במעלה ההר

וַיֵּ ָרא

דף מידע נווה דניאל

י"ח במרחשון ה'תשע"ט

צאת השבת 53:71 -

הדלקת נרות 53:71 -

לפרסום בדף המידע ,נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  01:11בבוקר.

תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת
שחרית בשבת
(סוף זמן ק"ש)7::5 :
מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
05::7 ,0::61
7:01 ,*0::1 ,2::1

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי
05::7

05::7

0::1 ,2::7

0:07

0:07

05:11 ,0::07
00::6

17:10

53:51 ,0::07

00:66

00::6

05::7

* המניין המרכזי

53:51 ,02:11 ,0::07
18:32

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

05::7
0::1 ,*2:02

05::7
7:07

05::6 ,02::6 ,0::11
00::6

05:07
00::6

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש
דרך האבות

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
דוד כהן

שיחה לפני ערבית:
עמוס לוי

לאחר מוסף:
 הרב מתניה בן-שחר'" :וְ הָ לַכְ ָת

 – 01:11תפילת ילדים

שיחה לפני ערבית:
יחיעם ארם
 – 5::7שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

שיחה לפני ערבית:
הרב שמואל יכמן
לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

שיחה לפני ערבית

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

הרב יואב בר כוכבא:

לימוד הורים וילדים

ֹלקים בַ מָ קוֹם הַ זֶּ ה' –
אֱ ִּ

 – 0:::7תהילים לבנות
(א'-ו') בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה ):
 – 02::1שיעור לנשים בבית

שבת
בבוקר

בִּ ְד ָרכָיו' – ביקור חולים מועיל"

לאחר
מוסף

 תהילים ושיעור לנשים


לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל
"מדרש חנן" – פרשת השבוע
לגיל הרך עם משפחת סיון וחברים

"( 02:61בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
הרב אילן מיזר:

שבת
אחה"צ

"עקידת יצחק
כהשלמת הבריאה"

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

"'רק אֵ ין יִּ ְרַאת
ַ

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

למי שייך המוסר?"

 – 02:11מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

חב"ד

 – 5::1מדרש רבה על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
באמרי רחל

בלנדיס (אלוני ממרא )61

תהילים לבנים:
 – 0:::7גן חובה  -ג'
 – 0::71ד'-ט'

– 07:11

באמרי רחל

– 0::61
לימוד הורים וילדים

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

 – 02::1שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 05:11שיעור לנשים
בפרשת השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )0:36

עוברים לשעון חורף:
ב 1:11-לפנות בוקר יום ראשון הזה ,השעון זז שעה אחת אחורה ל.5:11
בימות החול :
שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')
מנחה (א'-ה')
ערבית (א'-ה')

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
0:01 ,5::1 ,5:01 ,2::1
,7:71
בימים ג' ,ו' :גם 0::1
,7::7
(סוף זמן קריאת שמע)0::0 :
02::1 ,0:::1
61::1 ,53:11 ,05:61

נוף הרודיון
א' ,ג' ,ד'2:07 :
ו'2:61 :
2:01

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

7:71

כוותיקין:
( 7::1א') – ( 7:::ו')

7::7

( 61דקות לפני הנץ החמה)

60::1

60:11

61:11

יחד לב אל לב

יש תורה יש פיצה

שבת פתיחת חודש ארגון!

דירות לאירוח :לכבוד בר המצווה של בננו
הראל ,בשבת פרשת חיי שרה  ,6300מחפשים
דירות לארח את אורחינו .נשמח
לעזרתכם  .דבורה וירון קטן.176:726100 .
דירות לאירוח :לכבוד בר המצווה של בננו
אריאל בשבת פרשת תולדות ,ב' בכסלו()01.00
אנו מחפשים דירות עבור אורחינו ,נשמח
לעזרתכם אורנה ושמואל כהן 17:6:71:05
השבת אבידה :בערב הראשון של חול המועד
אספתי טרמפיסטית מגילה שנסעה לרחוב נוף
הרודיון .כנראה ששכחה ברכב משקפי שמש.
לפרטים :מאיר שלוש 176-07:5070

מתחילים במוצ"ש הבא פרשת חיי שרה
בשעה  .53:11עקבו אחרי הפרסומים...

קבלת שבת-קרליבך
ותפילת ערבית בסניף53:71 :

מקווה:
א'-ה'66:11 – 07::1 :
ערב שבת 3חג :בתאום מראש
מוצ"ש66:11 – 07::1 :
(תשלום  ,₪:1בערב שבת ללא תשלום)
לפניות נצחיה לוי.171-5::0701 :

פעולת ליל שבת15:11 :
מפקד ולימוד מדריכים51:11 :
מפקד ,מנחה ופעולות53:11 :
שירי סד"ש ,ערבית והבדלה53:71 :

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

מפקד ,הרקדה וסרטון פרומו חודש
ארגון53:71 :

 111-3616711או למוקד הגוש .5113

ה' עימכם

ברכות ואיחולים

משולחן הרב
נקודה בפרשה :התפעלות רבה הייתה בעולם כאשר נולד יצחק.
הנס המדהים של לידת בן לאב בן מאה ואם בת תשעים ,היה
גדול מאד .עתה הבינו כולם כי ההופעה של אברהם ושרה אינה
אפיזודה חולפת ,אלא תמשיך ותתעצם במלוא אורה ,תפיץ
חסד ודעת א -לוקים עם צחוק ושמחה בעולם בדורות הבאים.
שרה אמנו שמחה מאד ,מתפעלת ואומרת" :צחוק עשה לי
א -לוקים ,כל השומע יצחק לי" .רש"י מביא על כך דברי מדרש
אגדה" :הרבה עקרות נפקדו עמה ,הרבה חולים נתרפאו בו
ביום ,הרבה תפילות נענו עמה ורב שחוק היה בעולם" .הולדת
יצחק סוללת את הדרך לגאולת עם ישראל והעולם כולו ומרבה
אורה ושמחה.
אות הצטיינות למקווה נווה דניאל :מקווה הנשים בישוב זכה
באות הצטיינות על יופי והדר ,מקום ראשון במקוואות בגודל
בינוני בארץ .יישר כוח לכל העוסקים במלאכת הבניה ,העיצוב,
ההפעלה והפעילות .לחברי המזכירות שהשקיעו רבות בתקופת
הבניה והשיפוץ ,למועצה הדתית ,לוועדת המקווה ולצוות
הבלניות המסור .יהי רצון שנזכה להרבות אורה קדושה וטהרה
בשמחה ולהמשיך השפע לדורות הבאים.

★

לאיירה ורבקה בי'גל ולתמר לאירוסיה עם ליאור
בוינג'ו ממעלה אדומים .זכו להקים בית נאמן
בישראל.

★

ליוסי ורחלי פוקס ולשירה לאירוסיה עם חגי בן
אהרן מת"א .זכו להקים בית נאמן בישראל.

★

לרב יוסי ופנינה אליאב ולתמר לנישואיה עם מוטי
גריינר .זכו להקים בית נאמן בישראל.

★

לתמר חובארה ולמשפחתה ולהדס לנישואיה עם
אשר שטרן .זכו להקים בית נאמן בישראל.

★

לרב משה ועליזה סטבסקי להולדת הנכד בן לחיה
וגבריאל .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

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

תנחומים

תנחומים

לשלי מנשה ומשפחתה על פטירת אמה

לאיתמר מנדלוביץ ומשפחתו על פטירת אמו

מרטל יורבצקי ז"ל

שמחה מנדלוביץ ז"ל

השבעה ברח' חזקיהו המלך  56בירושלים
(נא להימנע מביקורי תנחומים בשעות )51:71-57:71

השבעה עד יום ששי ברח' פרימו לוי ( 1פינת רח' העסקן)
ירושלים.

זמני התפילות:
שחרית  3:11 -מנחה  53:11 -בשבוע הבא בשעון חורף 53:11
ערבית  53:71 -בשעון חורף 53:71

בבניין ירושלים תנוחמו.

בבניין ירושלים תנוחמו.

דת ושיעורים
ה'

ד'
ג'
ב'
א'
 – 2::1דף יומי – הרב יחזקאל ליכטנשטיין – בבית הכנסת המרכזי
 :0:71 – 0:61השיעור היומי בתנ"ך (ספר ישעיהו) לנשים – הנושא השבוע :יחסי ישראל והעמים בתהליך הגאולה.
בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )0736
 7:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג17:-06:0100 ,
 – 01:11סודות של הפרשה –
– 61::1
עם הרב שארף מביתר – ארוחת בוקר –
:7::7 – 7:11
 :66:11שיעור
– 61:11
בבית מדרש דרך האבות
שיעור בתנ"ך
לגברים –
שיעור "צורבא מרבנן"
(ספר יחזקאל) –
המרכזי:
הכנסת
בבית
–
לילדים
הרב
חוגי
"קדושת לוי" –
לגברים – הלכות נידה –
 :07::1 – 07:61א'-ב' בנות
הרב מתניה בן-שחר,
באוהל "ותן
בבית הכנסת הספרדי
– 61::1
בבית הכנסת המרכזי
בנים
ב'
א'
:
02:11
–
07::1
חלקנו"
עולם
 :02::1 – 02:11ג'-ד' בנות
החסידות
 :05:11 – 02::1ג'-ד' בנים
 – 61::1שיעור
– ד"ר
 :05::1 – 05:11ה'-ו' בנות
 :01::1 – 7::7שיעור
לאחר ערבית
–
מגילה
בירושלמי מס'
אוריאל
 :00:11 – 05::1ה'-ו' בנים
ברמב"ם (מורה נבוכים,
של – 60:11
יחזקאל
הרב
גלמן –
 :00::1 – 00:11חוג טעמים לבנים ה'-ח'
חלק שני) – הרב מתניה בן-
שיעור בגמרא
ליכטנשטיין – בבית מש'
בבית מש'
 :07:11 – 00::1ז'-ח' בנים
שחר ,בבית הכנסת המרכזי
בסגנון עיוני
)
65
הרודיון
(נוף
יונבסקי
כפיר
 :53:71 – 53:11ז'-ח' בנות
(גמרא,
(אלוני
 – 61:11שיעור בגמרא מס' מועד קטן –
ראשונים וכו')
 :66:11 – 60:01שיעור
 – 11:71שיעור "צורבא
ממרא
הרב פנחס לנגר –
–מס' בבא
מתניה
הרב
–
בתהלים
מש'
מרבנן" לנשים – בבית
):73:
בבית מש' עדי (אלוני ממרא )73:
מציעא –
בן-שחר בבית מש' קפלין
כפיר (אלוני ממרא .)71/1
לאחר ערבית של  – 60:11שיעור בגמרא
הרב חנן כלאב
(הרי יהודה )0:
מתחילים חוברת חדשה.
בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו') –מס'
– בבית הכנסת
הנושא השבוע" :קרבת
לפרטים :ידידה ויסברג,
בבא מציעא – הרב חנן כלאב –
הספרדי
א-לוקים לי טוב"!
176-7016707
בבית הכנסת הספרדי
 – 61::7דף יומי – הרב דרור ברמה – בבית הכנסת המרכזי

ו'

 – 7:11לימוד
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 Mazkirut's Desk:

Young noar:
The activities of the young noar continue. In the past two
weeks survey forms were sent out to the parents. The youth
committee has worked on building a program based on the
survey, while taking into account the various requests aired
by the youth and their parents, as well as working in
cooperation with Yoni Ben Chamu, the young noar
coordinator who brings his professional and practical
experience.
We strive to achieve each of these activities every month:
Volunteer work
A lecture or workshop (either by parents or external)
Activity with Yoni, some of which are separate for boys and
girls
Additionally, there has been a change in the time of the
activities and they will now be held regularly on
Wednesdays.
17:00-19:00: either 7th graders or one group by division of
girls/boys
19:00-21:00: either 8th graders or second group by division
of girls/boys
We are open to suggestions of volunteer work in the Yishuv,
lectures, workshops or other interesting and enriching
activities. Please be in touch directly with Yoni, 0545211156
Bnei Akiva:
Following a tour of the snif and youth room by
representatives of the mazkirut and the Bnei Akiva
committee, the first decision made has been to redo the
bathrooms in the snif, which have been out of commission
for several years.
After a few work days of fixing and thorough cleaning, the
bnei akiva children are able to start using them again.
As the process continues we will promote other projects in
these areas, while assessing how our wonderful youth, who
use these areas regularly, can help be responsible for their
protection and upkeep.
We ask the parents to talk to their children about the
importance of maintaining the cleanliness of the Yishuv .
Elevator:
We are all pleased and excited about the newly functioning
elevator between Derech Avot and Nof Herodion.
Parents, please take a moment to speak with your children of
all ages.
Please note the maximum weight and number of persons
allowed on the elevator.
children under age 10 may not ride alone.
(even gan chova kids who are "just" going to gan!)
No jumping or wild behavior allowed.
Do not attempt to shake it in any way!
No smoking or littering in the elevator.
If you witness any unacceptable behavior, please report it to
the mazkirut.
Only authorized professionals may free someone trapped in
the elevator.
We are thrilled with how the elevator upgrades our Yishuv
Please follow these rules and explain their importance to
your children.
We wish you a safe and pleasant ride in the elevator!
Please note: on shabbat the elevator is activated from 5:3023:30.
Additionally, there are closed circuit cameras installed in
and around the elevator.
The mazkirut and education committee.
Recycling:
A new purple receptacle for glass recycling has been added
behind the supermarket.

משולחן המזכירות
 בשבועיים. פעילות הנוער הצעיר נמשכת בשמחה:נוער צעיר
 ועדת הנוער עבדה.האחרונים הופצו שאלונים בקרב ההורים
 ותוך ניסיון להתחשב,על בניית תכנית תוך ניתוח השאלונים
 וכן בשיתוף יוני בן,בקולות השונים שעלו מההורים והילדים
.חמו רכז הנוער הצעיר והידע המקצועי והמעשי שלו
:השאיפה היא שבכל חודש יהיה מענה לתחומים הבאים
. פעילות עשיה והתנדבות.0
 סדנא (לפעמים של הורים ולפעמים של3  הרצאה3  שיחה. 6
.)כוחות מבחוץ
. שחלקה נפרדת בין בנים לבנות, פעילות של יוני.:
 חל שינוי בזמני הפעילות ומעכשיו היא תתקיים,כמו כן
:בקביעות בימי רביעי
:) בנות3 סבב ראשון (לעיתים כיתות ז ולעיתים חלוקה בנים
.05:11-07:11
:) בנות3 סבב שני (לעיתים כיתה ח ולעיתים חלוקה בנים
.07:11-60:11
3  סדנאות3  לשיחות,נשמח לרעיונות לפעילות התנדבות ביישוב
 נא להציע ישירות ליוני בטלפון.הרצאות מעניינות ומעשירות
.17:-7600072
 לאחר סיור של נציגי הועדות ונציגי:סניף בני עקיבא
 חדר הנוער וחצרו על מנת לדון,המזכירות בסניף בני עקיבא
 הוחלט בשלב ראשון לשפץ את שירותי הסניף,בנראות המבנים
 לאחר.שלא היו תקינים וניתנים לשימוש בשנים האחרונות
 בימים אלו,מספר ימי עבודה הכוללים שיפוץ וניקיון יסודי
 בהמשך התהליך נקדם.ילדי הסניף יכולים להשתמש בהם
תחומים נוספים באזורים אלה תוך הפעלת שיקול דעת של
המזכירות והוועדות במחשבה כיצד בני הנוער הנפלאים שלנו
יכולים לקחת אחריות על שמירה ותחזוקה של המבנים בהם
.הם משתמשים באופן שוטף
אנו מבקשים מציבור ההורים לשוחח עם ילדיהם על חשיבות
.שמירת התקינות והניקיון של כל מבני היישוב
 כולנו שמחים ומתרגשים לקראת פעילותה החדשה של:מעלית
המעלית היפה מרחוב נוף הרודיון (מול המזכירות) עד רחוב
דרך אבות! לאחר מספר אירועים בהם תושבים נתקעו במעלית
 אנו חוזרים ומזכירים את הכללים,ובעקבות פניות של הורים
בכדי שנוכל כולנו להמשיך ולהשתמש בה בצורה טובה ויעילה
.ביותר
 קחו רגע לשוחח על כך עם ילדיכם – בכל, אנא,הורים
.הגילאים
מספר אנשים מקסימלי3*יש לשים לב למשקל המקסימלי
המותרים במעלית
 לנסוע לבד במעלית (גם ילדי01 *אין לאפשר לילדים מתחת גיל
)גן חובה ש"רק" הולכים לגן
 להשתולל או להתפרע במעלית,*אסור לקפוץ
*אין לטלטל אותה בשום דרך
*אין לעשן או להשאיר פסולת במעלית
*אם הנכם רואים משהו לא תקין – יש לדווח על כך ישירות
למזכירות
 רק אנשי מקצוע מוסמכים,*במידה וחו"ח צריך לבצע חילוץ
לכך – יעשו זאת
הננו שמחים ומודים על השדרוג המשמעותי שנעשה ליישובנו
!בעזרת המעלית
אנו חוזרים ומבקשים מכולם לשמור על הכללים ולהסביר
.אותם ואת חשיבותם לילדים
! נעימה ובטוחה במעלית,מאחלים לכולם נסיעה טובה
 בשבת המעלית פעילה בין השעות-לתשומת ליבכם
.6::11– 7::1
.כמו כן מותקנות מצלמות במעגל סגור במעלית ובסביבתה
.ועדות חינוך והמזכירות
) לרשות הציבור נוסף מיכל חדש (סגול:שיפור פני היישוב
.לאיסוף זכוכיות ברחבת הסופר האחורית

קהילה
מה היה לנו השבוע?
המקווה המצטיין :מקווה נווה דניאל זכה בפרס ארצי של
המועצה לישראל יפה ושל המשרד לשירותי דת כמקווה היפה
ביותר בקטגוריית מקווה בגודל בינוני .בטקס קבלת הפרס,
אמרה השופטת הראשית בתחרות ,הגב' מרים פרץ ,שמקום
התפילה האמיתי הוא לא בית כנסת ,אלא המקווה .התפילות
של האימהות במקווה ,הוא מה שבנה ובונה עם העם שלנו.
במקווה הנשים באות ומתפללות עליהן ועל משפחתם מתוך
לב טהור ,וזה מקום התפילה הטהור .את הפרס מקווה נווה
דניאל קיבל בזכות הבלניות המסורות למקווה ולנשות
היישוב :הגב' נצחיה לוי ,ציונה פויירשטיין ויפה בלנדיס.
יישר כוחכן אשרינו שזכינו!

נשים על הבוקר :השבוע התחדשו מפגשי הבוקר לנשים .תודה
לאילנה ברנר על ההרצאה המעניינת ולחני ברנשטיין על
האירוח .כולן מוזמנות להצרף.

נשים על הבוקר -מפגשי בוקר לנשים
 Women in the morningmorning meetings for women
(תינוקות מוזמנים להצטרף בשמחה)

יום ה' כ"ג חשון  0.00בשעה 01:11

הכנת מגש פירות מעוצב
ערב לזכרו של הרב שלמה קרליבך :אתמול בערב התקיים
ערב ניגון ,שירה וסיפורים מסיפוריו ותורותיו של הרב שלמה
קרליבך לציון  6:שנה לפטירתו .תודה לאלעד איזבוצ'קי ,דובי
אנגל ושלמה אברמסון על היוזמה והארגון המלא בהתנדבות.
אשרינו שזכינו בחברי קהילה כאלו.

שרה בלוך -בעלת העסק "תמר ותפוח"
המפגש יתקיים בבית של הדס דוויק
נחל המעיינות  66קומה -0
ניפגש מדי פעם לארוחת בוקר מפנקת
יחד עם סדנה  3הרצאה בתחומי עניין שונים
הצטרפי אלינו לבוקר מגבש ומשמח!
לפרטים ,ועדת נשים על הבוקר:
חני ברנשטיין  3 171-7011:70דבורה שרף 17:-:712005
*בבקשה להירשם מראש

תמר ותפוח
מגשי פירות טעימים ומעוצבים.
מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ונושא קהילתי ופרטי.
רות אדרי רכזת הקהילה ,111-3137316
kehiland@gmail.com

משלוחים בגוש עציון.
לפרטים שרה בלוך17:-5557722 :

’בואו בשמחה‘  -למכירה/השכרה
[יפורסם אחת לרבעון בדף המידע ומידי שבוע באתר היישוב של נווה דניאל]


להשכרה :דירה מעולה  3וחצי חדרים 08 ,מ"ר .בפינת אלוני ממרא ונוף הרודיון .קרוב לגן שעשועים ,בית הכנסת הבוקס ותחנת
אוטובוס .מטבח מרווח ,אמבטיה 0088 .ש"ח כולל ארנונה .כניסה מיידית .לפרטים לימור פרל .800-0190198



להשכרה :בית פרטי (שרגא אדלר לשעבר) עם שישה וחצי חדרים  .מרווח 0 .חדרי שירותים .שתי גינות מטופחות בחזית ומאחור .מרוהט
חלקי (אופציונאלי) .אפשרות להשכרה לטווח קצר לפרטים :גליה סטפנסון galiastephenson@gmail.com 800-0000038



להשכרה :במרכז נווה דניאל דירת  0.0חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט .מתאים לזוג,יחיד או למשרד.
כניסה מידית .לפרטים :ג׳ולי( יוכבד) 808-0310993



להשכרה :דירת  3.0חדרים ,חדשה ,יפה ומושקעת ,יחידת הורים ,מיזוג מרכזי ,מטבח מרווח ,חלונות אנדרסן .גישה ישירה ללא מדרגות.
מיקום שקט ומרכזי .כניסה מידית אוריאל גלמן.800-0091981 :



להשכרה  :דירת  3חדרים (כ 08-מ"ר) מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל .קומת קרקע ללא מדרגות ,שכנים נפלאים! לפרטים
אילת זמיר .800-9010189



להשכרה :דירת  0חדרים ( 989מ"ר ) להשכרה .מיידי .ברחוב נוף הרודיון ( 39מול הבוקס) ,נגישה ללא מדרגות ,ארבע כיווני אוויר ,נוף
יפהפה ,דוד שמש ,מזגן ,חימום תת רצפתי ,מטבח גדול ומושקע +פינת אוכל ,חדר שירות וארונות .טלפון  8000981100ראובן הכהן
אוריה.



להשכרה :דירת  3חדרים ,מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה 0 ,שירותים .קרובה למרכז היישוב (פרוייקט  .)00תאריך כניסה גמיש.
לפרטים :ריקי בר-כוכבא 8000300091



להשכרה :דירה בקומה עליונה  3חדרים 0 ,מרפסות ,נוף מרהיב כניסה מיידית .לפרטים :מנחם פריד .808-0000099



להשכרה :דירת  0חדרים ,כניסה פרטית ,גינה גדולה מתאימה גם לעסק (משרד/קליניקה) לפרטים :מנחם פריד .808-0000099



להשכרה :מסוף אוגוסט ,דירת  0חדרים קטנה וחמודה כ  08מ״ר .אמבטיה ושירותים ,מטבחון ,גינה קטנה וכניסה פרטית₪0888 .
לחודש .מתאימה מאד לזוג צעיר או כמשרד .למעוניינים ניתן לפנות לשני אנגל .8000390889-



להשכרה :דירת  08מ"מ 0.0 .חדרים .מתאימה לזוג צעיר או משרד /קליניקה .חלונות וגינה .בשכונה המזרחית .מתפנה אחרי החגים.
בת-שבע מטוס 8000-038-998



להשכרה :דירת  0.0חדרים  988מטר 2 ,שירותים ,גינה כ 98מטר אפשרות לתווך ארוך .להתקשר לפנחס לנגר 8003081890



להשכרה :דירת  3וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא ,מזגן ,דוד חשמל ,גינה עם נוף .פנויה החל מאוגוסט  .0890לפרטים :משה כפיר
.8009089008



להשכרה :דירת  0חדרים  908מ"ר ברחוב מגדל עדר ,דופלקס ,סלון גדול ,נוף פתוח ,יחידת הורים ,פינת משפחה ,כניסה ללא מדרגות
מהרחוב .מרדכי דימנטמן .800-0300999



להשכרה 0.0 :חדרים ק"ק  +חצר ומחסן .אפשרות לריהוט 8080-098008 80-1130000 .משפחת חבצלת.



להשכרה :דירה חדשה במרכז היישוב 3 ,חדרים ומקלט ,מוארת ,מעוצבת ,מזגנים בחדרי שינה .חצר גדולה .לפרטים יואל גודיס -
.8000909300



להשכרה :ברח` נוף הרודיון  0.0חד` מוארת מאווררת ויפה .יח` הורים ,חימום תת רצפתי ,ונוף מרהיב .מתפנה בסוף יולי .לפרטים
נוספים 800-0099990 -רחל אדרי.



להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה .כניסה מיידית .מחיר מעולה .למעוניינים נא
לפנות לשלום וייסברג.8000099001-



למכירה  9 :חדרים כולל שתי יחידות הורים 3 +וחצי חדרי שירותים .בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים עם
חלונות גדולים לכיוון הנוף .יש אפשרות לחבר בחזרה לבית .נוף מדהים! דויד לונדון .8089983990



למכירה :בית גדול ומרווח בשכונה המזרחית! בקומת הכניסה ,סלון ,פ"א ,מטבח ,שירותים ויחידת אירוח כולל שרותים ואמבטיה.
בקומה הראשונה ,יחידת הורים 3 ,חדרי שינה ,חדר כביסה גדול ,שירותים ואמבטיה .עליית גג של  08מ"ר כולל חלונות ושירותים.
בקומת המרתף-דירת  0.0חדרים נפרדת ,כ 988-מ"ר-מושכרת עד אוגוסט .בית מתוחזק ,חימום מרכזי ,נוף פנורמי ,חצר מרוצפת עם
פרגולה ענקית לסוכה ,גינה ומחסן .כניסה מיידית! לפרטים נוספים :יוסי פוקס  808-9083033או במייל fuchslaw@gmail.com



למכירה :קוטג' באלוני ממרא עם נוף מרהיב וגינה גדולה 9 .חדרים 3.0 ,חדרי אמבטיה 3 ,מרפסות .חלונות ל 0-כיווני רוח .מטבח מעוצב
ורחב ידיים .מחסן גדול ותוספות רבות נוספות .לפרטים משפחת בן דוד  800-908-1098או 800-910-0910

(יודפס פעם בתקופה .יפורסם כל שבוע באמצעים האלקטרונים בלבד)

מזכירות
א'-ה'8:03-03::6 :
ו' :סגור
60-44:000:

מקווה נשים
א'-ה'04::6-00:66 :
ליל שבת/חג בתיאום מראש
מוצ"ש04::6-00:66 :
נצחיה לוי636-0::8406 :

דואר

ספריה

א' ,ב' ,ה'08:66-04:66 :
ג'8:66-4:66 :
ד'00:66-00:66 :
ו' :סגור

א' ,ה'00:66-04:66 :
ב' ,ג'03::6-08::6 :
ד'06::6-00::6 :
ו' :סגור
מוצ"ש00::6-00::6 :

יוני בן חמו630-3000030 :

משחקיה
א' ,ד'00:66-08:66 :
מיקום :במקלט מול הסניף.
עלות כרטיסייה  .₪ 06רכישה
במקום ,גבייה בהוראת קבע.

60-44:0068

סופר תורג'מן
א'-ד'0::6-06:66 :
ה'0::6-00:66 :
ו'0::6-00:66 :

מאפיית שיפון
א'-ה'0::6-04:66 :
ו'0:66-00:66 :
60-44::440

סנטר הגוש
א'-ה'8::6-04:66 :
ו'8:66-0::66 :
60-44::4:6

60-44:8000

אורלי פרינט
א'-ה'8:66-00:66 :
ו' :סגור
60-4:64600

גילה כירבולים
א'-ה'00:66-04:66 :
ו' ,מוצ"ש ומעבר לשעות
בתאום מראש.
נוף הרודיון 00
630-344:000

רותי מתנות
א'-ה'06:66-00:66 :
ו'-8:66 :שעה לפני
כניסת שבת.
מוצ"ש :פתוח
נחל אשכול 0
630-:080084

בית הכסת המרכזי "זכור לאברהם" – ווה דיאל
לוח זמי תפילות משתים לתקופת שעון חורף :מרחשון  -אדר ב' ה'תשע"ט
ערב שבת
פרשה

וירא
חיי שרה
תולדֹת
ויצא
וישלח
וישב
מקץ )ראש חודש טבת ,חוכה(
ויגש
ויחי
שמות
וארא
ב ֹא
בשלח )שירה(
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל )שקלים(
פקודי
ויקרא )זכור(
צו
* מניין נוסף לערב שבת חנוכה

תאריך

הדלקת
רות

מחה

יום השבת
שחרית סוף זמן
)המיין
ק"ש
המרכזי(

מחה
קטה

חול אחרי שבת
ערבית
מוצ"ש

מחה

ערבית

16:40

17:20

16:29

16:39

8:39

17:26

16:35

17:15

ב'

בכסלו

16:23

16:33

8:43

17:21

16:30

17:10

ט'

בכסלו

16:19

16:29

8:46

17:18

ט"ז בכסלו

16:16

16:26

16:25

17:05

16:20

17:00

16:25

17:05
17:10

י"ח במרחשון
כ"ה במרחשון

כ"ג בכסלו

16:15

8:00

8:50

17:15

16:25

8:54

* 14:30
& 16:25

8:58

16:26

9:03

17:17

9:06

17:20

16:30

17:24

16:35

17:15

16:40

17:20
17:25

ל'

בכסלו

ז'

בטבת

16:16

י"ד בטבת

16:19

16:29

כ"א בטבת

16:23

16:33

9:09

כ"ח בטבת

16:28

16:38

9:12

17:29

בשבט

16:34

16:44

9:13

17:34

16:45

י"ג בשבט

16:40

16:50

17:40

16:50

17:30

בשבט

16:46

16:56

17:46

16:55

17:35

כ"ז בשבט

16:53

17:03

9:12

17:52

17:05

17:45

באדר א'

16:59

17:09

9:10

17:58

17:10

17:50

י"א באדר א'

17:05

17:15

9:07

18:03

17:15

17:55

י"ח באדר א'

17:11

17:21

9:03

18:09

17:20

18:00

כ"ה באדר א'

17:17

17:27

8:58

18:14

17:25

18:05

ב'

באדר ב'

17:22

17:32

18:19

17:30

18:10

ט'

באדר ב'

17:27

17:37

18:24

17:35

18:15

ט"ז באדר ב'

17:32

17:42

18:29

17:40

18:20

ו'
כ'
ד'

8:30

8:00

9:14

16:00

16:15

16:30

16:45

8:53
8:48
8:43

17:00

