומכל  .הנכדה בת ליוסי ומזל להולדתלוקצקי גניה לאלכסנדר )סשה( ומזל טוב: 

 המשפחה.

 

 

ָחן  לְּ ֻּׁ              בָהר  ִמש ּ

כאשר יש מחלוקת כספית בין אדם לחברו, נכון לבררה לפניהם. ואלה המשפטים אשר תשים  :נקודה בפרשה

בבית דין על פי ההלכה. אחרת הנגיעה האישית עלולה להטעות את האדם לחשוב כי הוא צודק למרות שעל פי 

דין הוא חייב לשלם. כאשר ידעו הצדדים כי הם נוהגים על פי ההלכה יחזור השלום ביניהם. אמרו בעלי הרמז 

המשפטים. לפעמים אפשר וראוי להדר ולעשות לפנים משורת לפני ר, והיא לשים משהו כי יש דרגה גבוהה יות

לפני המשפט. או אז המשפט יהיה מיותר והשלום והאחווה ישררו. מעניין לציין כי נתקלתי גם  –הדין 

 במחלוקות הפוכות בהן כל אחד מהצדדים טען שהכסף שייך לחברו!

החינוך בכניסה לישוב, בי"ס אורות עציון וישיבת מקור חיים, עבודות הבניה של קריית  עירוב בשבת:

. בתקופה זו עלולים שימו לב לשינויים במסלול משער הישוב לכיוון דרך האבותמתקדמות בקצב  מזורז. 

להיות שיבושים בתקינות העירוב מהישוב לכיוון דרך האבות. המתכננים ללכת בשבת ייצרו קשר עם משה לוי 

על העירוב, כדי לוודא את תקינות העירוב. בכל מצב של העירוב, אם יוצאים מהישוב וכן מהישוב, האחראי 

 אם הולכים לכיוון אלעזר או אלון שבות חייבים בין יתר אמצעי הביטחון גם לשאת נשק! 

 

                                                                                                                           אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-מתניה בן,  שבת שלום

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          

                                                                 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  טעמי המקרא        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. איך אפשר לשנות לטובה אופי ומידות ? הנושא השבוע: .תהילים ספר

 . 052-3003888 לנתןלפנות   .גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי  דרושים דרושים לבית הכנסת המרכזי:

נּו" ֵקֵֽ ֵתן ֶחלְׁ  השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.:  "וְׁ

מברדיצ'ב, ומיד אחר כך תבי רבי לוי יצחק לימוד בכ 20:00-21:00 בכל יום רביעי ב -  קבוצת לימוד לנשים*

 "נעם אלימלך"חצי שעה לימוד ב

 .רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בכתבילימוד משותף  20:30-22:00 בכל יום חמישי ב  -קבוצת לימוד לגברים  *

 .בדיוק 7:30לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב   -מדרש  *

 16:00 רבי נחמן ותלמידו רבי נתן ב שבתות ב בתורת  -קבוצת לימוד לנשים  *

, נפגשים בבית חיים מקובסקי ללימוד 20:00ביום שני, בשעה שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים: 

   .המאמר "למהלך האידיאות", בהנחיית יהודה זליגר. מיועד לגברים ונשים

בבית  20:00ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה  ארילזכרו 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 

: מי ראוי לחסד ולרחמים ועל מי אסור בשאלה עייןהשבוע נ .ספר שמואלאנו לומדות  שיעור תנ"ך לנשים:

  .משפחת קסוביץבבית  8:20-8:50ה  -ימים אניפגש בצטרפי אלינו. והבואי   ?לרחם

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

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

 

 



 

 

אילו שעות  -. )שימו לב19:30-22:00 וה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת, בין השעות והמק מקווה נשים:

נא  ש"ח. 30נא לתאם מועד מראש. מחיר טבילה )כולל הכל(  -הפתיחה גם במוצאי שבתות( . בלילות שבת 

 .0507338910 לנצחיה לוילהקפיד על תשלום. )ניתן לשלם גם בצ'ק(. לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר 

 !הכולן מוזמנות בשמח

 

 

 

 

 

.  

מחשבה רבה מושקעת באירועי פורים, וההכנות לחגיגות בעיצומן. כמידי שנה נחגוג   -פורים תשע"זאירועי 

נות של כולנו להתכנס ולשמוח ביחד זו ההזדמ וא את מקומם,במגוון אירועים כך שכל אחד ואחת יוכלו למצ

  הכנות ובהשתתפות באירועים השונים! מצפים לראות את כולם לוקחים חלק ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ְקִהיָלה

 ההכנות לפורים בעיצומן מוזמנים לבוא למחסן התחפושות להצטייד. השבוע המחסן יפתח  מחסן תחפושות: 

 0528040234 רינת שטרן: במשחקייה  לפרטים 16:00-18:00וביום רביעי  18:00-19:30ביום שני 

 16:30-17:15 -מט, החוג מתקיים כל יום חמישי קבוצה ראשונה מ -נפתח ביישוב חוג שח: מט -חוג שח

נשארו מס' מקומות פנויים, מתאים לבנים ובנות בכל הגילאים.  ההשתתפות  17:15-18:00 -קבוצה שנייה מ

 .052-9454519ללא תשלום ובהרשמה מראש בלבד. לפרטים נוספים רועי יתח 

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

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

 .  058-6883382  חוי אייזנברג למידע נוסף ולקביעת תור נא ליצור קשר עם ותינוקות. 

 

 

 

                                                                                                                  שאלה, ניתן לפנות אלי:לכל  חורף טוב!

 kehiland@gmail.com, 7495956-054רות אדרי, רכזת הקהילה, 
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 ihttp://nevedaniel.library.org. כתובת אתר הספרייה :                                    

 

אפרת פרץ הספרנית התארסה! לצערנו היא לא תוכל להמשיך לעבוד. אנו מודים לה על 

עבודתה המסורה ומאחלים מזל טוב והצלחה רבה בהמשך. עקב כך יחולו שינויים קלים 

 :שימו לב הפתיחה בשעות

, 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: 16:00-19:00, יום חמישי 20:30-22:30

 

 

 אּוַלם ֵאירּוִעים 
 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 –יום ה' 
 סגור  -יום ו' 

 ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחהבכל בעיה 
 יונתן בן חמו 

 
 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

 .052-4755212 למרים פונדמי שמצא, נשמח לקבלו. נא לפנות  אבדה שרשרת זהב, בשבת. 

 או  054-466-1286 דבורה קודישניתן ליצור קשר עם   -נוף הרודיון  ' טבעת ברח ה נמצאהבשבת שעבר                              
 .050-674-5728 קני

 029932502 הללי שיר סיוןשל תינוק . אשמח להשיב למאבד.  ימצאתי גרב צבעונ 

  נשמח לקבלו חזרה אם מצאתם ברח' נחל מעיינות או תחנה ליד המזכירותאבד קלמר פסים אתמול , 

  02-5909335 לאורי מאירניתן להשיבו  .אבד שעון ,עקיבא, ביום הנטיעותבתפילת שחרית בסניף בני. 

  לגן.( ילד  של  )כמו    '.חיה. וכו שמש  של  רקמה  עם  צבעוני  קטן  בד  דניאל. תיק  בנבי  בשבט  ט"ו  בנטיעות  נמצא 

 .052-7994783 . 02-9932523 - לוביץ חול לילד.  ומגרפת  בנאים  כף  בתוכו 

 נמצאה גם כפפה   ,הפח למעלה או 'ברח' לו לא ידוע אם הושלך ליד ההטרמפיאדמצא קרש עם גלגלים  שנסע לכוון נ

נימצא מעיל בצבע חום ובפנים ירוק ליד ו נימצא תיק קטן ורוד של ילדה , ציור של חתול ליד אולם האירועים ורודה עם

 ברוריה 0545583651בני/   0528308473 משפחת סופרלבעליהן,   האבדותנשמח להחזיר את    המחזורהמיתקן של 

 או  029932614לטל:  לליובה פרידמןישר מתבקש להתקשר ורת "טיפה עם אבן אדומה" המוצא האבד לי עגיל זהב בצ

 .0542599498' אלפל
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( לכבוד שבת חתן של 25/3פקודי ) כ"ז באדר -אנו מחפשים דירות לאירוח בשבת פרשת ויקהל דירות לאירוח:* 

  .0528040234רינת:  .חיים ורינת שטרןמתי. תודה! 

)פרשת  תשא" -בשבח והודיה לה' נחגוג ב"ה את בר המצווה של בננו רגב בשבת פרשת "כי :דירות לאירוח* 

 .050-3055580,  02-9934772. עמיר ומיכל זגדון(. נשמח לסיוע בדירות להלנת אורחנו . 18/3פרה(, כ' באדר )

לפני כשלושה שבועות ל"מקור ראשון " צורף מוסף לילדים שהיה בו חומר בנושא "חלל".  איבדתי  מחפשת:* 

 .029932502 הללי שיר סיוןאותו ואשמח לקבל ממישהו שעדיין שומר אותו. תודה רבה 

לאיכות חיים טובה יותר בבית במטרה להגיע   ,ADHD מאמנת ילדים ונוער עם :ADHD  אימון לילדי *

 .רבקה ביג'ל 5785608-050 לפרטים: ובבית הספר.

וי צרכים מפגש חשיפה וזיה ?מה קורה כשהילדים הופכים להורים של הוריהם המתבגרים  א"ונהפוך הו* "

שות היישוב המעוניינות מוזמנות לשיח חברות על יחסנו עם הורינו נ .תנובסוגיה המאתגרת רבות מא

ההנחיה תינתן מנאווה סגל פסיכולוגית ובוגרת גרנטולוגיה  .המתבגרים, ויחד ננסה לברר קשיים ולקבל כח

מפגש  .וטיפול בקשישים ובני משפחתם ,וענת רובינשטיין יועצת חינוכית ובעלת הכשרה בלימודי תאטרון

 ."באוהל "ותן חלקנו 20:30ם בע"ה ביום ג' ט' אדר בשעה ראשון יתקיי

שבת תרומה יאיר יחגוג יום הולדת שנה, דבר שלא מובן מאליו בשבילו. אשמח לשתף בנשים יקרות בע'ה * 

עה אחרי צאת אתכן במסע שעברנו )ועדיין עוברים( באטרזיה של הושט בזכות יאיר שלנו. במוצאי שבת כש

 . בתיה זמשטיין .ת נעדכן בהמשךיקשבת. מיקום ושעה מדו

למשה ולאה בלחמו שיחי' על הארגון של ה'כנס נשים' המיוחד שהיה השבוע לכבוד כ"ב שבט.  תודה רבה:* 

נשים אשר נהנו מהרצאה מיוחדת בנושא תקשורת וזוגיות, מכיבוד מיוחד ועשיר ועוד  80-הגיעו ב"ה למעלה מ

 חווה מדפוס, לעובדים המסורים של הישוב, כזת הקהילהה למזכירות הישוב, לרועוד. כמו"כ תודה רב

orlyprint  קהילת חב"דמודים ומברכים,  שה' ימלא את משאלות ליבנו לטובה. ולכל העוסקים במלאכה. 

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

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

נשמח לקבלו  .ונלקח משם במהלך השבוע האחרון ,הקורקינט של בנינו היה מס' ימים בביה"כ המרכזי* 

 . 19הרי יהודה  משפ' דוויק בחזרה

 . יונתן סגל   0542064929  אנא תתקשרו .ה דרוש מחשב ניידדלקהילת אבאיודאיה באוגנ דרוש מחשב נייד:* 

-17:30(: 23.02יום ה כז שבט ) ש"ח לפריט. 5יד שניה במצב מעולה. רוב הפריטים  :מכירת בגדי ילדים * 

נא להביא כסף קטן )או צ'ק(.   .9/2אצל משפחת לביא, אלוני ממרא  10:00-13:30( 24.02, יום ו כח שבט )20:3

 .משפ' לביא  ם יתרמו לצדקה.ה של אשירה והרווחיוהמכירה מהווה חלק מפרויקט בת המצו

קונים   "עמותת שמחת שני שמחה להזמין אתכם להצטרף ל"תרומה של מצוה כרטיסי מצוה לפורים:* *

כרטיסי ברכה לפורים, הכסף מסייע למשפחות נצרכות לחגוג את שמחותיהם )מצוות מתנות לאביונים( את 

מחיר  לה מצוות משלוח שני מנות לאיש אחדעדיין ח .הכרטיסים אפשר לתת במקום משלוח מנות או בתוספת

וינגוט  0545993271 9932718 ינובסקיניתן לקבל כרטיסים אצל משפחת  כרטיסים 11ש"ח 180ש"ח, 18כרטיס 

 !פורים שמח 0522336640 9934163

 

 

tel:050-578-5608


 

מבחר מארזים מיוחדים ושימושיים למשלוחי מנות, שקיות בכל מיני גדלים,  כירבולים : פורים בגילה * *

               יפיות גם אחרי פורים!! בואו בשמחה! די כותנה ומבד יוטה. שימושיות וכצבעוניות ומשמחות מב

 . 0545993271. 27נוף הרודיון  ינובסקיגילה 

לשעה של שקט, רוגע ומקצועיות בקליניקה  תבואו האם אתם עייפים/מתוחים/לחוצים/חסר לכם אנרגיה?* *

אני מסאז'יסט רפואי מקצועי ורפלקסולוג המטפל בבעיות אקוטיות וכרוניות, וכמובן,  של ג'יימס כהן.

תיצרו איתי קשר לתאם   הקליניקה שלי נמצאת בנוה דניאל שנים(. 15-כ  לאנשים שמגיעים להרגעה )מזה

 . ג'יימס כהן  jamescohen500@gmail.com-מייל ב-ין, תשלחו לי איאו, לחליפ 689-987-0547-פגישה, ב

עלויות מול איכות ? אם אתם חוששים מהטעם המר של עבודה  חושבים על שיפוץ ולא יודעים מה לעשות ?* *

זולה, יש פתרון ! עבודה איכותית ללא פשרות, ומחירים נוחים מאוד, צרו עימי קשר ותבואו להתרשם בזמן 

 .  0548149814 און-משה בראמת, 

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

  5326717-050talindance@gmail.com טל בנקלפרטים :  .ניסיון רב. מיועד לילדי בית ספר יסודי

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

 18/1, בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 20:15עם 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  

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

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

 1חדרי שירותים ברחוב אלוני ממרא. גינה פרטית וכניסה ללא מדרגות. פנוי מ  2חדרים,  4דירת בת  להשכרה: 

 0584388577 רפאלי דוד –מרץ. יש אופציה עד סוף יוני או להאריך לעוד שנה. לפרטים נוספים 

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

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

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

 . 0548188591 הודיה פריד נפרדת.

 שירותים חדרי 4( הורים יחידות 2) שינה חדרי 4 מפלסים 2ב ר"מ 160כ להשכרה אור שטופת דירה להשכרה: 

 .0547567889 גוטליב  דליה :לפרטים .מינואר  פנוי. ומעלית מיזוג,ענקית ומרפסת גינה. חדר בכל ארונות

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

0505-410580  02-9934445 . 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה. לקביעת ראיון נא  לפני אנו שבים ומזכירים כי : 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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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 חדרים, חצר וגינה. ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים 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  :להשכרה 

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

,מושקעת, בעלת רמת  יפיפייה(דירה 45 בפרויקטמטר בנוי+מחסן+גינה. ) 150חדרים,  5דירת גן  :מכירהל 

גימור מאוד גבוהה. מחסן צמוד )ייחודי( והמון תוספות. גמישים במחיר. גמישים בתאריך עזיבה. מעבר עקב 

 (0546405710הדס    0544905710)מוטי  דב-מוטי והדס בןלפרטים:  עבודה רחוקה. מומלץ לבוא לראות!!

חדרי שינה, גינה ענקית, מרפסת גדולה  9וב! בית בשכונה החדשה, ליד השכנים הכי טובים בייש למכירה: 

 . 0544611843 ג׳רמי גימפלמשקיפה לנוף מרהיב. למידע נוסף: 

, חדר ומרפסת כביסה, שלושה םשירותיחדרי  5חדרים,  14בית גדול, ומרווח, שטוף אור ואוויר,  למכירה: 

מדרגות, עם נוף מרהיב המשקיף  כניסה ללא מחסנים, כולל עליית גג ענקית, גינה מטופחת ויחידה להשכרה. 

פניות  זוג מיצובישי אינוורטר, מערכת אזעקה, שואב אבק מרכזי. יעד החוף, חלונות "פלה," אמריקנים, מ

  .055-666-2544 נאוה פלדמן רציניות בלבד. 

אמריקניים חדרים. מטבח בשתי הקומות. חלונות  8מ"ר )כולל יחידת השכרה אופציונלית(.  289בית  למכירה: 

-050 לשאו 050-7061382לפרטים:  מ"ר חדשה 320)פלה ארכיטקט( בכל הבית. מזגנים בקומה העליונה. גינה 

 . כהן דניאל . 9718280

 .0546237066-לוי משה מיקום מעולה !! ומצב מעולה -חדרים , מרפסת , מזגן 3 דירה במרכז הישוב  :למכירה 

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

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

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

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

  .0544634362 בן ישי נירלפרטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס''ד

 

 נווה דניאל הסניף של ישראל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 פרשת שבוע:
 : בפרשה הנרדפת המילה את מצא

 -לברוח

 -מקל

 -תבואה ערמת

 -נקצרה לא ועדיין הבשלות בשיא תבואה

 -השמש שקיעת

 -פרשה עבודה כלי

 -בפרשה המופיעים חיים בעלי

 -דין בית מיתות מארבע אחת

                         -נזיקין אבות 4

 

 

  שבת ז"לו

 16:00: מדריכים לימוד

 16:15: צוות מפקד

 16:20: מפקד

                         17:40:ש"סד

 ? המדריך מי

 חוג בשום הייתי לא-

  בכרמיאל גרתי-

  משקפיים לי יש-

 מדריכה מצטיינת: 
 עמית זגדון

 חניך מצטיין:
 יוסף לוי 

 הידעת ? 

 ?עקיבא בני תנועת מייסד מיהו

 אליאש יחיאל

 בישיבת למד, מפולין 1925ב לארץ עלה הוא

 .המזרחי הפועל בתנועת פעיל והיה הרב מרכז

 בסניף סרט!!!! 

 16:30ב אדר' ג 1/3 הקרוב רביעי ביום

 עד גן בגילאי לילדים שווה סרט בסניף יוקרן

 '!!!ה כיתה

 .ושתיה פופקורן+לסרט 10₪ רק: כניסה עלות

 :( אורות שבט !!!!לכם מחכים

 : נוספים לפרטים

 058-432-5811 ראשית

 המדריכים אדר חודש פתיחת לכבוד, שלישי יום 

 ! מתחלפים

 -הם כי יהיו לא מהצוות וחלק אריאלה השבת 

 .בסמינריון

 , היקר דניאל נוה סניף

 !!! ה"בע מטורף ויהיה בפתח עומד אדר חודש
 התחילו שכבר ואורות ה"הרא לשבט הכבוד כל

 ! פורים והשוק ההכתרה על לעבוד

 : מעכשיו כבר לכם תשריינו
 הרקדה מכן ולאחר ההכתרה -18:00ב אדר ז"ט

 פורים שוק -פורים שושן
  ונהפוכו שבת -תשא כי פרשת שבת

 ועושים משקיעים תמיד שכמו למדריכים כוח יישר
 ! הלב מכל מדהימה עבודה
 המדריכים שלכל להזכיר צורך יש! מלכים חניכים
 רק ולא לכולם להקשיב וצריך, סמכות יש בסניף

 שבט של מדריך אם, לכן. שלכם הספציפיים למדריכים
 .ולציית לדבריו להקשיב עליכם, לכם מעיר אחר

 קשרים ותיצרו שתתחברו רצוננו, החיובי בכיוון גם

 להיות יכול ישראל הסניף! :( המדריכים כל עם

 ! משפחה

 ! עליכם סומכת

 אריאלה


