במעלה ההר

וַיִּ גַׁש

דף מידע נווה דניאל

ז' בטבת ה'תשע"ט

צאת השבת 61:61 -

הדלקת נרות 61:61 -

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

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

01:21 ,02:21

01:21

לאחר ערבית 01 :דקות
של שירת הבקשות

(סוף זמן ק"ש)3:19 :

3:01 ,*0::8 ,1:91
* המניין המרכזי

0:91 ,1::1

0:11

0:01

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

01:11 ,02::1
17:17

01:11 ,02::1
05:05

16:00
05:15

01:11 ,09:11
05:05

שחרית בשבת

בית הכנסת הספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

01:21

01:21

01:21

0:01 ,*1:15

3:01

01:05 ,0::11
05:05

01:11
05:25

01:21

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש
דרך האבות

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה לפני ערבית:
דניאל גימפל

שיחה לפני ערבית:
שמואל רטבי

שיחה לפני ערבית:
הלל גלוך

 אילן בוכהולץ'" :חלמא דלא
מפשר כאגרתא דלא מקריא' –
על חלום ,גזרה ובחירה"

 – 01:11תפילת ילדים

 – 5:91שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:

שבת
בבוקר
לאחר
מוסף

לאחר מוסף:

תהילים ושיעור לנשים

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

 00:11במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

שבת
אחה"צ
ומוצאי
שבת

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם
 – 01:91מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

חב"ד
– 01:11
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בימות החול :

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ד' ,ו')

0:01 ,5::1 ,5:01 ,1:91
,1:11
ביום ו' :גם 0::1
,1::1
(זמן טלית ותפילין)1::0 :
01:21 ,09::1
21:91 ,03:11 ,05:11

שחרית (ב' ,ה')
מנחה (א' ,ב' ,ד' ,ה')
ערבית (א' ,ב' ,ד' ,ה')

יום הקדיש הכללי
צום העשירי :יום ג' ,י' בטבת
8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30 ,*5:30
שחרית (ג')

* סליחות לפני שחרית (זמן טלית ותפילין)5:40 :

מנחה (ג')
ערבית (ג')

01:01 ,09:91
01:1:

קונצרט חליל ופסנתר

יתקיים אי"ה במוצאי שבת פרשת ויחי
 22לדצמבר בשעה 21:01
בבית משפחת רובסקי ,רח' המוריה 292:
בתוכנית:
באך :סויטה בסי מינור לחליל בליווי פסנתר
באך-גונו :פרלוד מס'  ,0עיבוד לחליל ופסנתר
ליסט :רפסודיה הונגרית מס'  2לפסנתר
סן-סנס :שתי רומנסות לחליל ולפסנתר
רחמנינוב :אלגיה לפסנתר
פולנק :סונטה במי מינור לחליל ופסנתר
מנגנים :גניה רובסקי ,פסנתר ,שמואל רטבי ,חליל
הציבור מוזמן
באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
 850-0151:05או למוקד הגוש 6080

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 09:91גן חובה  -ג'
 – 09:11ד'-ט'

נוף הרודיון
א' ,ד'1:01 :
ו'1:21 :
1:01

תפילת ילדים

בתי תושבים  /אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו"

 – 21:11הרב שלמה לוי
בבית חנן מאיר
(מגדל עדר )0222
 – 1::8מדרש רבה על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
לימוד הורים וילדים

לאחר מוסף:
הרב שלום ויסברג

– 0::21
לימוד הורים וילדים

באמרי רחל

 – 09::1תהילים לבנות
(א'-ו') בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה ):

 – 01:91שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 01:11שיעור לנשים
"גאולה בפרשה" בבית

– 65:08
שיעור לנשים

בלחמו (אלוני ממרא )0922

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

1:11

כוותיקין:
( 1:00א') – ( 1:09ו')

1::1
20:11

20:91
עלות השחר7:51 :

( 21דקות לפני הנץ החמה)

21:11
סוף הצום61:51 :

1:11

1::1

( 1:02כוותיקין)

20:91

01:01
01::3

01:01
01:10

בני עקיבא

פעולת ליל שבת21:91 :
מפקד ולימוד סגל0::11 :
מפקד ,מנחה ופעולות01:21 :
שירי סד"ש ,ערבית והבדלה05:11 :

מקווה:
א'-ה'22:11 – 03:91 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש22:11 – 03:91 :
(תשלום  ,₪91בערב שבת ללא תשלום)
לפניות :נצחיה לוי.111-5990301 :

משולחן הרב

ברכות ואיחולים

נקודה בפרשה :יוסף הצדיק חס על כבודם של אחיו ומצווה
להוציא כל איש מעליו בהתוודעו אליהם .יש מפרשים כי לא
רצה שישמעו המצרים על השלכתו לבור ומכירתו .המהר"ל
מוסיף כי יוסף לא רצה שישמעו המצרים כי אחיו חשודים
בגניבת הגביע .היחס של יוסף לאחיו שפגעו בו קשות בעבר
מפליא ומעורר הערכה רבה .אולי יחסו נובע גם מאמונתו כי
"כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד" .כדברי יוסף "וישלחני
א -לוקים לפניכם  ...ולהחיות לכם" .יתכן כי יוסף מתנהג כך
בגלל הערבות ההדדית עם כל יהודי ,שבאה לידי ביטוי בדברי
יהודה ש"ערב את הנער" והיה מוכן להישאר עבד במצרים כדי
לחלץ את בנימין אחיו.
משפחת הנוער :בחנוכה השתתפתי פעמיים בהדלקת נרות עם
הנוער הנפלא של הישוב .פעם אחת בנר שלישי בסניף בני
עקיבא בישוב ,שם התכנסו המדריכים והחניכים בניצוח תמר
הקומונרית לשיחה ולפעילות ערכית על חנוכה .פעם שניה
בהדלקת נר שמיני .הנוער בראשות תהילה התכנס כמנהגו
בשנים האחרונות להדלקת נרות ולשמחה בבית יואל באטפלד.
יואל הודה במילים נרגשות לנוער ולקהילה שהוא רואה בהם 2
בנו מעין "משפחה מאמצת" עבורו .יואל פנה לעשרות
המשתתפים וביקש מכל אחד לנסות ולהוסיף אור למישהו
בכל יום.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

★

למיכאל ושני שטריק ולאלישע לנישואיו עם
רוחמה אגל-טל .זכו להקים בית נאמן בישראל.

★

לחי ורות בורג'ל להולדת הנכד בן לשרה -חנה
ואיתן .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

תנחומים
ליונדב תומר ולמשפחתו על פטירת אביו

ר' אבנר טומשוף ז"ל
השבעה ברחוב שיבת ציון  ,5אפרת

שבת שלום ,מתניה בן-שחר

בבניין ירושלים תנוחמו

יחד לב אל לב
השבת אבידה :אבדו משקפי ראיה של ילדים באזור התחנה המרכזית בישוב .כל המוצא מתבקש להתקשר אלי .תודה .לימור פרל
.11::30:351
אתון בישוב :מס' ילדים בישובים מחזיקים אתון באישור וטרינר המועצה ומתוך מודעות לצער בעלי חיים .האתון מושגחת
ומטופלת היטב .לכן ,תושבים הפוגשים אתון קשורה בנק' שונות לצורך מרעה ,מתבקשים לא לפתוח את הקשירה שלה ,דבר
שעלול להפחיד אחרים או לגרום להם נזק ובכך לסבך את הבעלים .נא להסביר זאת לילדים שלכם " -ונשמרתם לנפשותיכם".
גדליה פרידמן.

דת ושיעורים
ה'
ד'
ג'
ב'
א'
באנגלית :הרב פנחס לנגר
 – 1:91דף יומי – בבית הכנסת המרכזי – בעברית :הרב יחזקאל ליכטנשטיין
 :0:11 – 0:21השיעור היומי בתנ"ך לנשים את מוזמנת להצטרף אלינו ,אנו נתחיל ספר יואל מתוך "תרי עשר".
הנושא השבוע :אזעקה ותקיעת שופר בציון.
בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )0322
 3:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג119-02:0100 ,
 – 01:11סודות של הפרשה –
– 21:91
עם הרב שארף מביתר – ארוחת בוקר –
:3::1 – 3:11
 :22:11שיעור
– 21:11
בבית מדרש דרך האבות
שיעור בתנ"ך
לגברים –
שיעור "צורבא מרבנן"
חוגי הרב לילדים – בבית הכנסת המרכזי:
(ספר יחזקאל) –
"קדושת לוי" –
–
נידה
הלכות
–
לגברים
 :01::1 – 01:21א'-ב' בנות
הרב מתניה בן-שחר,
באוהל "ותן
בבית הכנסת הספרדי
– 21:91
 : 01:11 – 01::1א'-ב' בנים
בבית הכנסת המרכזי
חלקנו"
עולם
 :01:91 – 01:11ג'-ד' בנות
החסידות
 :05:11 – 01:91ג'-ד' בנים
 – 21:91שיעור
– ד"ר
 :05:91 – 05:11ה'-ו' בנות
 :01:91 – 3::1שיעור
לאחר ערבית
בירושלמי מס' מגילה –
אוריאל
 :00:11 – 05:91ה'-ו' בנים
ברמב"ם (מורה נבוכים,
של – 20:11
הרב יחזקאל
גלמן –
 :00:91 – 00:11חוג טעמים לבנים ה'-ח'
חלק שני) – הרב מתניה בן-
שיעור בגמרא
ליכטנשטיין – בבית מש'
בבית מש'
 :03:11 – 00:91ז'-ח' בנים
המרכזי
שחר ,בבית הכנסת
בסגנון עיוני
ינובסקי (נוף הרודיון )25
כפיר
 :03:91 – 03:11ז'-ח' בנות
(גמרא,
(אלוני
 – 21:11שיעור בגמרא מס' מועד קטן –
 :22:11 – 20:01שיעור
ראשונים וכו')
ממרא
הרב פנחס לנגר –
בתהלים – הרב מתניה
 – 21:91שיעור "צורבא
–מס' בבא
)912:
בבית מש' עדי (אלוני ממרא )129
מרבנן" לנשים – בבית מש' בן-שחר בבית מש' קפלין
מציעא –
(הרי יהודה )0:
כפיר (אלוני ממרא .)912:
הרב חנן כלאב
לאחר ערבית של  – 20:11שיעור בגמרא
הנושא השבוע" :שפוך
לפרטים :ידידה ויסברג,
– בבית הכנסת
בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו') –מס'
חמתך  "...על מי?
112-1012303
הספרדי
בבא מציעא – הרב חנן כלאב –
ומדוע?
בבית הכנסת הספרדי
 – 21::1דף יומי – הרב דרור ברמה – בבית הכנסת המרכזי

ו'

 – 3:11לימוד
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 ):

נוער
מה היה לנו בחנוכה?

התנדבות :ביום שני נר שני של חנוכה יצאנו להתנדבות בבית אבות בירושלים.
היה שמח ומאיר את הלב.
מסיבת חנוכה גושית :ביום חמישי ,נר חמישי של חנוכה ,התקיימה במתנ"ס מסיבת חנוכה גושית לנוער .הופעה של יובל דיין,
הדלקת נרות משותפת וסופגניות.
סמנריונים :בסופ"ש השתתפו חברי שבט הנני בסמינריוני נחשון והדרכה של בני עקיבא.
הדלקת נרות ומסיבת חנוכה עם יואל :ביום ראשון נר שמיני של חנוכה זכינו להדליק נרות עם יואל באטפלד היקר בביתו .הגיעו
 :1בני נוער .שמענו מפיו סיפורים על עלייתו לארץ ועל השמחה להיות חלק מקהילת נווה דניאל .היה מרגש במיוחד.
טיול :ביום שני ”זאת חנוכה“ יצאנו לטיול נוער .טיילנו מכפר אדומים לעין פוואר וסיימנו בארוחת ערב מפנקת למרות הקור העז.
היה טיול נפלא וסיום מצוין לחג .כיתה ט' ,חסרתם לנו מאד מקווים שנהניתם בטיול שלכם עם בני עקיבא .מחכים לכם
בפעילויות הבאות.
תודה מעומק הלב לצוות חנוכה איחנועם וינגוט ,טל ורדי ,יונתן איתם ,נעם בר ,עדן בלוך ,עטרה גלמן ,עמית זגדון ,צופיה מאיר,
שילת גוטרייך ותומר רגב ,שעמלו על כל הפעילויות הנפלאות שהאירו לנו את החג.
משפחות מאמצות:
בחנוכה זכינו ומשפחת תורגמן שני וינון התחילו את דרכם עם שכבת כיתה ט' .מאחלים הצלחה וברכת הדרך טובה יחד...
משפחת סוקולובר ושכבת י' חגגו יחד בהדלקת נר שמיני ואחרון ,ונהנו מהספינג'ים הטעימים ביותר של עדי...

מוצ"ש שבטי :בחודש הקרוב אפגוש כל שכבה בנפרד בחדר הנוער לערב ביחד .כיתה ט' :במוצש"ק הקרוב אתם מוזמנים
בשמחה בין השעות  60::8ל .08:88מחכה לכם!
מבקשיי :חוזרים ללמוד בשמחה! אני מחכה לכם ביום ראשון ב 20:11בבית הכנסת .הלל.
נוער צעיר :ביום רביעי שעבר ,נר רביעי של חנוכה ,עשינו פעילות מיוחדת לכבוד חנוכה .זה המקום להודות לגילה אוספנסקי,
שהגיעה לחדר הנוער ,והעבירה שיחה על גבורה וזהות יהודית .היא סיפרה לנוער הצעיר את סיפורם האישי ואת העוצמות שאיתם
עלתה ארצה .תודה רבה!
בנוסף ,קשטנו סופגניות בסדנא מיוחדת! היה שמח.

מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ועניין
תהילה ינוסבקי לוי רכזת הנוער tehila.yale@gmail.com ,857-::61111

קהילה
מה היה לנו השבוע?
תרבות יוצאת לאור :ביום חמישי ,כ"ח כסלו ,נר חמישי של חנוכה ,נפגשנו ילדי הגנים וכיתות א'-ה' להצגת הילדים "סיפורי
תפילה" מבית תיאטרון תיקונים .ההצגה התקיימה כחלק מתוכנית אזורית של תרבות יוצאת לאור .תודה ליוחאי אפללו רכז
תחום תרבות במתנ"ס.
לימוד משותף ומסיבת חנוכה בבית הכנסת הספרדי :במוצ"ש פרשת מקץ התקיים לימוד משותף להורים וילדים ומסיבת חנוכה
בבית הכנסת הספרדי .היתה אווירה טובה וייחודית! תודה רבה לגבאי בית הכנסת הספרדי ובנוסף לשירה סופר וכרמל אופיר על
הכנת פעילות היצירה לילדים ולשלם נאמן על הכנת חידון קהוט על הלכות חנוכה.

ערב גברים:

נשים על הבוקר:

ביום שני סגרנו את חנוכה בערב גברים.
הרצאה של פרופ' אייל רגב בנושא חנוכה במבט היסטורי ,סיום
מסכת ,ספינג'ים ותה חם.
תודה לוועדת תרבות ערבי גברים :מתניה פאר,
אליהו פריד ודניאל אייזנברג על היוזמה והארגון של הערב.

סדנת ניתוח ציורי ילדים
עם שרית סולומון יונה ,מומחית בגיל הרך.
ניפגש ביום שני ט"ז כסלו ,2:.02
בשעה 01:11 :בביתה של יעל ניסן (רח' המוריה .)032:
כרגיל ,נפתח בארוחת בוקר משותפת.
כל משתתפת תביא משהו לכיבוד.
לפרטים :חני ברנשטיין111-3011930 -
דבורה שרף11:-:311005 -

מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ונושא קהילתי ופרטי.
רות אדרי רכזת הקהילה ,857-171:151
kehiland@gmail.com

מוצ"ש הקרוב

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


להשכרה :בית גדול ברח' עמק ברכה 082 :מטר 0 ,קומות5 ,חדרי שינה 3 ,שרותים ,מרפסת גדולה וגינה מ .23202.1
ג'יי גרוינוולד 220-132138. ,250-3820002 ,250-0088802



להשכרה :לתווך קצר או ארוך ,דירת  0חדרים ,חצר ונוף מקסים 2מחיר מעולה לאה רייכמן 2250018283.



להשכרה :דירה יפה להשכרה ברחוב מגדל עדר 3 2חדרים 2מרפסת ענקית עם נוף משגע 2מחיר נוח 2משפחת זליגר 2252883.318 /113005.



להשכרה :דירה מעולה  3וחצי חדרים 82 ,מ"ר 2בפינת אלוני ממרא ונוף הרודיון 2קרוב לגן שעשועים ,בית הכנסת הבוקס ותחנת
אוטובוס 2מטבח מרווח ,אמבטיה 0222 2ש"ח כולל ארנונה 2כניסה מיידית 2לפרטים לימור פרל 2250-01.0102



להשכרה :בית פרטי (שרגא אדלר לשעבר) עם שישה וחצי חדרים  2מרווח 0 2חדרי שירותים 2שתי גינות מטופחות בחזית ומאחור 2מרוהט
חלקי (אופציונאלי) 2אפשרות להשכרה לטווח קצר לפרטים :גליה סטפנסון galiastephenson@gmail.com 250-5008032



להשכרה :במרכז נווה דניאל דירת  025חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט 2מתאים לזוג,יחיד או למשרד2
כניסה מידית 2לפרטים :ג׳ולי( יוכבד) 252-5315803



להשכרה :דירת  325חדרים ,חדשה ,יפה ומושקעת ,יחידת הורים ,מיזוג מרכזי ,מטבח מרווח ,חלונות אנדרסן 2גישה ישירה ללא מדרגות2
מיקום שקט ומרכזי 2כניסה מידית אוריאל גלמן2250-5081821 :



להשכרה  :דירת  3חדרים (כ 52-מ"ר) מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל 2קומת קרקע ללא מדרגות ,שכנים נפלאים! לפרטים
אילת זמיר 2258-881812.



להשכרה :דירת  0חדרים ( .20מ"ר ) להשכרה 2מיידי 2ברחוב נוף הרודיון ( 3.מול הבוקס) ,נגישה ללא מדרגות ,ארבע כיווני אוויר ,נוף
יפהפה ,דוד שמש ,מזגן ,חימום תת רצפתי ,מטבח גדול ומושקע +פינת אוכל ,חדר שירות וארונות 2טלפון  2508.21185ראובן הכהן
אוריה.



להשכרה :דירת  3חדרים ,מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה 0 ,שירותים 2קרובה למרכז היישוב (פרוייקט  2)05תאריך כניסה גמיש2
לפרטים :ריקי בר-כוכבא 25083080.1



להשכרה :דירה בקומה עליונה  3חדרים 0 ,מרפסות ,נוף מרהיב כניסה מיידית 2לפרטים :מנחם פריד 2252-5585888



להשכרה :דירת  0חדרים ,כניסה פרטית ,גינה גדולה מתאימה גם לעסק (משרד/קליניקה) לפרטים :מנחם פריד 2252-5585888



להשכרה :מסוף אוגוסט ,דירת  0חדרים קטנה וחמודה כ  52מ״ר 2אמבטיה ושירותים ,מטבחון ,גינה קטנה וכניסה פרטית₪0222 2
לחודש 2מתאימה מאד לזוג צעיר או כמשרד 2למעוניינים ניתן לפנות לשני אנגל 225003.8228-



להשכרה :דירת  025חדרים  .22מטר 2 ,שירותים ,גינה כ 02מטר אפשרות לתווך ארוך 2להתקשר לפנחס לנגר 2503821288



להשכרה :דירת  3וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא ,מזגן ,דוד חשמל ,גינה עם נוף 2פנויה החל מאוגוסט  202.8לפרטים :משה כפיר
2250002.082



להשכרה :דירת  5חדרים  .02מ"ר ברחוב מגדל עדר ,דופלקס ,סלון גדול ,נוף פתוח ,יחידת הורים ,פינת משפחה ,כניסה ללא מדרגות
מהרחוב 2מרדכי דימנטמן 2250-0300...



להשכרה 025 :חדרים ק"ק  +חצר ומחסן 2אפשרות לריהוט 2525-0.2582 20-1130005 2משפחת חבצלת2



להשכרה :דירה חדשה במרכז היישוב 3 ,חדרים ומקלט ,מוארת ,מעוצבת ,מזגנים בחדרי שינה 2חצר גדולה 2לפרטים יואל גודיס -
22508858305



להשכרה :ברח` נוף הרודיון  025חד` מוארת מאווררת ויפה 2יח` הורים ,חימום תת רצפתי ,ונוף מרהיב 2מתפנה בסוף יולי 2לפרטים
נוספים 250-0080.85 -רחל אדרי.



להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח 2הדירה מושקעת וחדשה 2כניסה מיידית 2מחיר מעולה 2למעוניינים נא
לפנות לשלום וייסברג225005..851-



למכירה  0 :חדרים כולל שתי יחידות הורים 3 +וחצי חדרי שירותים 2בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים עם
חלונות גדולים לכיוון הנוף 2יש אפשרות לחבר בחזרה לבית 2נוף מדהים! דויד לונדון 22520023008



למכירה :בית גדול ומרווח בשכונה המזרחית! בקומת הכניסה ,סלון ,פ"א ,מטבח ,שירותים ויחידת אירוח כולל שרותים ואמבטיה2
בקומה הראשונה ,יחידת הורים 3 ,חדרי שינה ,חדר כביסה גדול ,שירותים ואמבטיה 2עליית גג של  52מ"ר כולל חלונות ושירותים2
בקומת המרתף-דירת  025חדרים נפרדת ,כ .22-מ"ר-מושכרת עד אוגוסט 2בית מתוחזק ,חימום מרכזי ,נוף פנורמי ,חצר מרוצפת עם
פרגולה ענקית לסוכה ,גינה ומחסן 2כניסה מיידית! לפרטים נוספים :יוסי פוקס  252-0523833או במייל fuchslaw@gmail.com



למכירה :קוטג' באלוני ממרא עם נוף מרהיב וגינה גדולה 0 2חדרים 325 ,חדרי אמבטיה 3 ,מרפסות 2חלונות ל 0-כיווני רוח 2מטבח מעוצב
ורחב ידיים 2מחסן גדול ותוספות רבות נוספות 2לפרטים משפחת בן דוד  250-802-1082או 250-015-0.10

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

מזכירות

מקווה נשים

א'-ה'8:03-03::6 :
ו' :סגור

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

60-44:000:

דרכי התקשרות ותחומי אחריות של המועצה  /המזכירות
מועצה :מוקד  060של המועצה .ניתן גם בווצאפ6300086063 :
תחזוקה שוטפת של היישובmazkirut@nevedaniel.org :
הצעות ורעיונות חדשים לחברי המזכירותpniyotnd@gmail.com :

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

