במעלה ההר

נִ צָּ בִ ים

דף מידע נווה דניאל

כ"ח באלול ה'תשע"ח
תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת
שחרית בשבת
(סוף זמן ק"ש)8:44 :
מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

שבת
בבוקר

74::0 ,71:41

בית הכנסת
הספרדי
74::0

74::0

4:71 ,0::7

4:77

4:77

18:00
78:77

17:50
78:47

63:11 ,77:77

נוף הרודיון

* המניין המרכזי

63:11 ,61:51 ,77:77
19:31

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

שיעורים
בשבת:
ליל שבת

הדלקת נרות ( 63:81 -לא לפני )71:71

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
74::0 ,71:41 ,77:41
8:71 ,*4:71 ,0:71

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף:
 הרב מוטי בן שושן:

לאחר
מוסף

"( 60:11בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
הרב יצחק טברסקי:

שבת
אחה"צ

"רמז השופר:
ביאור ברמב"ם מפורסם
שלא היה ולא נברא"

בימות החול:

שחרית (משוער)

78:77

בית מדרש
דרך האבות

 – 1::7שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי
לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

 – 71:11מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 77:77גן חובה  -ג'
 – 77:71ד'-ט'

חב"ד

– 71:11
הרב מוטי בן שושן:

– 64:51

"מה ניתן לדרוש
מבן סורר ומורה?"

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בית הכנסת
הספרדי

4:11
0:11

1:11

4:11

8:11

0::1

אחרי סליחות

סליחות (ה' ,ו')

4:64

1:11

1:51

0:64

שחרית (משוער)
(ה' ,ו')
מנחה (ה')
ערבית (ה')

7::7

0:71

1:71

1::1

4:71

עלות השחר5:41 :
4:54
0:51
4:71
0:71

5:41
אחרי סליחות

74:41
47:71

רק ביום ו':

4::7

74:77 ,77::1
41:71 ,78:77

תהילים לבנות (א'-ו')
 77::7בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה ):
 – 71:11שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 71:11שיעור לנשים
בפרשת השבוע בבית
בלחמו (אלוני ממרא )7734

בית מדרש
דרך האבות

חב"ד

מקווה הגברים יהיה פתוח מ 0:11-עד 68:81

1:11

0:51

באמרי רחל

 – 61:81שיעור לנשים

0:11

3:64

באוהל "ותן חלקנו"

לימוד הורים וילדים

– 7::41
לימוד הורים וילדים

3:11

רק ביום ו':

 – 1:71מדרש רבה
על הפרשה

"תשובה פרטית
ותשובה כללית"

4:54

צום גדליה (צום השביעי) :יום ד' ,ג' בתשרי
סליחות
0:64 1:51
4:44
4:64
1::7 1:71
0:71
7::7
שחרית (משוער)
מנחה
74:41 ,77:71
78:17
ערבית

באמרי רחל

הרב נעם הימלשטיין:

נוף הרודיון

התרת נדרים אחרי שחרית

שיחה לפני ערבית

מוקדמת :ראובן לביא
בזמן :הרב צבי רון

4:11

ה'4:54 :
ו'4:41 :
ה'0:71 :
ו'0:77 :
47:71

מקווה:

יישוב טוב

א'-ה'44:11 – 78::7 :
ערב שבת3חג :בתאום מראש
מוצ"ש44:77 – 41::7 :

למשפ' טפר גרשון ואודליה שהגיעו
לישוב .גרים בשכירות אצל משפ' פאר
אשר ברח' המוריה .78

(תשלום  ,₪71בערב שבת ללא תשלום)
לפניות נצחיה לוי.171-1774871 :

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

שיחה לפני ערבית:
דניאל גימפל

ערב ראש השנה :יום א' ,כ"ט באלול
סליחות

74:77 ,71:77 ,7::11
78:77

74:77
78::7

* כוותיקין

שיחה לפני ערבית:
הרב מוטי בן שושן

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

1:84

8:77

שיחה לפני ערבית

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

 – 70:11הרב שלמה לוי

74::0 ,71:41
4:71 ,*7::7

74::0

נוף הרודיון

"תקיעת שופר :תוכן ואופן"

 תהילים ושיעור לנשים

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

בית הכנסת הספרדי

 – 71:11תפילת ילדים

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל
" מדרש חנן" – פ' השבוע
לגיל הרך עם מש' סיון וחברים

צאת השבת 63:86 -

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
14:-31418:4

אחרי מנחה

5:54
7:74

(כוותיקין)

1:54

0:64

1:77

אחרי
סליחות

סוף הצום63:61 :
4::1
( 7:78כוותיקין)
74:71
78:71

4:11

4::4

אחרי סליחות

( 0:11כוותיקין)

47:11

20:00

פעולת ערב שבת:::81 :
פעולה לצוות נחשון61:81 :
מפקד ולימוד מדריכים60:54 :
מפקד63:64 :
סד"ש ,ערבית  ,הבדלה והרקדה
לכבוד שנה
ה' עימכם

ר ֹאשׁ הַ שָּׁ ָה
א'-ב' בתשרי ה'תשע"ט

הדלקת רות בערב החג )א'( 18:34 -
הדלקת רות )מר דולק( והכות ללילה השי )ב'(  -לא לפי 19:29
צאת יום טוב )ג'( 19:27 -

בית הכסת המרכזי
"זכור לאברהם"

בית מדרש
דרך האבות

וף הרודיון

בית הכסת הספרדי

אמרי
רחל

אולם
השמחות

חב"ד

יום א' ,כ"ט באלול :ערב ראש השה
מחה

18:44 ,13:20

18:44

18:44

18:44

בערב
יום טוב

שיחה לפי ערבית:
הרב מתיה בן-שחר

שיחה לפי ערבית:
הרב חמיה טיילור

שיחה לפי ערבית:
הרב צבי רון

שיחה לפי ערבית:
הרב רון בן דוד

8:00

שחרית

יום ב' ,א' בתשרי :יום א' של ראש השה
8:30 ,*5:50
8:00

* כוותיקין – מיין מהיר

לא תהיה הפסקה
לפי תקיעת שופר

קידוש לאחר קריאת התורה

תקיעת
שופר
)משוער(

תקיעות
וספות
מחה

7:00

10:30

11:00

10:15

9:30

שיחה :הרב מתיה בן-שחר

שיחה :הרב ג'רמי שפירר

שיחה :אביועם גוטליב

שיחה :ברוך כהא

אחרי מחה גדולה
וגם 18:00
אחרי מוסף )לא לפי ,(13:08

18:00

שיחה /
שיעור

 – 19:10הרב שלמה לוי

"ראש השה בין דין
לרחמים – התבוות
במהותו של היום"

 – 19:30אברון כהן

הכהן אוריה" :ראש
השה ותקיעות שופר
בזוהר הקדוש"

של ליל ב'

19:45

19:20

19:45

19:45

ותשליך

8:15

שחרית

)משוער(

7:00

* כוותיקין – מיין מהיר

לא תהיה הפסקה
לפי תקיעת שופר

10:30

11:00

10:15

9:30

שיחה :הרב מתיה בן-שחר

שיחה :אביעד סוקולובר

שיחה :הרב קי הירשהורן

שיחה :ברוך כהא

תקיעות
וספות
מחה

17:45

יום ג' ,ב' בתשרי :יום ב' של ראש השה
8:30 ,*5:50
8:00

קידוש לאחר קריאת התורה

תקיעת
שופר

אחרי מחה גדולה
וגם 18:20
אחרי מוסף )לא לפי ,(13:07

שיעור
ערבית
במוצאי
יום טוב

בעלי תפילה:

ערבית ליל א'
שחרית יום א'
תוקע יום א'
מוסף יום א'
ערבית ליל ב'
שחרית יום ב'
תוקע יום ב'
מוסף יום ב'

18:30

18:00

"שופר ותפילה"

בית הכסת המרכזי
"זכור לאברהם"
ישי ברסלויער
הרב מתיה בן-שחר
חמיה דימטמן
יחזקאל ליכטשטיין
דרור ברמה
אלעד מאיר
מתיה פאר
מחם פריד

7:35

11:15

9:10

17:45

18:10

19:40

6:50

19:35

5:40

8:15

)כוותיקין(

– 7:30
לימוד
חסידות

7:30

11:00

9:10

18:20

– 18:50
הרב חמיה טיילור:

19:27

)כוותיקין(

– 7:30
לימוד
חסידות

 – 18:45הרב ראובן

 – 18:50אודי לוי:

ערבית

5:40

8:15

18:20
18:00 ,13:08

18:10

18:44

6:50

18:45

18:27 ,13:08

18:30

– 18:50
הרב די גולדשטיין:

 – 17:30הרב ראובן

"בדרך ליום כיפור"

19:27
וף הרודיון )(8:30
ישראל בר
אביעד סוקולובר
דוד רפאלי
שמוליק טיילור
דוד רפאלי
יחיאל גלמן
דוד רפאלי
אלדד זמיר

הכהן אוריה" :משפט
האלוקים וגמולו"

19:17

19:27
בית מדרש
דרך האבות
ראובן לביא
אבי פרוכטר
ארז גוטליב
אלדד זמיר
יצחק ברט
דוד רוס
אברהם שטייברג
סיי פריבור

18:30

18:45

בית הכסת
הספרדי
יחיעם ארם
מיכאל סואיה
מוטי בן שושן
מוטי בן שושן
יחיעם ארם
מיכאל סואיה
מוטי בן שושן
מוטי בן שושן

אמרי רחל

19:27
אולם השמחות

חב"ד

יצחק ברט
מרדכי הולץ
יחיאל גריבלום

בעלי תפילה:
שלמה ממן,
מדי ברון,
ברוך פרבר

אריאל יובסקי
מרדכי הולץ
ישי ברסלויער

בעל תקיעה:
יוסי לוקצקי

צבי זלבסקי
שמעון דויטש
צבי זלבסקי
צבי זלבסקי

19:40

כתיבה וחתימה טובה לכל תושבי ווה דיאל ולכל עם ישראל .תזכו לשים רבות עימות וטובות!

משולחן הרב

ברכות ואיחולים

נקודה בפרשה :משה רבנו מודיע ומבשר כי אנו נצבים כולנו
לפני ה' .הדבר נכון בכל יום ,בולט במיוחד בבית הכנסת בתפילת
הציבור ומורגש ביותר בראש השנה כאשר כולנו ממליכים עלינו
את אבינו מלכנו .נוחיל לא  -ל ונחלה פניו יחד בתפילה זכה,
ונזכה את ילדינו לראות ולשמוע דוגמה אישית של תפילה וקשר
אמיתי וכן עם ה' ללא הפרעות ודיבורים .לפני החגים ובמהלכם
נתאמץ לסייע ,לעודד לחזק את הסובבים אותנו והנזקקים
בהזמנה במאור פנים בנתינה ובתרומה.
אשאלה ממנו ” :ותשובה ותפילה וצדקה“ לקראת ראש השנה
וחודש החגים יש גם בתוכנו כאלה הצריכים סיוע .מי שיש
בכוחם ורוצים לעזור מוזמנים לתרום דרך גבאי הצדקה בישוב:
עמוס לוי ,איציק לוי ,מנחם פריד ודניאל קסוביץ .אפשר לקבל
פטור ממס לפי סעיף  :0אם מעבירים התרומה ע"י הגבאים דרך
קרן גוש עציון (אפשר גם בטלפון  148878871ולציין עבור קרן
חסד נווה דניאל) .מי שצריכים עזרה או יודעים על הזקוקים
לעזרה מתבקשים לפנות אלי או אל גבאי הצדקה .גם הקרן
לעזרה הדדית של המועצה הדתית גוש עציון ומסייעת לנזקקים
בכל יישובי הגוש מבקשת את תרומותינו ויש גם לה פטור לפי
סעיף  .:0תזכו למצוות ולשנה טובה ומתוקה ,ועדת הצדקה נווה
דניאל.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,תזכו לשנים רבות נעימות וטובות,
מתניה בן-שחר

★ לאוהד ועדי סלאב להולדת הבת .זכו לגדלה לתורה לחופה
ולמעשים טובים.
★ למנחם וחני פרסוף וליוסף ושאנה טפרמן לבר מצוה של הנכד דוד
חי בן לאבי ושירה .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
★ לרב יוסי ופנינה אליאב ולתמר לאירוסיה עם מוטי גריינר .זכו
להקים בית נאמן בישראל.
★ לחי ורות בורג ‘ ל ולשמואל לנישואיו עם פרלה אטיאס .זכו
להקים בית נאמן בישראל.
★ לרב נסים וצילה מזרחי ולעמיחי לנישואיו עם עמית לזר .זכו
להקים בית נאמן בישראל.
★ לדניאל ואילנה קסוביץ ולעקיבא לנישואיו עם יסכה עמיצור .זכו
להקים בית נאמן בישראל.
★ לשלומי ואיריס קאופמן להולדת הנכדה בת לעדי ואוהד .זכו
לנחת ממנה ומכל המשפחה.
★ ליהודה וזהבה פרנקל ויהודה וחנה קאופמן להולדת הנינה בת
לעדי ואוהד .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

יחד לב אל לב...


אשמח לקיים את הוראתו של הרבי ולתקוע בשופר בראש השנה לאנשים הזקוקים לכך .באם אינך יכול3ה מאיזה סיבה להגיע
לבית הכנסת בראש השנה ולשמוע תקיעת שופר ,אנא צור איתי קשר ואשמח לבוא לתקוע בביתך בראש השנה .ניתן לצלצל קודם
החג ולתאם (או להגיע לבית חב"ד או לביתי במהלך החג) ברוך פרבר . 174-1110771



לרגל שבת חתן וכלה שנקיים בעזרת ה' יתברך בשבת האזינו (בין כיפור לסוכות) אנו מחפשים דירות אירוח .מודים מראש .הכהן
אוריה .1744718847



אנו מחפשים דירות3חדרים לאירוח אורחינו לשבת בר המצווה של ברקאי ,בע"ה בשבת פרשת בראשית (כז' בתשרי תשע"ט3
 .)0.71.74בשמחות .תודה דליה ואבינועם גוטליב.

דת ושיעורים
א'

ג'

ב'

ד'

ה'

ו'

 :3:41 – 3::1השיעור היומי בתנ"ך לנשים – בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )63/:
 8:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג177-44:4144 ,
:8::7 – 8:11
שיעור בתנ"ך (ספר
יחזקאל) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי
:71:71 – 8::7
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
חלק שני) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

ראש השנה

:44:11 – 41:71
שיעור לגברים –
"קדושת לוי" –
באוהל "ותן
חלקנו"
לאחר ערבית של
 – 47:11שיעור
בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא,
ראשונים וכו') –
מס' בבא מציעא
– הרב חנן
כלאב – בבית
הכנסת הספרדי

 – 8:11לימוד
פרשת השבוע
– מתורת
האדמו"ר
מסלונים
(בעל "נתיבות
שלום") – בבית
הכנסת המרכזי

אחרי הדלקת
נרות – מסיבות
שבת – פסוקים
בשירה ,סיפור,
פרשת שבוע,
ממתק .לילדי
גן עד ג' – בבית
מש' פרבר
(מגדל עדר ):

From the Desk of the Mazkirut:

משולחן המזכירות

A Sweet Year to Everyone! As the new year approaches
we traditionally greet each other with “Shana Tova
u’mituka”-- may you have a good and sweet year. The
question is asked: If we wish someone a “good” year
does that not imply a sweet year? The answer is given:
All that Hashem does is for the good, even those things
that we interpret as negative. So we pray and implore
Hashem that during the coming year we will appreciate
both the sweetness as well as the goodness that we
receive.
We would like to wish all the Neve Daniel family a
happy and sweet new year. May we hear only good news
and may we live in peace with each other. May it be a
year of love and acceptance and may Neve Daniel
continue to grow stronger in spirit and friendship.
Yishuv WhatsApp Distribution List:In the coming
days we will be opening a WhatsApp listing which will
post all the upcoming yishuv events as well as the hours
of davening in all the shuls. All residents will
automatically be included in this group and anyone who
requests to opt out will be dropped immediately. The
announcements will be sent via the mazkirut and will not
allow for any responses. We will make every effort to
limit these announcements so they do not become
burdensome.
Seats in the Main Shul:The shul recently acquired 250
new chairs but some of them have gone missing. Anyone
who borrowed chairs is kindly requested to return them
immediately so there will be enough seating for everyone
for Rosh Hashana in the main shul as well as in the ulam.
Accommodations for Family Events:We are pleased to
report that our holiday apartment is already being used
for parents joining their families for the chagim. The
apartment is centrally located in the 12-unit project, has 8
beds, linens, towels, a refrigerator and a corner for coffee
etc. Air conditioners will be installed shortly. The price
for one night is NIS 550, NIS 2990 for a week.
For more information, call Zvi Abu at 052-8119963
Mikveh: During the last month, a competition was held
for the “nicest mikve” in Gush Etzion. We are proud to
announce that the Neve Daniel Women’s Mikveh won
first prize. We take this opportunity to thank the team of
mikveh women who pleasantly greet each of our women
with respect and dignity.
Upgrading of the Cheder Chugim-Activity Room:
The activity room has been upgraded to accommodate
the addition of many new activities being offered on the
yishuv.
Safety: With the start of the new school year, a gate has
been added to the path near the Maon in the direction of
the Mazkirut office. This will prevent children from
running into the road. We wish everyone a successful and
enjoyable school year.
Website:Advertising on the website: We would like to
advertise all the small businesses currently being offered
in the yishuv on our website. All those interested are
asked to describe their business in 20 words or less, and
to include the location, business hours and telephone
numbers. Please send the ads to the Daf Meida during the
coming week.
Female Gabaim: We are looking for 2 female Gabaim
for the main shul who will join the existing team of
Gabaim. Their main goal will be to incorporate the
woman’s sector as an integral part of the shul’s ongoing
events.
Omega: Patching the Omega in Gan Chayim is complete

 לקראת השנה החדשה אנו נוהגים לברך:שנה טובה ומתוקה
 אם, נשאלת השאלה."האחד את השני "שנה טובה ומתוקה
 אז מדוע," הרי ממילא היא גם "מתוקה,"מאחלים "שנה טובה
 גם,להוסיף? עונים כי כל מה שהקב"ה עושה הוא לטובה
 ולכן אנו מתפללים ומבקשים,הדברים שאנו תופסים כשליליים
שתהא השנה גם "מתוקה" – שנרגיש את המתיקות והטוב
 עם פרוס השנה החדשה אנו רוצים לאחל לכל תושבי נווה.שבה
 שנה שבה נזכה לשלום,דניאל שנה טובה ומתוקה מאוד
 שנה שבה, לאהבת וקבלת כל אדם, לבשורות טובות,ביישוב
.קהילת נווה דניאל תתחזק ותתעצם מתוך שלום ואהבה
 בימים הקרובים תפתח:רשימת תפוצה יישובית בווצאפ
 המטרה היא לשלוח את דפי.רשימת תפוצה יישובית בווצאפ
. וכן פרסומים על ארועי היישוב בווצאפ,המידע ושעות התפילה
 ומי שמבקש לעזוב,כל תושבי היישוב יצורפו באופן אוטומטי
, הפרסומים ישלחו ע"י המזכירות.יוסר כמובן באופן מיידי
 ואנו מצידנו נשתדל להמעיט בהודעות,ללא אפשרות לתגובות
.על מנת שלא להעמיס
 בשנה האחרונה תוגברו בתי הכנסת:כסאות בבית הכנסת
 מי שלקח. חלקם לא נמצאים במקומם. כסאות471-ביישוב ב
כיסא השייך לבית הכנסת מתבקש להחזירו בדחיפות על מנת
לאפשר למתפללים מקומות ישיבה בראש השנה (גם אם
.)הכסאות נלקחו לאחד האולמות
 גבאיות4  בית הכנסת המרכזי מחפש:דרושות גבאיות
 במטרה להיות חלק משמעותי,שיצטרפו לצוות הגבאים
.בהובלת הנשים למען חיבור ושותפות הנשים לבית הכנסת
.המעוניינות מתבקשות לפנות לגבאי בית הכנסת המרכזי
 אנו שמחים להודיע כי דירת האירוח:דירת אירוח ביישוב
.ביישוב כבר משמשת לאירוח הורים של תושב בראש השנה
 יחידות74 הדירה ממוקמת במרכז היישוב (בפרויקט ה
 מקרר, מגבות, כולל מצעים, מיטות4  מרוהטת ב,)להשכרה
. בהמשך בע"ה יותקנו מזגנים.ופינת קפה
. לשבוע4881 , ללילה₪ 781 :מחיר
.174-4778807  צבי עבו:לפרטים נוספים ולהזמנות
 בחודש האחרון התקיימה תחרות "המקווה:מקווה נווה דניאל
 אנו שמחים מאוד לבשר.היפה ביותר" בין מקוואות גוש עציון
כי מקווה הנשים של נווה דניאל זכה במקום הראשון בתחרות
 זו הזדמנות לומר תודה לכל צוות הבלניות המאירות פנים.זו
.לכל טובלת ומתפעלות את המקווה בצורה הטובה ביותר
 בנוסף למערכת החוגים הענפה הפועלת:שיפוץ חדר החוגים
 כך שיהיה נעים יותר, חדר החוגים היישובי שופץ,ביישוב
.לקיים בו את הפעילויות והחוגים
 עם תחילת שנת הלימודים הוקמה גדר בירידה:בטיחות
. על מנת שילדים לא ירוצו לכביש,מהמעון לכיוון המזכירות
.אנו מאחלים שנת לימודים פורייה ונעימה
 אנו מבקשים לפרסם באתר היישוב את:פרסום באתר היישוב
 מי שמעוניין בפרסום.כל העסקים הקטנים הפועלים ביישוב
, מיקום,) מילים41  מתבקש לכתוב תיאור העסק (עד,באתר
 נא לשלוח לכתובת המייל של דף. טל' לברורים,שעות פתיחה
daf.meida@gmail.com :המידע בשבוע הקרוב
. בשעה טובה הושלם תיקון האומגה בגן חיים:אומגה בגן חיים

קהילה
" הקיץ עבר החום הגדול שנה חדשה באה לכל"...
מה היה לנו הקיץ???
עפיפוניאדה :פתחנו קיץ בגן חיים .הייתה חגיגה אמיתית! עפיפונים  ,בועות סבון ,פיתות ,דוכניה של הנוער ,מוזיקה ובעיקר
כיף!!!
מקייצים באחריות :סדרת הרצאות הכנה לקראת הקיץ להורים .הנושאים בהם עסקנו :רפואה מונעת ,תכנון כלכלי וחינוך-
כלים לצמיחה והנאה עם הילדים בחופשה .היה חשוב ומחכים.
עושים חיים בגן חיים :כמיטב המסורת נפגשנו בכל שבוע ביום שני אחה"צ לפעילות בגן חיים .תודה לכל האימהות שהתנדבו,
הביאו רעיונות יצירתיים והפעילו אותנו.
שישי קהילתי :במהלך הקיץ נפגשנו מספר פעמים בימי שישי לפעילות משפחתית קהילתית.
ביום שישי כ"ג תמוז חגגנו יום -הולדת ליישוב ויצאנו לטייל ביישוב ומסביב לו :מחוות כהן דרך מצפור ה 7111 -לנבי דניאל.
שמענו סיפורים על היישוב וחוויות מהימים הראשונים ,נהנינו מפעילות וקינחנו בפיתות ופירות בנבי דניאל.
ביום שישי ערב ט' באב יצאנו לסיור בעיר דוד .שני אוטובוסים מלאים יצאו בשעת בוקר מוקדמת לסייר במקום שבו הכל
התחיל.
ביום שישי שבוע לאחר מכן ,ט"ו באב ,התכנסנו בבית הכנסת המרכזי לקבלת שבת מוזיקלית שמחה ומרוממת.
סגרה את שישי קהילתי סדנת קבלת שבת שהתקיימה ביום שישי י"ג אלול .הכנו חלות ,בשמים וקישוט לבקבוק יין .היה ממש
כיף.
תשעת הימים :בתשעת הימים התקיימה הרצאה של מכון המקדש בעברית ובאנגלית שחיברה אותנו לנושא ולתקופת בין
המצרים.
ערב גברים :גוווול! ערב כדורגל והמבורגר לכבוד חצי גמר גביע העולם (ובפשטות :המונדיאל) הגברים נפגשו לצפייה משותפת
במשחק של אנגליה-קרואטיה על מסך ענק ,כיבוד טוב ומפגש חברים.
ערב נשים :צחוק .שמחה .אישה :הופעה כיפית משמחת ומטעינה שהתקיימה אצלנו ביישוב.
ערב זוגי :במוצ“ ש פרשת ואתחנן התקיים בישוב ערב זוגי לכבוד ט"ו באב .סדנת קרמיקה זוגית ,אווירה כיפית ,כיבוד טעים
ומוזיקה טובה .היה מקסים! תשאלו את מי שהיה.
קמפינג לילי בגן חיים :זו השנה השנייה שבשיאו של הקיץ אנחנו יוצאים עם אוהלים לקמפינג בגן חיים .בישלנו ביחד ארוחת
ערב ,פתחנו אוהלים ,ונהנינו מערב3לילה של משחקים וחברים .האמיצים שנשארו עד אור הבוקר גם קיבלו מקלחת קטנה...
פרידה מהשמיניסטים :במוצ“ ש פרשת ראה ,ר"ח אלול ,נפרדנו מהשמיניסטים שיצאו לדרך חדשה בישיבות ,במכינות ,בשירות
לאומי ובצה"ל .מאחלים לכל אחד ואחת מכם הצלחה בדרך ותמיד מחכים לכם בבית .כי נווה דניאל זה הבית שלנו!
הפנינג סיום קיץ :ביום שישי האחרון סגרנו את הקיץ בהפנינג יישובי .קפצנו ,שחקנו ,שתינו קפה וקראנו עיתון ,הצטלמנו
לכרטיסי שנה טובה ובירכנו את הילדים החמודים שעלו ביום ראשון השבוע לכיתה א'.
זה הזמן להגיד תודה ל -וועדות חינוך גיל הרך ,יסודי ,נוער ,בנ"ע ,תרבות קהילה ומשפחה ,ערבי גברים ,ערבי נשים ,לחברי
המזכירות ,לשמוליק וקסלר מזכיר היישוב ,תהילה רכזת הנוער ,אלעזר וצוות האחזקה וכל המתנדבים שנרתמו במהלך הקיץ
על קיץ נפלא ומגוון שבזכות שיתוף הפעולה של כולם יצא לפועל על הצד הטוב ביותר!
ולכם תושבי היישוב שהגעתם השתתפתם ואני מקווה שגם נהניתם!
ועדת ברוכים הבאים :במהלך הקיץ החלה לפעול ביישוב ועדת קבלת פנים .חברי הועדה :יעל ניסן ,חיים ואביטל אלבויים,
אביעד דוויק ,אביגיל מסר וטובה רובינשטיין .הועדה עובדת על מנת לתת מענה מתאים ולתת הרגשה טובה לכל משפחה חדשה
שמצטרפת אלינו .במקביל התגבש צוות קבלת פנים בדגש על קליטת עולים חדשים.

מה היה לנו השבוע?
שיתוף פעולה ’צעירים ברוחם‘-וועדת חינוך יסודי :ביום ראשון החלה שנת הלמודים החדשה .ילדי הגנים ותלמידי היסודי חזרו
לבית הספר .בבוקר היום הראשון נציגי הצעירים ברוחם חיכו לילדים בתחנות ההסעה וחילקו לילדים צמידים.
(אם יש ילד שבמקרה לא קיבל מוזמנים לבוא לקחת מהמזכירות).
יולדות ונהנות :לאחר חופשה קצרה ,השבוע נפגשנו שוב לסדנת הכנת סנדוויצ‘ים עם פנינה ברט .היה טעים ובריא!

ומה עוד מחכה לנו??
ביום ראשון ,ז‘ תשרי 7038 ,בשעות הבוקר ,גברי נווה דניאל עולים להר הבית! ניתן להירשם בקישור הבא:
 http://bit.ly/2Q5bUb8גברים נווה דניאל אליהו פריד ,דניאל אייזנברג ומתניה פאר
שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה!
אני פה בשבילכם לאורך השנה כולה):
רות אדרי רכזת הקהילה kehiland@gmail.com 145-0534341

חוגים  -נוה דניאל תשע"ט 2018-2019
חוגים בנווה דניאל )פתיחת החוגים מותנת במספר הנרשמים ,ייתכנו שינויים קלים ,רישום ופניות אך ורק דרך מפעילי החוגים .החוגים באחריות מפעילי החוגים בלבד(
תושבים יקרים ,אנו שמחים להציע מערכת חוגים עשירה פה בנווה דניאל .המטרה המרכזית בבניית מערכת החוגים היתה הגברת הקהילתיות לצד חוויות משותפות לילדי היישוב וכן
למנוע הסעות הורים .השתדלנו להיות קשובים לבקשות התושבים ולגוון .חשוב לציין כי מדובר על שנת פיילוט .במידה ויהיה רישום ושביעות רצון נמשיך עם החוגים ואף נוסיף בשנה
הבעל"ט .מתחת לכל שם של חוג יש שם של מורה ומספר טלפון לקבלת פרטים ומידע .מוזמנים ליצור קשר בימים הקרובים וכבר לשריין את מקום ילדכם/ילדתכם!

חברי המזכירות ורות רכזת קהילה

יום ראשון
בלט

יום שני
התעמלות קרקע

גן חובה16:15-17:00 :
חדר חוגים
יהודית הירש 052-3203570
yehudit.ballet@gmail.com

מספר קבוצות לפי רמה
שעות יפורסמו בהמשך
אולם כינוסים קטן
רישום במתנ״ס
ג׳וליה קדם052-4332772 -

גן חובה-כיתה ב׳16:15-17:00 :
כיתות ג׳-ד׳17:00-17:45 :
כיתות ה׳-ו׳17:45-18:30 :
מגרש
רישום במתנ״ס

רובוטיקה

כדורסל

ג׳ודו

ילדי נבחרת כיתות ב' ומעלה
18:20-19:20
חדר חוגים
דן פיטוסי 053-5308483
danfitusi@gmail.com

פילאטיס

20:00-21:00
חדר חוגים
דבורה סגל 054-5219428
dsegal406@gmail.com

יום ראשון
יוגה טיפולי

יוגה עם נעמי 8:30
מחול עם פנינה קטנטנות 16:00
א'-ג'  16:30ד'-ו' 17:15
מחול מודרני נערות 18:00

פילאטיס

פילאטיס עם חני 20:15

כיתות א׳-ג׳16:00-16:45 :
קראוון חוגים
רישום במתנ"ס

מועדון המעשים הטובים

כיתות א'-ג'16:45-18:15 :
בית חב"ד
ברוך פרבר 058-7706317
farberb770@gmail.com

ריקוד לטיני

גילאי 17:00 :3-6
גילאי 18:00 :7-12
גילאי 19:00 :13-16
נשים )20:00 :(17+
חדר חוגים
עדי סלאב 054-3377514
AdiKaufman6@gmail.com

יום שלישי
פילאטיס

8:15-9:15
חדר חוגים
דבורה סגל
dsegal406@gmail.com

נגרות

בוגרים16:00-17:00 :
צעירים17:00-18:00 :
חדר חוגים
נעמה זגדון 0507721252
zagdonit@gmail.com

חוגי הרב
 15:20-15:40א׳-ב׳ בנות
 15:40-16:00א׳-ב׳ בנים
 16:00-16:30ג׳-ד׳ בנות
 16:30-17:00ג׳-ד׳ בנים
 17:00-17:30ה׳-ו׳ בנות
 17:30-18:00ה׳-ו׳ בנים
 18:00-18:30טעמים לבנים ה'-ח'
 18:30-19:00ז'-ח' בנים
בית כנסת מרכזי
ללא תשלום

יום רביעי
ציור

ילדים16:30-17:30 :
נוער17:30-19:00 :
קראון חוגים
שרה בלוך  -רישום במתנ״ס

כדורגל

כיתות א׳-ג׳15:05-15:50 :
כיתות ד׳-ו׳16:00-16:45 :
מגרש  -רישום במתנ״ס

סייף

צעירים15:15-16:00 :
בוגרים16:00-16:45 :
אולם כינוסים קטן
אלכס 053-7278076
gerakrup@walla.com

ברייקדאנס בנים

גן חובה – ב'16:00 :
ג'-ה' 16:45 :ו' ומעלה17:30 :
מדריך :עידן טל
חדר חוגים /סטודיו של פנינה
פנינה 052-5423777
dancepenina@gmail.com

זומבה נערות עם ליאורה
19:15
זומבה נשים עם ליאורה
20:15

מספר קבוצות לפי רמה
שעות יפורסמו בהמשך
אולם כינוסים קטן
רישום במתנ״ס
ג׳וליה קדם052-4332772 -

רובוטיקה

כיתות ד׳-ו׳:
15:30-16:15
חדר חוגים
רישום במתנ״ס

ג׳ודו

גן חובה  -כיתה א':
16:30-17:15
כיתות ב'-ד' :מתחילים ומתקדמים
17:15-18:00
חדר חוגים
דן פיטוסי053-5308483 -
danfitusi@gmail.com

ל״ט אבות מלאכה  -באור פנייך
כיתות ג׳-ה׳17:00-18:00 :
חדר חוגים
גילי 052-4212417

הסטודיו של פנינה סנד  -דרך האבות dancepenina@gmail.com 18/1
יום רביעי  /חמישי
יום שלישי
יום שני
עיצוב
זומבה
מחול עם פנינה
גן חובה 14:00
)כולל אסיפה מהגן  +נשנוש(

יום חמישי
התעמלות קרקע

שישי/מוצש
Yoga with Lisa

עיצוב דינאמי עם פנינה 8:15

שישי 8:15

חמישי
STRONG
 STRONGעם אילנה 20:00

מוצ"ש

זומבה

שעה אחרי שבת

זומבה ועיצוב עם ליאורה/פנינה

בלט  -חוג הכנה לבלט לגילאי גן .4-5
בשיעור נעבוד על גמישות ,יציבות ,דמיון מודרך ,התאמת
מוסיקה לתנועה ,קואורדינציה והכרת יסודות הבלט הקלאסי -
וכל זה באווירה נינוחה ,נעימה ואנרגטית.
השיעורים מועברים ע"י יהודית הירש  -תושבת גוש עציון בעלת
נסיון בהוראה של למעלה מ  20שנה.
מחיר החוג :התשלום עבור החוג  1600ש"ח לכל השנה.
התשלום הוא עבור  33מפגשים אותם אתחייב לקיים במהלך
השנה לפי לו"ז חופשות החגים.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
כדורגל
הדרך לקבוצות הצמרת עוברת דרך בית הספר לכדורגל של
מתנ"ס גוש עציון בניהולו של נדב שוורץ ,מאמן מוסמך מטעם
מכון וינגייט .באימונים נעבוד ונשים דגש על :עבודה בקבוצות,
התמודדות עם ניצחונות/הפסדים וכבוד ליריב .באימונים ילמדו
המשתתפים את יסודות המשחק כגון :כדרור ,מסירה ,בעיטה
לשער ,טקטיקות משחק ,משמעת עצמית ועוד.
במהלך השנה נקיים טורנירים ומשחקים.
בחודש נוב' יגבה תשלום עבור סט כדורגל קצר בעלות של 57
 ₪חד"פ .מחיר החוג ₪ 140 :לחודש.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
כדור -סל
בית הספר לכדורסל בניהולו של אלדד ברק הפך לשם דבר בגוש
עציון וסביבותיה .אלדד הינו מאמן כדורסל ותיק ובעל ניסיון ,מורה
לחינוך גופני ובעל תואר ראשון.
בבית הספר לכדורסל נלמד את יסודות הכדורסל תוך מתן דגש
על שיפור מרכיבי הכושר הגופני והביטחון העצמי.
במסגרת חוגי הכדורסל וקבוצות אליצור גוש עציון הילדים ישתתפו
בליגות השונות דרך איגוד הכדורסל וליגת הישובים של גוש עציון.
מחיר החוג ₪ 140 :לחודש .תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
זומבה
בואו לרקוד כל הדרך אל גוף מחוטב! ליאורה מעבירה שיעור
זומבה אינטנסיבי ,מלא אנרגיה וכיף! לא שמים לב איך הזמן
עובר ,תופתעו כמה מהר אתן נכנסות לכושר ,מתחזקות ,נראות
ומרגישות נפלא!!
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג 150 :לחודש או  250חודשי למשתתפות ב2-
שיעורים שבועיים בסטודיו.
תאריך פתיחת החוג3.9.18 :
סייף
סיוף הוא ענף ספורט אולימפי מרתק ,המשלב פיתוח כושר גופני
בשילוב כוח מתפרץ ,סיבולת ,קורדינציה ,מוטוריקה ,אינטליגנציה,
שיפור ביטחון עצמי והרבה הנאה!
מתאים לבנים ובנות מגיל .6
למתקדמים  -אפשרות שילוב בקבוצות תחרתיות.
סיוף הוא אימון למוח ולגוף ומומלץ לילדים עם הפרעות קשב וריכוז.
מחיר החוג ₪ 180 :לחודש.
תאריך פתיחת החוג29.8.18 :
התעמלות קרקע
נלמד מיומנויות שונות מתחום ההתעמלות כגון :גלגולים ,עמידת
ידיים ,גלגלון ,פליק פלק וכו' .נעבוד על שיווי משקל ,קורדינציה,
כוח ,גמישות ועוד וכל זה לצד עבודה על תכונות אישיות כמו
בטחון עצמי ,דימויי עצמי ומשמעת .מטרתנו היא להעביר
אימונים חווייתים ומקצועיים עם יחס אישי לכל אחת ואחד.
*במהלך השנה תירכש תלבושת  -פרטים נוספים בהמשך.
*ניתן להצטרף לאיגוד ההתעמלות בעלות ) ₪ 170חד פעמי(.
מחיר לאחר סבסוד.
מחיר החוג ₪ 230 :לחודש.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.

מספר מילים על כל חוג
מחול עם פנינה
חוג מחול המשלב טכניקות של מחול שונות  ,היפ הופ ,מחול
עכשווי ,מודרני ועוד .החוג מקנה לתלמידות בסיס טכני ,מפתח
קאורדינציה ,מודעות גוף במרחב ,ביטחון עצמי ועוד .חשוב לי
מאוד יחס אישי ,ולכן השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות עם
מספר מקומות מוגבל.
מחיר החוג ₪ 175 :לחודש
תאריך פתיחת החוג2.9.18 :
החוג מתקיים בסטודיו של פנינה ,רחוב דרך האבות 18/1
הנחה של  5%על הסכום הכולל לנרשמים ומשלמים עד ! 20.8

יוגה בוקר עם נעמי
בשגרת חיים עמוסה ומלאת מתח ,היוגה היא מרפא לגוף
ולנפש .היוגה מסייעת לנשימה ,לחיטוב ולגמישות ,ליציבה
טובה ,לרוגע ולאיזון כללי .אנחנו מתרגלים יוגה כדי להרגיש
טוב יותר ,ובסופו של דבר ,גם כדי להיראות טוב יותר.
הדגש בשיעור זה הוא על חיזוק נקודות חולשה של כל אחת
באופן אישי ,דרך תרגילים ומתיחות .דגש על יחס אישי .עד 6
נשים בשיעור.
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג :מחיר  150לחודש או  250חודשי למשתתפות ב 2
שיעורים שבועיים בסטודיו .
תאריך פתיחת החוג7.10.18 :

ג'ודו

ג'ודוגוש יוצא לעונה חדשה ,זה הזמן להצטרף לענף הלאומי של ישראל!

מועדון ג'ודוגוש המנוהל ע"י דן פיטוסי חגורה שחורה דאן  3ובעל
 M.Aבייעוץ חינוכי :מקצוענות ,חינוך לערכים ,חיזוק ביטחון עצמי,
קידום הישגיות והצלחה תוך תשומת לב לנפשו של הילד לעצבו
להיות נחוש וספורטיבי.
מס' מסלולים לבחירה :אימון של פעם בשבוע ,נבחרת צעירה,
ובוגרת ג'ימבו ג'ודו ,תוכנית ייחודית לילדי גן חובה  -כיתה א'
חדש השנה  -קבוצת בנות כיתות ב'-ד' ביישוב.
)יום ראשון  / ?17:30יום חמישי (18:00
מחיר החוג :לפעם בשבוע  155ש"ח לחודש.
תאריך פתיחת החוג :ההרשמה בספטמבר ,תחילת אימונים באוקטובר

ברייקדאנס בנים
חוג שמשלב ריקוד ואקרובטיקה עם כושר גופני עם דגש על:
מהירות ,כח ,עוצמה ,דיוק ,וביטוי אישי ,תוך שמירה על חוויה
חברתית מהנה ומעצימה .השיעורים מגוונים ,מקוריים ומותאמים
אישית למשתתפי הקבוצה וליכולתם.
השיעורים מועברים ע"י צוות מורים מקצועי שזכה בתחרויות,
השתתף בתחרויות בינלאומיות ומשמש כצוות שופטים בתחרויות,
עם המון אהבה וסבלנות לילדים ואהבה אמיתית לריקוד!
מחיר החוג ₪ 175 :לחודש ,הנחה של  5%על הסכום הכולל
לנרשמים ומשלמים עד 20.8
תאריך פתיחת החוג5.9.18 :

פילאטיס עם חני ברנשטיין
עבודה על שרירי גוף עמוקים דרך נשימה ,רצף תנועתי ,מתיחות,
כוח ,העלאת דופק ,שיתוף כל אברי הגוף עם התמקדות על
פיתולים בעמוד השדרה ,התארכות ,כפיפה פשיטה וכל מה
שטוב לגוף שלנו!
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג :מחיר  150לחודש או  250חודשי למשתתפות ב 2
שיעורים שבועיים בסטודיו .
תאריך פתיחת החוג2.9.18 :

Yoga woth Lisa
Vinyasa-based class that combines flow with strength
work, with attention to alignment and modifications
when needed. We explore all areas of the body, slowing
down to be able to play with, explore and work on
mobility and flexibility.
Class in English starting August.
150 shekels a month or 250 if you sign up to 2 classes
at peninas studio
derech haavot 18/1 neve Daniel

ריקוד לטיני
שמי עדי סלאב ,מורה וכוריאוגרפית ,בעלת ניסיון רב בתחום
הריקודים הלטיניים  -ממבו ,צ׳ה צ׳ה ,ריקודים אפרו קובניים,
סלסה קובנית ,סלסה קולומביאנית ,סלסה בסגנון  .L.Aועוד.
מלמדת ,מאמנת ומלווה רקדניות מגיל צעיר עד מבוגר.
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל ובעלת
תעודת הסמכה מקצועית לריקודים לטיניים מבית ביה״ס
המקצועי על שם ׳אבי ניניו׳ .מאמינה בחיבור בין הנפש לגוף
בריקוד ומאמינה ביכולת של כל אחת להצליח.
בשיעורים נעבוד על יציבה נכונה ,תנועת אגן ,עבודת רגליים
וסטיילינג ,שיפור הקואורדינציה ,כושר גופני וחיטוב הגוף ,שיפור
הסטייל הנשי בריקוד ,סיבוב נכון ללא סחרחורת ועוד...
ריקוד סוחף ,משחרר ,מעלה פלאים את הביטחון העצמי ועושה
טוב על הנשמה!
מחיר החוג ₪ 180 :לחודש .לנרשמות עד  26.8הנחה של 10%
על החודש הראשון .לחדשות ,שיעור ראשון ניסיון חינם!

חוגים של הרב
מפגשים עם הרב מתניה לשיחה ולהקשבה על אמונה ומידות
טובות ,על דרכים ללימוד ועליה בתורה ובמצוות במשפחה,בין
אדם לחברו ובין אדם למקום.
ללא עלות .נא לבוא עם חיוך

עיצוב דינאמי עם פנינה
שיעור עיצוב בתנועה המשלב עבודה אירובית ,חיטוב ועיצוב.
השיעור תורם להצרת היקפים ,הורדה במשקל ,חיטוב וחיזוק
הגוף .עבודה אינטנסיבית המשלבת פעילות בעמידה ופעילות על
המזרן ,בשילוב משקולות.
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג 150 :לחודש או  250חודשי למשתתפות ב  2שיעורים
שבועיים בסטודיו.
תאריך פתיחת החוג29.8.18 :

ציור

חוגי ציור לילדים *

חוג ציור בכיף ,למוד שהוא גם חוויה ,באווירה חברית וחמה,
יחס אישי לכל ילד עם הכוונה לפיתוח סגנון וטעם אישי .בסיום
כל מפגש נשוחח יחדיו על הציורים שציירנו ,בסיום השנה נציג
פרויקט סיום בתערוכה קבוצתית.
חוגי ציור לנוער **
רוצים ללמוד איך להעתיק טבע דומם או תמונה? רוצים לדעת
לרשום וגם לצייר?
מוזמנים להצטרף אלינו ליצירה והבעה עצמית ,להתבוננות
והבנת יסודות העתקה מסורתיות ולהתנסות ,במגוון חומרים
כולל צבעי שמן ,יחד נפתח את היצירתיות ואת הסגנון האישי,
באווירה חברית ונעימה .בסיום כל שיעור נשוחח על העבודות
בסיום השנה נשתתף בתערוכה קבוצתית.

*מחיר החוג כולל חומרים למעט בלוק ציור .סכום סמלי של ₪ 100
עבור החומרים לשנה יגבה בהוראת קבע בתחילת השנה.
**מחיר החוג אינו כולל חומרים .רשימת חומרים תינתן בתחילת השנה.

מחיר החוג :ילדים  ₪ 150לחודש ,נוער .₪ 180
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים

ל"ט אבות מלאכה
בית מדרש "באור פניך" יפתח בשנת תשע"ט שיעור חוויתי
לילדים בנושא -ל"ט אבות מלאכה! לימוד תורה באופן חוויתי!
במלאכת זורע נכין ראש דשא ,במלאכת טווה נלמד קשירות
שונות בחבלים ,במלאכת דש ננפה קמח ,במלאכת טוחן נכין
סלט גזר וכיוצ"ב .החוג מיועד לילדי ג' -ה'.
מחיר החוג :חוג שנתי 30 -מפגשים  84ש"ח  Xעשרה חודשים
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
נגרות
מי שאוהב ליצור בעץ מוזמן ללמוד ולהתנסות .בחוג ניצור מוצרים
קטנים וגדולים בשיטות קלאסיות ומודרניות תוך שימוש בכלים
ידניים וחשמליים .בחוג נשים דגש על היסודות והכל בשמחה.
מחיר החוג ₪ 200 :לחודש כולל חומרים.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
זומבה ועיצוב
חצי שעה זומבה ,חצי שעה עיצוב גוף דינאמי בעמידה ועל מזרון.
שילוב מושלם של עבודה על סיבולת לב ריאה ,עם חיזוק וכמובן
מתיחות בסוף השיעור.
השיעור במוצ"ש שעה אחרי שבת
מעבירות ליאורה /פנינה מתחלפות שבוע שבוע.
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג 150 :לחודש או  250חודשי למשתתפות ב  2שיעורים
שבועיים בסטודיו .
תאריך פתיחת החוג29.8.18 :
 STRONGעם אילנה
אילנה ברנר ,פיזיותרפיסטית ומדריכת כושר בעלת ניסיון רב.
מעבירה שיעור דינמי אינטנסיבי בנוי על עבודה אירובית של
אינטרוולים ,כאשר הדופק אמור לעלות ולרדת לאורך השיעור,
תוך חיזוק קבוצות שרירים גדולות .השיעור בעצימות גבוהה
ומתאים למי שאוהבת לאתגר את עצמה ולהזיע הרבה.
השיעור מתקיים בסטודיו של פנינה רח דרך האבות .18/1
מחיר החוג 150 :לחודש או  250חודשי למשתתפות ב  2שיעורים
שבועיים בסטודיו
תאריך פתיחת החוג29.8.18 :
מועדון המעשים הטובים
מועדון המעשים הטובים מיועד לילדי א' -ג' .במועדון משחקים
ויצירות ,תחרויות ,משימות ועוד .והכל סביב הנושא השנתי:
בשביל המעשים הטובים .הילדים יפתחו מודעות למשעולי
הארץ ,הנחלים ,ההרים ,היערות והשדות.
מחיר החוג ₪ 10 :לפעילות ,עד  ₪ 25לחודש )גביה דרך הוראת קבע(
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים
רובוטיקה
קדמת הטכנולוגיה של העת האחרונה מעצבת את עולמנו
בעולם של טכנולוגיה והייטק .במסגרת החוג ,כל תלמיד יבנה
ארבעה פרוייקטים חדשנים ומקוריים ,וירכוש ידע בחשמל
ואלקטרוניקה .עלות חומרים) ₪ 300 :חד פעמי(.
מחיר החוג ₪ 160 :לחודש .תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים.
פילאטיס עם דבורה סגל
התעמלות לחיזוק ואיזון הגוף .מניעת ושיפור כאבי גב ,צוואר
ובעיות שריר-שלד ,שיפור יציבה
מחיר החוג ₪ 160 :לחודש.
תאריך פתיחת החוג :אחרי החגים

’בואו בשמחה‘  -למכירה/השכרה

[יפורסם אחת לרבעון בדף המידע ומידי שבוע באתר היישוב של נווה דניאל]


להשכרה :דירת  4חדרים ( 111מ"ר ) להשכרה החל מ :מיידי ברחוב נוף הרודיון (11מול הבוקס) ,נגישה ללא מדרגות ,מוארת ,ארבע
כיווני אוויר ,נוף יפהפה ,דוד שמש ,מזגן ,חימום תת רצפתי ,מטבח גדול ומושקע +פינת אוכל ,חדר שירות וארונות .טלפון 1095112250
ראובן הכהן אוריה.



להשכרה :דירת  1וחצי חדרים 51 ,מ"ר בפינת אלוני ממרא ונוף הרודיון .קרוב לגן שעשועים ,בית הכנסת הבוקס ותחנת אוטובוס .מטבח
מרווח ,אמבטיה 9211 .ש"ח כולל ארנונה .לימור פרל 104-4214291



להשכרה :דירת  1חדרים ,מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה 9 ,שירותים .קרובה למרכז היישוב (פרוייקט  .)40תאריך כניסה גמיש.
לפרטים :ריקי בר-כוכבא 1095145412



להשכרה :דירה בקומה עליונה  1חדרים 9 ,מרפסות ,נוף מרהיב כניסה מיידית .לפרטים :מנחם פריד .101-0050555



להשכרה :דירת  9חדרים ,כניסה פרטית ,גינה גדולה מתאימה גם לעסק (משרד/קליניקה) לפרטים :מנחם פריד .101-0050555



להשכרה :מסוף אוגוסט ,דירת  9חדרים קטנה וחמודה כ 01מ״ר .אמבטיה ושירותים ,מטבחון ,גינה קטנה וכניסה פרטית₪9111 .
לחודש .מתאימה מאד לזוג צעיר או כמשרד .למעוניינים ניתן לפנות לשני אנגל 1044115115-



להשכרה :דירת  1.0חדרים ,חדשה ,יפה ומושקעת ,יחידת הורים ,מיזוג מרכזי ,מטבח מרווח ,חלונות אנדרסן .גישה ישירה ללא
מדרגות .מיקום שקט ומרכזי .אוריאל גלמן.104-0452512 :



להשכרה :דירת  01מ"מ 9.0 .חדרים .מתאימה לזוג צעיר או משרד /קליניקה .חלונות .וגינה .בשכונה המזרחית .מתפנה אחרי החגים.
בתשבע מטוס 1094-011-191



להשכרה :בית גדול ומרווח החל מחודש אוגוסט! בקומת הכניסה ,סלון ,פ"א ,מטבח ,שירותים ויחידת אירוח כולל שירותים ואמבטיה.
בקומה ראשונה ,יחידת הורים ,שלושה חדרי שינה ,חדר כביסה גדול ,שירותים ואמבטיה .עליית גג של  01מ"ר כולל שירותים .בית
מתוחזק ,חימום מרכזי ,נוף פנורמי ,חצר מרוצפת עם פרגולה ענקית לסוכה ,גינה ומחסן .לפרטים נוספים :יוסי פוקס  101-9011511או
במייל fuchslaw@gmail.com /



להשכרה :דירת  4.0חדרים  111מטר 2 ,שירותים ,גינה כ 91מטר אפשרות לתווך ארוך .לתקשר לפנחס לנגר 1091512155



להשכרה :דירת  1וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא ,מזגן ,דוד חשמל ,גינה עם נוף .פנויה החל מאוגוסט  9115לפרטים :משה כפיר
.1099911451



להשכרה :דירת  1חדרים (כ 01-מ"ר) מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל .קומת קרקע ללא מדרגות ,שכנים נפלאים! לפרטים
אילת זמיר . 105-5525211



להשכרה :דירת  0חדרים  141מ"ר ברחוב מגדל עדר ,דופלקס ,סלון גדול ,נוף פתוח ,יחידת הורים ,פינת משפחה ,כניסה ללא מדרגות
מהרחוב .מרדכי דימנטמן .104-9199111



להשכרה :דירת  9חדרים מרוהטת ברחוב בריכות שלמה .מתאים לזוג ,משרד ,קליניקה .פנויה בתחילת ספטמבר אנדי
ערמון .1045155251



להשכרה 9.0 :חדרים ק"ק  +חצר ומחסן אפשרות לריהוט  1010-411051 19-2214440משפחת חבצלת.



להשכרה :במגדל עדר 1 ,חדרים 51 ,מ"ר ,גינה ענקית 9911 .ש"ח כולל ארנונה .לפרטים נוספים עמנואל פוזן .1090119999 -



להשכרה :במגדל עדר 4 ,חדרים 110 ,מ"ר ,חצר פנימית  +מרפסת 1911 .ש"ח .לפרטים נוספים עמנואל פוזן .1090119999 -



להשכרה :דירה חדשה במרכז היישוב 1 ,חדרים ומקלט ,מוארת ,מעוצבת ,מזגנים בחדרי שינה .חצר גדולה .לפרטים יואל גודיס -
.1095505190



להשכרה :ברח` נוף הרודיון  9.0חד` מוארת מאווררת ויפה .יח` הורים ,חימום תת רצפתי ,ונוף מרהיב .מתפנה בסוף יולי .לפרטים
נוספים 104-4459150 -רחל אדרי.



להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה .כניסה מיידית .מחיר מעולה .למעוניינים נא
לפנות לשלום וייסברג.1094011502-



למכירה  9 :חדרים כולל שתי יחידות הורים 1 +וחצי חדרי שירותים .בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים
(חלונות גדולות לכיוון הנוף .יש אפשרות לחבר בחזרה לבית .נוף מדהים! דויד לונדון .1019911995



למכירה :קוטג' באלוני ממרא עם נוף מרהיב וגינה גדולה 9 .חדרים 1.0 ,חדרי אמבטיה 1 ,מרפסות .חלונות ל 4-כיווני רוח .מטבח מעוצב
ורחב ידיים .מחסן גדול ותוספות רבות נוספות .לפרטים  104-591-2951או  104-920-4124לורה בן דוד.

