ִפינְ חָ ס

הדלקת נרות:

צאת השבת:

19:27

כ"א בתמוז ה'תשע"ז

20:27

(לא לפני )18:18

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

(סוף זמן ק"ש)9:15 :

מנחה בשבת

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
19:37 ,18:00 ,13:20

19:37 ,18:00

מרכז רוחני
ספרדי
19:37

19:37

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

8:30 ,6:45

8:15

8:15

18:50 ,17:30 ,13:15

19:30 ,17:30 ,13:15

17:50

18:50 ,13:15

19:27 ,18:27 ,14:00

20:27

20:27

20:17

20:27

20:27

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת
שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף:
הרב פנחס לנגר:

שבת
בבוקר

לאחר מוסף" :מדרש חנן"

לאחר
מוסף

"טיולים בחוץ לארץ"

נוף הרודיון

אמרי רחל

בית מדרש
דרך האבות
19:37 ,18:00

19:37

8:30 ,*5:10

9:15
18:30
20:37

* כוותיקין

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

שיחה אחרי קבלת שבת:
צביקה נמט

שיחה אחרי קבלת שבת:
ידידיה ליבי

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת

– 10:00
תפילת ילדים

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

 – 7:45שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי
לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

מוקדמת :הרב יהודה דרדיק

אמירת תהילים ע"י נשים
ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

 – 16:30הרב שלמה לוי

 – 18:00סעודה
שלישית קהילתית
 – 18:45מנחת חינוך:

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
 – 14:15שיעור לילדים
בטעמי המקרא ופיוטים

– 14:20
לימוד הורים וילדים

הרב יעקב קאפל רייניץ

שבת אחר
הצהריים

"( 17:50בין המנחות") –
הרב יחזקאל ליכטנשטיין:

"הַ אֶ בְ כֶה בַ ח ֶֹדׁש הָ ְרבִ יעִ יִ ,הנָּזֵ ר
יתי זֶ ה כַמֶ ה ׁשָּ נִים?"
כַאֲ ׁשֶ ר עָּ ִש ִ

בימות החול:

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')

,5:45

מנחה (א'-ה')
ערבית (א'-ה')

20:30 ,20:10

באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4

"כל כך טוב להיות כהן"

– 17:00
שיעור לנשים

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :

5:50

כוותיקין:
( 5:24א') – ( 5:27ו')

6:10

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

 – 17:00איל רגב:

9:10 ,8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
(סוף זמן קריאת שמע)9:15 :

19:30 ,13:40

לימוד הורים וילדים

– 17:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

הרב שמואל יכמן:

חב"ד
– 16:30

באמרי רחל

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

"פינחס ואליהו"

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

חב"ד

18:45
21:30

20:15

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :למזלית ודני אפל להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :ליוסי ושרה בלפר להולדת הבת .זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :למנחם ושרה פריד להולדת הנכד בן לאוריה וניר .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים :למשפ' חפץ דובב ושיינה שחזרו לישוב ,גרים בשכירות ברח' מגדל עדר 14
(בבית דימנטמן מרדכי) יישוב טוב!

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :המילה שלום בתחילת פרשתנו כתובה באופן מיוחד .הגמרא קידושין ס"ו ,ב אומרת כי לדעת
רב נחמן האות וו במילה שלום "קטיעא" .יש מסורות שונות איך לכתוב וו זו  :קצרה יותר ,חתוכה ,חתוכה
באלכסון ומחוברת כחוט השערה יש הכותבים אותה כמו וו רגילה ועוד .הרמב"ם (הל' תפילין ומזוזה וספר
תורה פ"ז ח-ט) פוסק" :ויזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות ובאותיות הנקודות ואותיות המשונות"...
ומוסיף" :כל הדברים האלו לא נאמרו אלא למצוה מן המובחר ,ואם שינה בתיקון זה או שלא דקדק בתגין
וכתב כל האותיות כתיקונן או שקרב את השיטין או הרחיקן או האריכן או קצרן הואיל ולא הדביקן אות באות
ולא חיסר ולא הותיר ולא הפסיד צורת אות אחת ולא שינה בפתוחות וסתומות הרי זה ספר כשר" .לפיכך מי
שיגלה בספר התורה כתיבה שונה מהרגלו לא יחליט שהספר פסול .מאידך ,על כולנו להרבות בחיזוק השלום
בתוך המשפחה ,בתוך הקהילה ובעם ישראל.
לשאלת רבים על קניית בגדים בימים אלה :יש דעה שאין לברך שהחיינו בימי בין המצרים .המחבר כתב
בשו"ע סימן תקנא סעיף יז בלשון "טוב להיזהר" .נושאי הכלים והמשנה ברורה כתבו שם כי בשבתות מותר
לברך שהחיינו .לפיכך ,כשיש צורך או חשש להפסד כספי אם תידחה הקניה ,אפשר לקנות לפני ראש חדש אב.
מחדשים את הבגדים בשבת ואז מברכים שהחיינו .למנהג חלק מעה"מ אפשר לחדש ולברך בשבת שלפני
השבוע שחל בו ט' באב .בקנייה לקראת שמחה אחרי שלושת השבועות ,מחדשים רק אחרי ימי בין המצרים
ואז מברכים שהחיינו .נתפלל שיהפכו ימי בין המצרים במהרה לימי הודיה על הגאולה השלמה ,כנבואת הנביא
זכריה (פרק ח) :לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

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!
א'-ב' בנות

 17:00-17:30ה'-ו' בנות

15:20-15:40

 15:40-16:00א'-ב' בנים

 17:30-18:00ה'-ו' בנים

 16:00-16:30ג'-ד' בנות

 18:00-18:30חוג טעמים לבנים ה'-ח'

 16:30-17:00ג'-ד' בנים

 18:30-19:00ז'-ח' בנים
 19:00-19:30ז'-ח' בנות

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10אנו לומדים
ספר תהילים .הנושא השבוע" :הפכת מספדי – למחול לי" .השיעור מיועד לגברים ונשים.
"וְ תֵ ן חֶ לְ ֵֽ ֵקנּו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
יום חמישי

20:30-22:00

שבת

7:30-8:30

שבת

17:00-18:00

קדושת לוי -רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב
מדרש רבה על
הפרשה
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה

לגברים
לנשים ולגברים
לנשים

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 מלכים הנושא השבוע :פילוג נורא בעם ישראל .בואי והצטרפי אלינו.
ניפגש בימים א -ה  8:20-8:50בבית משפחת קסוביץ.
"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 שעון קיץ :המקווה פתוח כל יום בין השעות .19:45-22:00במוצאי שבת וחג -המקווה יפתח
שלושת רבעי השעה ( 45דקות) לאחר צאת השבת  ,ויישאר פתוח למשך שעה וחצי .לקראת לילות שבת נא
להתקשר לקביעת מועד לטבילה .מחיר טבילה( ₪ 30-בלילות שבת וחג פטורים מתשלום) נא להקפיד על
התשלום .לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון .0507338910כולן מוזמנות בשמחה!
צוות הבלניות.

לימוד הורים וילדים בדרך האבות
פרסים!! כיבוד!!
כל שבת ,בשעה 14:20בבית המדרש דרך האבות
כיבוד נתרם לעילוי נשמת:
ר' אליעזר בן ברוך זאב (אבא של יעל מאיר)
חנה בת אלחנן (אמא של מוש מאיר)
פרסים נתרמו לעילוי נשמת:

גדליה יצחק בן שמואל יוסף קסוביץ

מושבי הפועל המזרחי  -התנועה המיישבת של הישוב הינה הפועל המזרחי  ,מכיוון שכך על הישוב לשלוח שני
נציגים חברי אגודה לאסיפה השנתית  .המעוניינים נא לשלוח מייל בעניין למזכירות הישוב
mazkirut@nevedaniel.org
מפגש חברים :להזכירכם ביום חמישי כו' תמוז  20/7יתקיים מפגש חברים בנושא השכונה המערבית החדשה,
בערב זה נדון על אופי הבנייה.
שומרים על ניקיון המרחב הציבורי :במהלך חודשי הקיץ נערכות פעילויות מאורגנות והתארגנויות עצמאיות
שונות ברחבי היישוב ,לא פעם נשארת פסולת וזבל רב .נהניתם ,ביליתם תדאגו גם להשאיר אחריכם סביבה
נקיה ונעימה לטובת כולנו .כמו כן במהלך השבוע הקרוב יוצבו פחים נוספים ברחבי היישוב לשימושכם.

בטחון
מס' כללי התנהגות לקראת " הקיץ שהגיע " ...
נוסעים לחופשה  /לשבת .
כללי זהירות :
*להקפיד על נעילת דלתות במפתח .
* להגיף תריסים ( למי שיש ) .
* לא להשאיר מפתחות במקומות " סתר " .
* חפצי ערך ומזומנים לשמור במקום מתאים .
לטיול יצאנו  - ...גם למעיינות ואתרים בקרבת הישוב .
כללי התנהגות :
* נא לדאוג ל – ליווי מבוגר נושא נשק .
מכשיר סלולרי .
*
מפת סימון שבילים .
*
כובע ונעליים גבוהות .
*
הרבה מים לשתיה .
*
מומלץ לתכנן את הטיול קודם ובמהלכו לעדכן את ההורים איפה אתם ? ומתי אתם חוזרים ?
התראה :איום חטיפה חיילים  /אזרחים
נסיעה בטרמפים
טרם כניסה לרכב יש לבדוק היטב אם הנהג והנוסעים ברכב מוכרים  ,אם מתעורר חשד קל אין לעלות
על הרכב.
במידת האפשר לצלם את הנהג או /ו מספר הרכב.
* יש להשתמש בתחבורה ציבורית במידת האפשר או לעצור טרמפים בישוב בלבד.
* אין לעלות על רכב שאינו נושא לוחית זיהוי ישראלית .
* אין לעלות על רכב שנהגו עצר מיוזמתו והתנהגותו חשודה.
* בטרמפיאדות יש לשים לב ל "חפצים ( ואנשים ) חשודים".
* תפילת הדרך.
רכיבה על אופניים
* להקפיד על חבישת קסדות מגן .
* אמצעי זיהוי ותאורה ליום וללילה .
* הקפידו על רכיבה זהירה ובטוחה .
* השארתם אופניים ללא השגחה נא לדאוג לנעול אותם במנעול .

חופש נעים ובטוח לכולנו ,

יואל גודיס
רבש"צ נווה דניאל .

ְק ִהילָ ה
תוכנית קיץ יישובית :השנה תוכנית הקיץ תפורסם באופן שונה ,בכל שבועיים יתפרסם דף שמרכז את כל
הפרטים והפעילויות הצפויות לשבועיים הקרובים .הדף יפורסם בדף מידע ובאתר האינטרנט של היישוב.
עקבו אחרי הפרסומים.
השירים המשחקים איפה הם עכשיו??? במשחקייה!!! המשחקייה פתוחה ופעילה גם במהלך הקיץ בימי
שני ורביעי בין  16:00-18:00במקלט ליד גן חיים .בואו בשמחה!

יש לכם פריט בבית שאין לכם מה לעשות איתו?
יש לנו פתרון בשבילכם! גם תיפטרו ממנו וגם תעשו חסד!
ביום שישי הקרוב ,כ' בתמוז ( )14.7תחכה קופסא מחוץ לסופר בה תוכלו לשים את החפצים שלכם .ואז בעוד
שלושה שבועות ביום רביעי ,י' באב ( )2.8יתקיים יריד צדקה שכל הכנסותיו לצדקה ובו תהיה חנות יד שנייה
מהפריטים שלכם!
בחסות סיירת קיץ התשע"ז

"עושים חיים בגן חיים" :עדיין חסרים לנו מס' הורים מתנדבים/ות להעביר פעילות ולסייע בהזמנת הפיצות.
מצורף קישור לטבלת גוגל דוקס שבה תוכלו להשתבץ לכל שאלה מוזמנים לפנות לרננה זלמנוביץ-
 0523249444או לשרית סולומון יונה.052-2427709 -
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV4OW7vIduFHAMasTrBHDghcnNdI8ie8Ji
. vIM3jGMUc/edit?usp=sharing

רוצים להיות מעודכנים בכל פעילויות הקיץ? לראות תמונות מהאירועים והפעילויות?
היכנסו עכשיו לאתר האינטרנט של היישוב בכתובת/http://www.nevedaniel.org :
בברכת קיץ טוב מהנה ובטוח לכולנו!
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

סיירת קיץ תשע"ז!!!
עברנו שבוע מיוחד מאוד של פעילות ,תחילתו של השבוע נפתח בעבודה מאומצת של כולם על הפרויקט.
פרויקט הסיירת השנה הוא הגשמת חלום לילד ולצורך כך נבקש את עזרת כולכם בעבודה מאומצת על יריד
הצדקה שאנחנו מארגנים ,אם יש לכם בבית פריטים ישנים אתם יכולים להיפטר מהם ולהביא אותם אלינו,
אנחנו כבר נמצא להם שימוש.
בהמשך השבוע ערכנו 'יום ספורט' מטורף! התחלקנו לכמה קבוצות וכל קבוצה הייתה צריכה להוכיח את
כישוריה בכדורגל ,כדורסל ,מחניים ומסלול המכשולים ,הקבוצה הזוכה זכתה בגביע!!!
בצום יז' בתמוז העלנו דילמות שונות וניהלנו שיח על היום הזה וביום חמישי יצאנו לטיול אופניים ביער בן
שמן שכלל גם תחנות שונות וגם הכנת פיתות דרוזיות ביער ,היה אדיר!!!
אז זהו ,אנחנו כבר עם פנינו לקראת שבת ,ואנחנו רוצים להזמין את כל ילדי היישוב לקבלת שבת שתיערך
ביום ו' בשעה  16:00בדשא בגן חיים (מנחה  10דק' קודם לכן) במידה ויהיה חם נתכנס באולם השמחות.

שמחים ומאושרים נמשיך בעדכוני שבוע הבא:
יום ראשון  16.7כב' תמוז  -נצא לבריכת תקוע בשעה  18:00שם נתחלק לסבב בנים וסבב בנות בבריכה
יום שני  17.7כג' תמוז  10:30 -יתקיימו החוגים השונים (מלבד חוג צילום שעובר באופן חד פעמי ליום ה')
בשעה  16:00נפגש לעבודה על הפרויקט באולם הכינוסים.
יום שלישי  18.7כד' תמוז -הבנים יוצאים בשעה  8:30לימית  2000חזרה משוערת בשעה  18:00נפגשים
בכניסה למזכירות
יום רביעי  19.7 -כה' תמוז -הבנות יוצאות בשעה  8:30לימית  2000חזרה משוערת בשעה  18:00נפגשים
בכניסה למזכירות
בשעה  20:30נפגש כולם להקרנת הסרט 'אח שלי גיבור' ,סרט מופלא על אחים שמחליטים להוציא את
אחיהם עם תסמונת דאון לטיול מומלץ בחום!!! חשוב לציין שהקרנה זו פתוחה לכל היישוב ,מחיר כניסה 20
ש"ח ,עבור ילדי הסיירת כניסה חופשית

במוצ"ש  22.7כח' תמוז -במסגרת כניסתנו לתשעה הימים מלווה מלכה ושיחה בנושא מחורבן לגאולה עם

עשהאל שבו
שאיבד חצי ממשפחתו בפיגוע באיתמר לפני  15שנה ,מומלץ לבוא ולשמוע מרגש ,מעצים ,מלמד ,מחזק...
השיחה פתוחה לכל היישוב מוזמנים בשמחה כניסה חופשית לכולם
נתראה בשבוע הבא
אדוה 052-3014628 -ושירן.050-7814764 -

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



נמצאו שני מפתחות עם מחזיק מפתחות עם ציור של בית המקדש .ניתן לקבלם אצל משפחת מנדלוביץ' .9933272



אבד פלאפון  LG k10בצבע שחור (עם מדבקת סמיילי מאחור) באזור המשחקייה .המוצא הישר מתבקש להתקשר
 054-3377513איריס.



אבד כדורגל דיאדורה לבן עם משולשים ירוקים .המוצא הישר מוזמן להתקשר למספר -0506260088פנינה



נמצאו קורקינט ,קסדה ובובת עיניים .אשמח להשיבם לפי סימנים .דסי נאמן . 029934133



לפני שבועיים  ,בשבת ,אבד לנו סוודר בצבע לבן -קרם מידה ( L-XLמבוגרים) המוצא מתבקש ליצור קשר עם רפי
.050-8229292



נמצא סכום כסף בשכונה החדשה .שיראל .0528144439



אבדה כיפה חדשה בצבעים בז'-ירקרק ביום שלישי אחה"צ ,באזור שבין בית הכנסת המרכזי לסניף .אם מצאתם בבקשה
צרו קשר.0544994787 :

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 :

054-5211156

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

שעות פתיחת הספרייה:
יום ראשון ,16:00-19:00 :יום שני ,15:30-18:30 :יום שלישי ,15:30-18:30 :יום רביעי ,20:30-22:30 :יום
חמישי  ,16:00-19:00מוצ"ש.21:30-22:30 :



קיץ חם בספרייה:
☻ ביום חמישי י"ט בתמוז (13ביולי) בשעה  18:00פתיחת

"המרוץ לספרים"
כמידי שנה ,נפגש מידי שבוע
באותו יום ובאותה שעה בחודשי
יולי אוגוסט ,נבצע משימות ,נפתור
חידות וכמובן נקרא המון ספרים
כדי לצבור נקודות! מוזמנים -בוגרי כיתות א-ז.
 נא להירשם מראש בספרייה!!!☻ ביום ראשון ז' באב ( 30ביולי) בשעה  16:30בספרייה
הצגה "שערי ניקנור" עם השחקן :אסף פרידמן .מתאים
לגילאי .4-10

כל האירועים ללא תשלום

* דירות לאירוח :לשבת פינחס ( )14.7ושבת מטות מסעי ( )21.7לרגל אירוע משפחתי נשמח מאוד לקבל
דירות/חדרים לאורחינו .בתודה ,רחל ומרדכי וולט .0506512347
* דירות לאירוח :לשבת חתן פרשת עקב כ אב נשמח מאוד לקבל דירות  /חדרים לאירוח ,בתודה משה ולאה
בלחמו .0544711033
* בלנדיס ובניו :שני בחורים רציניים ,זמינים לעבודה מידית .כגון עבודת חצר וגננות ,הובלות הרכבת
רהיטים ) (IKEAוכל שאר העבודות בבית .לפרטים עוזי בלנדיס – .0522554377
* שילוב אימהות ועבודה? כן אפשרי!  -סאנריידר מזמינה אותך להצטרף לתוכנית סוכנים חדשה ומתגמלת
שתאפשר לך לשלב באופן מיטבי עיסוק מעניין שיסייע בכלכלת המשפחה ,עם המשך מימוש וטיפוח הורותך.
התקשרי עכשיו ותתחילי להרוויח בשעות שנוחות לך! מרדכי וולט .0544-904-795 -
*פנוי ל עבודה :נער בן  18מוכן לעבוד בסחיבת קניות ,עזרה בקניות ,סחיבת פריטים כבדים ,בייביסיטר וכו'...
ליצור קשר עם אפריים לוי טלפון 0586276425 :מיילeffy.levy1@gmail.com :
* ילד בן  10ישמח לעזור בהליכת כלבים ובבייביסיטר .פרטים 0506952882:או במייל
 naphtaliCohen@hotmail.comנפתלי עדילב.
* צריכים עזרה בגמרא או במתמטיקה ?בחור אחראי ורציני ,דובר עברית ואנגלית ,בן ( 17תלמיד  5יח"ל
מתמטיקה וקבוצת 'אשכולות' בגמרא) ,ישמח ללמד שיעורים פרטיים לנוער בגילאי  .17-13פנוי לעבודה עד ב'
אלול (עד  ,24.8כולל) .המעוניינים מתבקשים ליצור קשר במספר  055-661-7138שלום פלדמן
* התינוקיה של שרה -בעז''ה ובשעה טובה נפתחת ההרשמה לשנה הבאה השנה החמישית ,תשע''ח.
אם אתם מחפשים מקום באווירה חמה ,נעימה ורגועה ,עם ארוחות ביתיות ובריאות ,בקבוצה קטנה ,עם יחס
אישי ,אוהב ואכפתי -לפרטים נוספים שרה קאופמן. 0545507577 993-4595 :
* האם אתם עייפים? האם כואבים לכם השרירים בגוף? האם אתם מרגישים שחסר לכם אנרגיה?
תבואו לקליניקה שלי .אני מסז'יסט רפואי ורפלקסולוג .תיצרו איתי קשר לתאם פגישה ב 0547-987-689-או,
לחליפין ,תשלחו לי אי-מייל ב jamescohen500@gmail.com-ג'יימס כהן.
* מטפלת ביתית :החל מחודש ספטמבר הקרוב יש לנו מקום לעוד ילד או ילדה ,בגילאי שנה וחצי עד שנתיים,
לטיפול ביתי מסור בבית שלנו .מטפלת מקסימה באמת ,שממשיכה אתנו שנה שניה .ימים ראשון עד חמישי,
משעה  07:45עד  14:30ויום אחד מהם עד השעה  .16:00מי שמעוניינים שיצרו קשר בהקדם .הדס ואמץ לויתן
052-5859857
* בייביסיטר :מחפשת בייביסיטר? צריכים שיאספו את הילדים מהגן או המעון?אני בת  11ומאוד אוהבת
ילדים ,אחראית ובוגרת .אשמח להיות זו שתסמכו עליה .....שחף נויבואר.9938106 -
* מלצרים לשבתות :צוות מלצרים אמין ומנוסה ,בגילאי  ,+19אשמח לעשות לכם את האירוע ,לפרטים והצעת
מחיר - 055-663-6651 -אבנר כהאן.
* תסרוקות :מחפשים לעשות תסרוקת לבת לכבוד ארוע או סתם לפנק אותה לכבוד שבת? אני אשמח! במחיר
הכרות בלבד! אפשר לבחור מתוך הרבה דוגמאות שעשיתי לבנות במשך השנה )-:
לפרטים  - 052-8978970מעין שטרן.
* קייטנת כיף חוזרת לשנה רביעית!!! בהדרכת אלי ומעין שטרן 30 .ביולי  10 -באוגוסט (כולל תשעה באב).
ימים א-ה  ,8:30-13:30גילאי גן ועד בוגרי כיתה ב' .כולל ארוחת בוקר .ברח' דרך האבות בבית משפחת שטרן.
לפרטים .058-6100486 :מחכים לכם! אלי ומעין שטרן )-:

* תטא הילינג :שיטת טיפול וליווי לשחרור אמונות,דפוסים וחסימות על מנת ליצור מציאות מיטבית וצמיחה
אישית .אני מזמינה אותך לחולל מציאות מדוייקת עבורך .ועכשיו במחירי היכרות .קרן לב .0544742615
** 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-
** גמ"ח ציוד טיולים :עם בוא חג הפסח ולאחריו הקיץ מזכירים שיש ברשותנו גמ"ח לציוד טיולים .
מוזמנים ליהנות מהגמ"ח במהלך החג ובכלל (...הגמ"ח כולל  -אוהל ענק ,מנשאים לתינוקות ופעוטות ,תיקים,
מחצלות ,כירות גז ועוד )...יעקב ומרב וקס יעקב 050-5550604מרב 054-5665747

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 -דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה .כניסה מידית .מחיר
מעולה .למעוניינים נא לפנות לשלום ויסברג.0524511859-
להשכרה :דירת סטודיו נגישה -קומת קרקע ללא מדרגות מתאימה לזוג או למשרד .ממוזגת .לפרטים דליה
גוטליב.054-7567889.
להשכרה -דירה בנוף הרודיון 3 ,חדרים מרווחים ( 90מ"ר)  ,חלונות לנוף  +חצר  +גינה  +מוארת +מזגן ,
כניסה בתחילת אוגוסט ,מרב כהן .0546353362 , 0547253365
להשכרה 2 -חדרים ללא מדרגות בתחילת דרך האבות כולל מרפסת .מיזוג אינוורטר בדירה נא לפנות לרותי
גרינפלד .0528308116
להשכרה -דירת שתי חדרים מרווחת מאוד ( 62מטר) בנייה חדשה ברמה גבוהה  -חלונות כפולים עם תריסים,
אסלה תלויה ,מזגנים חדשים ,ארונות מטבח עם סגירה שקטה ועוד ...כמו כן גינה גדולה כ  50מטר פטיו ודשא.
הדירה כולה מעל לאדמה עם הרבה אור ,מתפנה בראשון לאוגוסט .גמישים במחיר נתן וורטר0523003888 -
להשכרה :דירה חדשה במרכז היישוב 3 ,חדרים ומקלט ,מוארת ,מעוצבת ,מזגנים בחדרי שינה .חצר גדולה.
לפרטים  -יואל גודיס – )2( .0528656325
להשכרה :דירת  3חדרים (כ 70מ"ר) במרכז הישוב מ. 01.08.17מול גן חיים על ציר מכולת -בית כנסת המרכזי .
שטח גדול ליד הבית  0546531314גילה אוספנסקי)2( .
להשכרה :דירת  3.5חדרים ברח' נוף הרודיון/אלוני ממרא .שמורה ומתוחזקת .אפשרי כבית למגורים/משרד
משותף/קליניקה .מטבח גדול .שירותים מרווחים עם אמבטיה .דוד מים חמים  150ל' .החל מה( 1.8אפשרי גם
מהשבוע האחרון של יולי)  -שכ"ד אטרקטיבי .לפרטים – אשר פרל )2( .054-7771107

להשכרה  :דירת  3.5חדרים ברח' אלוני ממרא (ליד מגדל המים) מרווחת ,מרוהטת ומאובזרת ברמה גבוהה
מזגן מיני מרכזי ,דוד שמש ,מרפסות והרבה אור מתפנה באמצע אוגוסט (גמיש) לפרטים  -אורית נחושתן
)2( .052-7560161
להשכרה :יחידה נפרדת של  2.5חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי רונן רוזנזון
)2( .0545664832

להשכרה :דירת  5חדרים ,חצר וגינה .ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים יוסי קרוטהמר)2( 0523542969 :

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 המוריה ,במיקום מעולה! ( בקרבת בתי הכנסת ,גני ילדים ,ספרייה ,סניף בני עקיבא,
סופרמרקט ,פארק שעשועים ,דואר ומזכירות)  160מ"ר בשני מפלסים ,הכולל  6חדרים 3 ,חדרי שירותים
ומקלחת /אמבטיה .מחסן ,גינה ,נוף .קיימת אופציה ל  4חדרים נוספים בחלל הגג ששטחו  70מ"ר .לפרטים:
תמר עבודי חובארה .0506877608
למכירה :קוטג' ברחוב אלוני ממרא [ ליד גן השעשועים]  200מ"ר מחולק ל -2יחידה להשכרה + . .גינה
לפרטים :ניר בן ישי 0544634362

מודעה בתשלום

