ְׁשמוֹת

הדלקת נרות:

צאת השבת:

16:42

כ"ג בטבת ה'תשע"ז

17:42

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.
תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

16:52 ,12:20

16:52

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

9:10 ,*8:30 ,6:30

8:30 ,6:45

8:00

8:15

16:15 ,12:45

16:00 ,12:45

16:15

16:15 ,13:00

16:42 ,14:00

17:42

17:42

17:32

17:42

18:02 ,17:42

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:14 :

מנחה בשבת

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת

מרכז רוחני ספרדי
16:52

אמרי רחל

בית מדרש
דרך האבות

חב"ד

16:52

16:52

16:52

8:30 ,*6:02

9:15
16:15
17:52

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב דרור ברמה

שיחה אחרי קבלת שבת:
משה כפיר

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת
שבת :הרב ג'סי הורן

 – 20:30הרב שלמה לוי
בבית חנן מאיר
(מגדל עדר )12/2

לוי" :הוספת 'ברוך שם'...
בלחש בקריאת שמע"

– 10:00
תפילת ילדים

לאחר מוסף :הרב שלמה

שבת
בבוקר

לאחר מוסף" :מדרש חנן"

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

לאחר מוסף:
אמירת תהילים ע"י נשים
ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן

לאחר מוסף :שיעור
בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שבת אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

 18:30במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

בימות החול:
שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')

,5:45

לאחר מוסף:
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'

 – 15:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

– 7:30
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40
(זמן טלית ותפילין)5:46 :

מנחה (א'-ה')

16:55 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:35

לאחר מנחה –
סעודה שלישית
ודברי תורה

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לאחר מוסף:
יוסף טפרמן

"וישב יוסף במצרים"
– 15:30
שיעור לנשים

חב"ד
– 15:15
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

– 10:45
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2
לאחר מוסף
באמרי רחל:
לימוד הורים וילדים
תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
– 15:00
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :

5:50

כוותיקין:
( 6:15א') – ( 6:13ו')

6:10

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

21:30

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לגד ואביטל כהנא להולדת הבת עדי .זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לשמאי ותמי אייזנמן וללביא לאירוסיו עם בר אלדר מכפר מימון .זכו להקים בית נאמן
בישראל.

ברוכים הבאים:
למשפ' בלוי איתי ונעמה שהגיעו לישוב גרים בשכירות בפרוייקט  12יח"ד להשכרה ברח' נחל
המעיינות דירה  .14/4יישוב טוב!

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :מדוע משה רבנו מטעה את פרעה מלך מצרים ואומר לו כי התכנית של בני ישראל היא ללכת
שלושת ימים במדבר? מדוע אין אומרים לפרעה במפורש כי הם יוצאים ממצרים ועולים לארץ ישראל?
תשובות רבות נאמרו לשאלה זו וביניהן :רצון להראות את סרבנותו של פרעה אפילו לבקשה צנועה זו .אור
החיים הק' מבאר כי יש כאן מלכודת לאויב המצרי .אחרי שבני ישראל יצאו ולא יחזרו ,יהיה ניסיון למצרים
האם יתפ תו לרדוף אחרי בני ישראל כדי להשיב את כלי הכסף וכלי הזהב .אם אכן כך יעשו המצרים ,תהיה
קריעת ים סוף ,בעקבותיה תבוא מפלה סופית לצבא מצרים ותשועה גדולה לישראל.

אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי .כולם מוזמנים! כולן מוזמנות!
15:20-15:40

א'-ב בנות

17:00-17:30

ה'-ו' בנות

15:40-16:00

א'-ב' בנים

17:30-18:00

ה'-ו' בנים

16:00-16:30

ג'-ד' בנות

18:00-18:30

טעמי המקרא לבנים ו  -ח

16:30-17:00

ג'-ד' בנים

18:30-19:00

ז'-ח' בנים

19:00 - 19:30

ז'-ח' בנות

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10התחלנו ספר
תהילים .הנושא השבוע :מזמור ח'" :מה אנוש כי תזכרנו?"  -האם האדם הוא נזר הבריאה?השיעור מיועד
לגברים ולנשים.

דרושים/דרושות לבית הכנסת המרכזי :דרושים גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי.
לפנות לנתן .052-3003888
"וְׁ תֵ ן חֶ לְׁ ֵֽ ֵקנּו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
*קבוצת לימוד לנשים  -בכל יום רביעי ב  20:00-21:00לימוד בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ,ומיד אחר כך
חצי שעה לימוד ב"נעם אלימלך"
*קבוצת לימוד לגברים  -בכל יום חמישי ב  20:30-22:00לימוד משותף בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
*מדרש  -לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב  7:30בדיוק.
*קבוצת לימוד לנשים  -בתורת רבי נחמן ותלמידו רבי נתן ב שבתות ב16:00
במוצ"ש מופע אקוסטי לנשים עם היוצרת רננה שלם.
באהל "ותן חלקנו" כל הפרטים בהמשך הדף.
שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים :ביום שני ,בשעה  ,20:00נפגשים בבית חיים מקובסקי ללימוד
המאמר "למהלך האידיאות" ,בהנחיית יהודה זליגר .מיועד לגברים ונשים.
שיעור במסכת תענית :שיעור לזכרו של הרב יונתן ברויאר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה  20:00בבית
משפחת בן אפרים .כולם מוזמנים חדשים כוותיקים .לפרטים :מנחם פרסוף. 050-570-1067 .
שיעור "צורבא מרבנן" :מתקיים כל יום שני משעה  20:20עד  21:30עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.
קריאה ולימוד בספר הזוהר :לפי פרשיות השבוע ,בימי חמישי ,בשעה  20.30בבית משפ' הכהן אוריה נוף
הרודיון .31
שיעור תנ"ך לנשים :אנו לומדות ספר שמואל .השבוע נעיין במתרחש בעם ישראל אחרי מות שמואל הנביא.
בואי והצטרפי אלינו .ניפגש ב ימים א -ה  8:20-8:50בבית משפחת קסוביץ.
ארוחת בוקר חסידית -מצאנו את המתכון למילוי מצברים של טוב ,אנרגיה ושמחה רוצות גם??!
הנכן מוזמנות בכל יום שלישי לארוחת בוקר חסידית בבית משפחת בלחמו יחד נצלול למעמקי החסידות
מתוך שיחותיו של הרבי מלובביץ ,נלמד ,נעמיק ,ונחווה זווית ראיה חדשה של גאולה פרטית .תפתחו יומנים
ותרשמו יום שלישי בשעה  9:30אלוני ממרא  13/2נווה דניאל מחכות לראותכן! פרטים  :לאה 0525403770
"נקודת אור בפרשה" :בשבת אחר התפילה בבית הכנסת המרכזי בחדר הקטן אמירת תהילים לנשים
ואח"כ דקות של חיבור אישי ורגשי לפרשה על ידי שיפי כהאן .לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל" .
מקווה נשים :המקווה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת ,בין השעות ( .19:30-22:00שימו לב -אילו שעות
הפתיחה גם במוצאי שבתות)  .בלילות שבת  -נא לתאם מועד מראש .מחיר טבילה (כולל הכל)  30ש"ח .נא
להקפיד על תשלום( .ניתן לשלם גם בצ'ק) .לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי .0507338910
כולן מוזמנות בשמחה!

תעריפי המים  -רשות המים עדכנה את התעריפים החל מה  , 1-1-2017המחיר ירד ב 20 -אג' בקירוב.
12יח' דיור -ביום חמישי ה 26 -לינואר ,כ"ח טבת החל מהשעה  08:00תהיה הפסקת חשמל יזומה של חברת
החשמל לטובת חיבור הדירות לרשת החשמל ,עמכם הסליחה.

ְק ִהילָ ה
שינוי בימי פעילות המשחקייה :בשעה טובה נמצאה מפעילה למשחקייה החל מהשבוע המשחקייה תפעל
בימי ראשון ורביעי בין השעות  16:00-18:00מוזמנים בשמחה!
מאירים פנים לתושבים חדשים -כולכם או רובכם בטח זוכרים את הימים והשבועות הראשונים ביישוב,
קבלת הפנים הראשונה מלווה ומשפיעה על משפחה חדשה לאורך שנים .כדי להניע תהליך אנו מחפשים:
משפחות מלוות -משפחות שייצרו קשר וילוו משפחות חדשות בחודשים הראשונים שלהם ביישוב ,יכירו לה
מעגלים חברתיים ויהיו בקשר לראות איך הם מסתדרים.
משפחות לאירוח סעודות שבת -משפחות שמוכנות לארח לסעודה בשבת משפחות חדשות .אם אתם מעוניינים
לקחת חלק בליווי או באירוח נא ליצור קשר דרך המייל של רכזת קהילה . kehiland@gmail.com

חורף טוב! לכל שאלה ,ניתן לפנות אלי:
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



נמצאו כפפות של ילדים של  ,Baseball/Futballניתן לקבלן לפי סימנים .אסתי פרידמן 052-6958262-



נשכח ספר ילדים בסנטר הגוש ,המאבד מוזמן לקחת  9933930ישי.



נמצא קבל ברחוב שמעל המגרש .יאיר ברט טלפון .02-9309583



נמצא ביום רביעי נרתיק ספר של פלאפון ברחוב נוף הרודיון .האבדה תוחזר על פי סימנים יאיר ברט טלפון:
.0506260088



מעיל חורף שחור מצמר קשמיר נלקח בטעות מאזור המעילים התלויים בבית הכנסת דרך אבות בין מנחה לערבית בשבת
האחרונה .במקומו הושאר מעיל ישן שחור (תוצרת איטליה) .השארתי אותו בבית הכנסת .אשמח מאוד לקבל את המעיל
שלי בחזרה תודה רלף פיחה .9934553 050-2315727



נמצאה כיפה בסוף רחוב מגדל עדר ,סמוך לבית משפחת זליגר -על תחילת הכביש החדש .וכיפה ירקרקה שברכבנו
נשככה ...מאוד נשמח להשיב לבעלים! 0502054107

אוּלַ ם ֵאירו ִּעים

דו ַאר:
ֹ
יום א' –  18:00-19:00בערב
יום ב'  7:00-8:00 -בבוקר
יום ג' –  18:00-19:00בערב
יום ד'  16:00-17:00 -אחה"צ
יום ה' –  18:00-19:00בערב
יום ו'  -סגור
בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחה
יונתן בן חמו

לתיאום יש לפנות לרבקה לביא,
מזכירת היישוב,
בטלפון02-9931123 :

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

שעות פעילות הספרייה :
יום ראשון – 15:30-18:30
יום שני – 20:30-22:30
יום שלישי – 15:30-18:30
יום רביעי – 15:30-18:30
יום חמישי – 16:00-19:00
מוצאי שבת – 21:30-22:30



* סדנת קרמיקה :סדנת קרמיקה חד פעמית תתקיים ביום שני ג' שבט  30/1בשעה  20:00בסטודיו בנוה
דניאל .כל משתתף יבחר ויצבע כלי ממבחר הכלים שיש בסטודיו 150 .שח למשתתף .משך הסדנא כשעתיים-
שלוש .מותנה במינימום  6משתתפים .לפרטים והרשמה :יהודית וכסלר  .0544931912מוזמנים בשמחה!
* נווה דניאל למען קהילת אבאיודאיה:בשבוע שעבר התארחו בנווה דניאל שניים מבני קהילת אבאיודאיה
מהכפר פוטי שבאוגנדה .השניים סיפרו את סיפורם המרגש בביתו של חברנו יונתן סגל שמכיר את הקהילה
ומלווה אותה כמה שנים .אנשי הקהילה קיבלו על עצמם לנהוג על פי ההלכה היהודית ורבים מתושביה עברו
תהליך גיור ע"י הרב ריסקין בכפרם .הקהילה מעוניינת בקשר עם קהילות יהודיות בארץ וזקוקה גם לסיוע
גשמי .המעוניינים להכיר את הקהילה ולסייע מוזמנים לפנות ליונתן סגל  ,0542064929 -שרינה פיורר -
 ,0508299246קארין בראון  ,0546675982 -רותי גולדשטיין.0524549818 -
* חוג לעיצוב אלבום שורשים :בנות מצווה יקרות מוזמנות יחד איתי לעצב את אלבום השורשים שלכן בעיצוב
אישי .ניפגש מידי יום חמישי בשעה 17:00-18:15 :החל מתאריך 26.1.17בביתי  .למשך  4מפגשים.
העלות  200ש"ח כולל חומרים .מוזמנות להירשם תודה שרה בלוך .0547775966
* דרוש/ה :מישהו/י שעובד/ת ב"הדסה עין כרם" לצורך העברת דבר מה למישהי שעובדת שם .אסתי פרידמן -
.052-6958262
* דרוש/ה :מישהו/י שיודע/ת להוריד סרטים /סדרות באינטרנט .אסתי פרידמן .052-6958262-
* הנחית הורים בגישת שפר :בואי ללמוד גישה הנותנת הסתכלות אחרת על המתרחש בינינו ובין ילדינו.
להיפטר מרגשות האשמה ,להנות מההורות וגידול הילדים .החוג יתקיים ב 15מפגשים שבועיים ויתחיל ב28/2
יום שלישי .החוג יתקיים באלון שבות ,רח כח' באייר  .29מחיר 400 :שח  ,שיעור ראשון ללא התחייבות.
מספר מקומות מוגבל .להרשמה ענת לוברבום  0508712227תחיה ביאליק 0547530911
** שיעורים פרטיים :מורה מנוסה לפסיכומטרי ולבגרויות מעביר שיעורים פרטיים ליחידים ולקבוצות.
לפרטים :איתי בלוי – .0545665429
** גילה כירבולים לקטנים :מחפשים מתנה מיוחדת? מקורית וגם שימושית? אצלנו תמצאו מגוון מתנות
להורים ,ילדים ותינוקות .החנות פתוחה כל יום בין  4-7שאר השעות בתאום .נוף הרודיון  ,27נווה דניאל
בואו בשמחה! גילה ינובסקי
** שיעורים פרטיים בחלילית :לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים ,על ידי מורה למוזיקה בעלת
ניסיון רב .מיועד לילדי בית ספר יסודי .לפרטים  :טל בנק talindance@gmail.com050-5326717
** אינדאנס  INDANCEעם טל  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש  -נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס
עם טל בנק .השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה  ,20:15בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 18/1
בנוה דניאל .נשמח ונרקוד בבואכן!!! לפרטים. talindance@gmail.com 050-5326717
** מלצרים לשבתות :יש לכם שבת חתן? בר מצווה? או סתם שבת משפחתית .צוות מלצרים מקצועי ואמין
ישמח לעזור לכם ולעשות לכם את השבת מוצלחת לפרטים והמלצות פז גודיס.0546911615 -

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  2שבועות
מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
תזכורת למשכירים ולמוכרים:
השכרת דירות  :אנו שבים ומזכירים כי לפני חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה .לקביעת ראיון נא
להתקשר לחיה שיימס בטלפון 054-6858289 :או במייל haya.shames@gmail.com :או לציפי ידידיה054-3075700:
 tsipiyedidya@gmail.comקליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :דירה מרוהטת (מלאה או חלקית) 2 :חדרים ,קומת קרקע ,כניסה נפרדת וגינה פרטית .רחוב דרך
האבות ,קרוב לבית מדרש .מתאים לזוג .לפרטים 0544549469 :מייקל לורנס
להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה בפרוייקט ה ,45עם גינה מטופחת וחצר אנגלית.קומה  2עם מעלית ,כניסה
נפרדת .הודיה פריד .0548188591
להשכרה :דירה שטופת אור להשכרה כ 160מ"ר ב 2מפלסים  4חדרי שינה ( 2יחידות הורים)  4חדרי שירותים
ארונות בכל חדר .גינה ומרפסת ענקית,מיזוג ומעלית .פנוי מינואר .לפרטים :דליה גוטליב .0547567889
להשכרה :להשכרה באלוני ממרא  2.5חדרים  +חצר פרטית ,אפשרות לריהוט .משה וטליה חבצלת
. 0505-410580 02-9934445
להשכרה :להשכרה -דירה בת  2חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד .טל:
 052-8040234רינת שטרן.
להשכרה :מיום  1ינואר  2017דירת  5.5חדרים ברחוב הרי יהודה ,נווה דניאל פרטים 140 :מ״ר על מפלס
אחד ,כניסה ללא מדרגות מהרחוב ,מאד קרוב לבית הכנסת המרכזי ,ישנם  5.5חדרים  4 -חדרי שינה 3 ,חדרי
שירותים ,סלון /פינת אוכל ,מטבח ,חדר כניסה ,מרפסת  -אין גינה ,מיזוג אוויר בכל החדרים ,לפרטים
נוספים ניתן להתקשר ל  052-4286315שיין ואסתר קפלין.
להשכרה :להשכרה יחידה נפרדת של  2.5חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי
רונן רוזנזון .0545664832
להשכרה :דירת  5חדרים ,חצר וגינה .ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים יוסי קרוטהמר0523542969 :
להשכרה :דירת  5חדרים  +חדר כביסה עם מיזוג מרכזי ,חלונות אנדרסון ,נוף משגע לכיוון מערב ,כניסה
ישירות מהכביש (ללא מדרגות) ,מיקום מרכזי ביישוב  .כניסה מידית !! לפרטים -שילה כץ .054-7002069
להשכרה :דירת  3חדרים ,בשכונה המזרחית ,מקום שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה.
לפרטים לפנות לרפי עבו  052-8119998או .052-8119997

למכירה :בית בשכונה החדשה ,ליד השכנים הכי טובים ביישוב!  9חדרי שינה ,גינה ענקית ,מרפסת גדולה
משקיפה לנוף מרהיב .למידע נוסף :ג׳רמי גימפל .0544611843
למכירה :בית גדול ,ומרווח ,שטוף אור ואוויר 14 ,חדרים 5 ,חדרי שירותים ,חדר ומרפסת כביסה ,שלושה
מחסנים ,כולל עליית גג ענקית ,גינה מטופחת ויחידה להשכרה .כניסה ללא מדרגות ,עם נוף מרהיב המשקיף
עד החוף ,חלונות "פלה ",אמריקנים ,מיזוג מיצובישי אינוורטר ,מערכת אזעקה ,שואב אבק מרכזי .פניות
רציניות בלבד .נאוה פלדמן . 055-666-2544
למכירה :בית  289מ"ר (כולל יחידת השכרה אופציונלית) 8 .חדרים .מטבח בשתי הקומות .חלונות אמריקניים
(פלה ארכיטקט) בכל הבית .מזגנים בקומה העליונה .גינה  320מ"ר חדשה לפרטים 050-7061382 :שאול 050-
 .9718280דניאל כהן.
למכירה :דירה בת  6חדרים ב 45יחידות כ 170מ״ר .מרפסת גדולה ,גינה ,חלונות אנדרסן .לפרטים :זיו –
 ,0545664636רותם  0544524424ליפשיץ.
למכירה :דירה במרכז הישוב  3חדרים  ,מרפסת  ,מזגן -מיקום מעולה !! ומצב מעולה משה לוי.0546237066-
למכירה :בית ברחוב נוף הרודיון ,עם הנוף הכי יפה בארץ ,שלושה מפלסים ,שישה חדרי שינה מרווחים
וגדולים ,יחידת הורים ,חדר כביסה גדול ,חלונות אנדרסון ,חימום ביונקרס ( 2יחידות),אופציה לחלוקה לשתי
יחידות נפרדות .לפרטים :נטע מגן .0507316451
למכירה :קוטג' ברחוב אלוני ממרא [ ליד גן השעשועים]  200מ"ר מחולק ל -2יחידה להשכרה + . .גינה .
לפרטים ניר בן ישי .0544634362

בס''ד

נווה דניאל הסניף של ישראל
דבר הקומונרית:
כ"כ מדהים לראות כמה הסניף מלא
בעשייה ,יוזמות ותוכן .יש אנרגיה אדירה
ותנועה קדימה שמורגשת כ"כ! יישר כוח
למדריכים שעומדים בחזית ומובילים את
הכל!
אציין פה קצת מהדברים הרבים שנעשים:
*שבט ניצנים בנים עובדים על מסעדה לזכר
ארז אורבך ז"ל שתתקיים בעוד שבוע וחצי.
החניכים נרתמו למשימה בצורה מדהימה
ומבצעים את מגוון המשימות בעצמאיות
ובמרץ.

פרשת שבוע:
"וירא ה' כי סר לראות -אמר רבי יצחק :מהו כי סר
לראות? אמר הקדוש ברוך הוא :כי סר וזעף הוא זה,
לראות בצערן של ישראל במצרים ,לפיכך ראוי הוא
להיות רועה עליהן"( .שמות רבה)
המדרש מלמד שמשה זכה להיות המנהיג שיושיע את
ישראל מכיוון שהוא שם לב והיה רגיש לסבל של
בנ"י במצרים .משה לא התעלם והיה אדיש ,אלא
הבחין בצער שלהם והיה אכפתי.
יהי רצון שנלמד ממידה זו ,מהרגישות ...היכולת
לראות שמישהו מסביבנו מתקשה ,מצטער ,צריך
עזרה ,או אפילו זקוק רק לעידוד או לחיוך.

* 30חניכים יצאו שבוע שעבר לתמוך בסניף
"צדק" פת בהופעות שלהם.
*שבט מעלות בנות ונבטים בנות בעזרת
צוות עשייה הכינו עוגיות במסגרת הפרויקט
"מתוק בלב" לזכר גיל-עד שער .את
העוגיות לאחר מכן מחלקים ,וכך מרבים
באהבת חינם וקירבה בין אנשים): .
*שבט הרא"ה בנים עשו חפש את המטמון
בנושא מורשת הרמב"ם.
*שבט ניצנים בנות בעיצומו של מערך
בנושא "לצאת מהבועה ולהכיר את א"י
ועמ"י.
אפשר להמשיך עוד הרבה אך נסתפק בזה
לבינתיים): .

 שבוע שעבר יצאנו לראות את ההופעות של סניף "צדק"
פת ולהוות הקהל המתלהב והתומך ,מאחר שבד"כ אין
הרבה הורים שמגיעים .תודה רבה לאורי דוד על היוזמה.
זכינו בהזדמנות להפגין מעורבות חברתית ואחווה.
 חשוב חשוב!
ביום שלישי ההרשמה לנטיעות נסגרת! לא תהיה
אפשרות להרשם לאחר מכן ,אז לא לשכוח להרשם
בזמן!!!

מדריך מצטיין:
שושנה רון

שבת שלום .הרבה ברכה לנו ולכל עמ"י!
נ.ב .בשבת שעברה היינו מאוד קרובים
ל 200חניכים .בואו ננסה להגיע ל200
השבת! יאללה כולם עושים מאמץ לבוא
ולהביא חברים!

חניך מצטיין :אבי
ברט ואיתם כץ

לו"ז שבת:
לימוד מדריכים15:20 -
מפקד15:40 -
סד"ש17:10 -

