ו ֶָא ְתחַ נַן

הדלקת נרות:

צאת השבת:

19:14

שבת נחמו
י"ג באב ה'תשע"ז

20:12

(לא לפני )18:08

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

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

מנחה בערב שבת

19:24 ,17:50 ,13:20

19:24 ,17:50

19:24

19:24

*19:24 ,17:50

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

8:30 ,6:45

8:15

8:15

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:21 :

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

* קבלת שבת עם מנגינות קרליבך

חב"ד
19:24

8:30 ,*5:23

9:15

18:50 ,17:30 ,13:15

18:30 ,13:15

17:50

18:50 ,13:15

19:12 ,18:12 ,14:00

18:30

20:12

20:12

20:02

20:12

20:12

20:22

* המניין המרכזי

* 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

שיחה אחרי קבלת
שבת :שמוליק טיילור

שבת
בבוקר

לאחר מוסף:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

– 10:00
תפילת ילדים

שיחה אחרי קבלת שבת:
שאול כהן
 – 7:45שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי
לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת

לאחר
מוסף

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

 – 17:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
 – 14:15שיעור לילדים
בטעמי המקרא ופיוטים
 – 17:00הרב דוד בס:

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים
לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שבת אחר
הצהריים

"( 17:50בין המנחות") –
הרב ירון קטן:

"כשרות ממלכתית –
האתגר ההלכתי בעקבות
דו"ח מבקר המדינה"

בימות החול:

חב"ד
– 16:30
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')

,5:45

9:10 ,8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
(סוף זמן קריאת שמע)9:21 :

מנחה (א'-ה')

19:15 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:55

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים
הרב קני הירשהורן:

"מי כתב את ספר ישעיהו
ואת שאר ספרי התנ"ך?"

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

– 14:20
לימוד הורים וילדים

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

– 17:00
שיעור לנשים

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

"'כִּ י י ִָּסיר ֶאת בִּ ְנָך מֵ ַאחֲ ַרי'
– מעמדו ההלכתי של
'זרע ישראל'"

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

מוקדמת :הלל גלוך

באמרי רחל

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :

5:50

כוותיקין:
( 5:37א') – ( 5:40ו')

6:10

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

18:45
21:30

כיםְּהבְּאְּיםְְּּ
בְּרוְּ ְּ
ישוב טוב :למשפ' מיזר אילן ונעמי שהגיעו לישוב ,שוכרים את הבית של משפ' צדיק
ברח' אלוני ממרא .37/4
ישוב טוב :למשפ' פראוור נדב ורחל שעשו עלייה מאוסטרליה והגיעו לישוב שוכרים את
הבית של משפ' כהן נאוה ברח' מגדל עדר בית .12/3

20:00

מ ֻּׁשלחָ ןְּהָ רְּב
נקודה בפרשה :הנשר הגדול הרמב"ם מזהה בפרשתנו פסוק ייחודי ומפתיע .ריבונו של עולם מביע משאלה
(דברים ה ,כו) :מי יתן  -והיה לבבם זה ,ליראה אותי  -כל הימים" .הקב"ה  -הוא כל יכול .טבעי שלאדם יש
משאלה .כיצד יתכן שמלכו של העולם מביע משאלה? מכאן מוכיח הרמב"ם (הלכות תשובה פרק ה ,הלכות א-
ג) את הרשות הנתונה לכל אדם באופן חופשי להטות עצמו לבחירה בדרך הטובה ,או חלילה להיפך .חז"ל למדונו
( ברכות לג ,ב ועוד) הכל בידי שמים – חוץ מיראת שמים! הרמב"ם מוסיף" :ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד
התורה והמצוה" .החינוך לבחירה בטוב הוא אתגר גדול וחיוני בדורנו .נתאמץ לבחור בטוב ולתת דוגמה אישית
טובה לילדינו.
ואראה  -את הארץ הטובה :בימי החופשה יש לנו הזדמנות מיוחדת ,לראות ולהראות את טוב ארצנו הנחמדת,
ולהודות לה' על פריחתה בעת צמיחת גאולתה .מומלץ להתבונן בכל אתר ,מה היה כאן בעבר ,ומה אנו זוכים
לראות בעינינו ,ולהודות לה' על מצבנו .נזכור תמיד וגם בחופשה לשמור על חוקי התנועה ,ועל ערנות וזהירות
בנהיגה ובמסלולי הטיול .בנופש יש זמן איכות והזדמנות נהדרת ,לחזק את הקשרים הטובים משורשים ועד
צמרת ,לשיחה אישית ,ולתמיכה רגשית ,לתת מקום להבעת כל בעיה וקושי ,לכל שאלה ולדיבור אישי ולטפח
בשמחה את האהבה והיחד במשפחה.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר.

החוגים התורניים לילדים  :לא יתקיימו השבוע ויתחדשו בע"ה בחודש אלול.
השיעור השבועי בתנ"ך:

לא יתקיים השבוע ויתחדש בע"ה בחודש אלול.

השיעור היומי בתנ"ך לנשים  :לא יתקיים השבוע ויתחדש בע"ה בחודש אלול.
שיעור "צורבא מרבנן" :מתקיים כל יום שני משעה  20:20עד  21:30עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.
שיעור במסכת תענית  :לזכרו של הרב יונתן ברויאר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה  20:30בבית משפחת פרסוף
(מעל ביתה של משפ' לוביץ) .מגיד השיעור פנחס לנגר  .כולם מוזמנים חדשים כותיקים .לפרטים :מנחם פרסוף.
. 050-570-1067
קריאה ולימוד בספר הזוהר :לפי פרשיות השבוע ,בימי חמישי ,בשעה  20.30בבית משפ' הכהן אוריה נוף
הרודיון .31
"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 .בלילות 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 .050-7338910כולן מוזמנות בשמחה! צוות הבלניות.

צהרון תשע"ח :וועד הורי הצהרון ערך בשבועיים האחרונים סקר/שאלון בענין זהות המפעיל של הצהרון לשנה
הבאה  ,רוב ההורים בחרו במסגרת החדשה של משרד החינוך .זה המקום להודות למרים הרטוג ולצוות כולו
על הפעלת הצהרון בשנים האחרונות בצורה מקצועית ואוהבת לילדים .
כמו כן אנו מבקשים להודות לרננה פרל חסדאי ולוועד הורי הצהרון על הובלת התהליך של בחירת המסגרת
לשנה הבאה  .דיווח מפורט תחת 'הגיל הרך' בדף מידע זה.
אירוע סוף קיץ :ביום שלישי ה 29/8 -נחגוג את סוף הקיץ ,שמרו את התאריך .
סיום סיירת ו'-ח'  :אתמול הסתיים חודש פעילות של סיירת הקיץ למסיימי ו'-ח' .ב"ה הילדים נהנו מפעילות
מגוונת ער כית ומהנה .תודה גדולה לתהילה לוי אשר בנתה את תוכנית הסיירת וליוותה את הפעילות .תודה
לשירן גרינפלד ולאדווה שולב על מנהיגות והובלה עם הרבה שמחה ומסירות .נתראה בשנה הבאה

"אירוע" בליל שבת דברים:
בליל שבת האחרון נבדק אירוע מחוץ לישוב ,באזור אלוני ממרא .בטעות נשלחה מהמוקד הודעה לכיתת הכוננות
לכלל התושבים .כאמור ,לא היו ממצאים והכל תקין.
בשל האירועים האחרונים ,יש לצבא רגישות יתר ונבדק כל חשד .כמו גם במקרה זה .הצבא נוכח כל הזמן ברחבי
הישובים .תנועת ג'יפים בישוב לא בהכרח מעידה על אירוע בטחוני.
חשוב לנו להבהיר באופן עקרוני:
לא בכל אירוע ,בתוך הישוב ומחוצה לו ,מקפיצים את צוות צח"י .לצבא יש את השיקולים שלו מתי ולמי להודיע.
כאשר מתקבלת ההנחיה להודיע לתושבים – הדבר נעשה בכמה אופנים – בכריזה ובטלפונים .וזוהי ההזדמנות
להזכיר כי חשוב להשאיר טלפון נייד אחד לפחות דלוק במהלך השבת.
אנחנו משתדלים מאוד לא להרבות בהודעות שווא ולצמצם ככל האפשר את חילול השבת .
שנשמע רק בשורות טובות .
צוות צח"י נוה דניאל

עדכון פרטים לצח"י :חשוב מאוד לבדוק שהפרטים שלכם מעודכנים במזכירות הישוב – שמות ,טלפונים
וכתובת מדוייקת .בעיקר שוכרים ומשכירים מתבקשים לעדכן את רבקה על כל שינוי ומעבר דירה.
בנוסף – חשוב לעדכן את החוליות  :כל שוכר – צריך לוודא מי ראש החוליה של הרחוב שלו ולעדכן את פרטיו.
כל מי שמשכיר דירה – בבקשה לעדכן את השוכר לפנות לראש החוליה .ראשי החוליות – מתבקשים להיות
ערניים לשינויים במגורים באזור החוליה ולעדכן את הפרטים.
משחקייה :ממוקמת במקלט ברח' המוריה ,מול גן חיים.
עלות כרטיסיה  ₪ 40ל 10 -כניסות.
שעות הפתיחה :ימים שני ורביעי 16:00-18:00

צהרון לילדי הגנים בתשע"ח :להלן תוצאות ההצבעה על אופי הצהרון בשנה הבאה:
סה"כ הצבעות63 -
הצבעות עבור הצהרון היישובי )23%( 15 -
הצבעות עבור תכנית ניצנים של משרד החינוך (77%( 48 -
לאחרונה אשרה הממשלה את מעבר הצהרונים לאחריות משרד החינוך מתוך הבנה כי מערכת זו הינה חלק
בלתי נפרד מהרצף החינוכי של הילד.כמו כן  ,אשרה הממשלה סבסוד לרשויות ברמה סוציואקונומית  . 1-5גוש
עציון המדורגת ברמה  5נכנסה לתכנית ניצנים .תכנית זו רואה בצהרונים המשך ישיר של מסגרת הגנים בבוקר
ובשל כך רואה חשיבות רבה בהשארת הצוות החינוכי גם בשעות פעילות הצהרון תכנית זו מפוקחת ע"י
המפקחת של הגנים במשרד החינוך ודורשת את אישורה .אנשי הצוות של הצהרון מחוייבים לעבור כ 25שעות
השתלמות בשנה ויש סל פעילויות העשרה לכל אורך השנה .לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר משרד החינוך.
מאחלים לכל ילדי הגנים חזרה בטוחה ,רגועה וטובה לשנת הלימודים.

קיטנת הגנים קיץ תשע"ז:
הורים יקרים שלום,
זהו ,לכל דבר יש סוף וכמה שקשה להאמין  -הנה הגענו לסוף הקייטנה.
הילדים נהנו ממסיבת סוף הקייטנה ביום ראשון.
כל קבוצה בחר לעצמו נושא ופעלו לפי זה .היו קבוצות שהכינו אוכל היו קבוצות שהכינו יצירות .כל אחת הייתה
מרגש ומיוחד.
ביום האחרון נחתנו בישראל חגגנו את חזרתנו עם ארוחת בוקר ישראלית (פלאפל לחלק מהקבוצות .ביצים,
וכמובן הכי ישראלי -לחמניה עם שוקולד).
דברו על ירושלים ועל קיבוץ גלויות .
היה קיץ מוצלח וכיף.
אני רוצה להודות לכל האנשים שעמלו קשה ובזכותם הייתה קייטנה כה מוצלחת.
לכל המדריכים הראשים :שרה אידינוב לנדאו ,חיה ברון ,שירה סקעת ,מתניה פאר ותמר סימונס.
ליערה כותל ויפה סויסה ,ולכל המדריכים הצעירים שתרמו המון לקייטנה ובמיוחד ללורי סלומן שדאגה לכל
פרט בכל רגע .אין מילים אז אסתפק בתודה מכל הלב.
אני מאחלת לכולכם קיץ בטוח וחופש טוב.
מרים הרטוג
מנהלת צהרונים וקייטנות

צוות מוגנות – נווה דניאל
מתוך רצון ליצור סביבה מוגנת בגוש עציון ,האגף לשירותים חברתיים במועצה הכשיר
אנשי מקצוע על מנת להקים בישובים צוותי מוגנות .צוות זה נועד לטיפול במקרים
של פגיעה/הטרדה/אלימות מינית וכן להוביל תכנית פסיכו-חינוכית של מוגנות ומודעות
לכלל תושבי הישוב כולל ילדים ,נוער ומבוגרים.
בכל שנה הצוות מוביל תוכנית פסיכו-חינוכית כדי לעלות מודעות סביב ,מוגנות אישית ,פגיעות מיניות ,ענייני
מין שליליים ,התכנית תעביר מסר חיובי אודות יחסי אהבה בין איש ואישה והתפתחות מינית בריאה.
הצוות מורכב מאנשי מקצוע שעוסקים בתחום זה במסגרת עבודתם השוטפת .המטרה היא שהצוות יפעל על פי
הצורך ולטווח ארוך ,עפ"י תקנון המגדיר את תפקידם כמטפלים ברמה הקהילתית ללא קשר למערכות המשפט.
צוות זה איננו מיועד להחליף את גורמי החוק והטיפול הממלכתיים המטפלים בנושא ,אלא מהווה השלמה
לפעולתם ,בהיבטים הפרטיים ובהיבטים הקהילתיים של אירוע.
הצוות פועל באופן דיסקרטי למען כולנו.

חברי הצוות הם:
ד"ר דן יעקבסון פסיכולוג למבוגרים וילדים  -מומחה בפגיעות מיניות
0548061858 dan.jacobson.psyd@gmail.com
הדס דומנוביץ-לויתן עובדת סוציאלית מדריכה וראש צוות עובדים סוציאלים ,שרותי הרווחה עירית ירושלים
0525859857 hadasdol@gmail.com
קרן לונדון  - MSWמדריכה וחוקרת ילדים ומיוחדות  ,במשרד הרווחה בצוות מרכז הגנה לילדים ונוער.
0506222007 karynl@molsa.gov.il
רחלי פסטרנק -עובדת סוציאלית מטפלת במשחק וטיפול רגשי בילדים ונוער
0545222434 benshahar.rachel@gmail.com
ד"ר גני גולדשטיין ,פסיכיאטרית למבוגרים  ,ילדים ,ונוער -מומחית בטיפול בטראומה
0527812152 jenniegold301@gmail.com
הצוות פועל בתאום ושיתוף פעולה עם הרב מתניה בן שחר ,רב הישוב
"צוות מוגנות  -נקודה למחשבה"
מעת לעת מפרסם צוות המוגנות "טיפ בטיחות" להורים .הטיפ מוגש לכם כחומר למחשבה ולשיח עם
ילדיכם ,במטרה ליצור סביבה בטוחה ובריאה לילדי נווה דניאל היקרים.

 החופש הוא הזדמנות להזכיר לילדנו כללי בטיחות.צוות המוגנות מאחל לכל בית נווה דניאל חופש טוב ומוגן
.ומוגנות

 להזכיר שמבוגרים זרים לא אמורים לפנות לילדים לבקש,"להזכיר לילדים "שהגוף שלי הוא רק שלי
 וגם להזהיר את הילדים וביחוד את בני הנוער לבקש רשות לפני יציאה ושיעדכנו הורים בכל שינוי.עזרה
.תכנית
 לשתף אותם במחשבות שלנו,תקופת החופש הינה זמן רגוע יותר וזוהי הזדמנות לפתח שיחה עם ילדינו
. עודדו את בני המשפחה לשיח חופשי וגלוי. ומחשבות, חששות, סודות,ולעודד אותם לשתף בשאלות
בתקופה הקרובה אנו מעוניינים לפרסם מידע וחלק מתוכנית השנתית ובינתיים אנחנו תמיד כאן ואפשר
.לפנות אלינו כל שאלה או צורך
 חופש נעים ובטוח

From time to time the Tzevet Muganut publishes a safety tip for parents. This
tip is presented as food for thought and as a springboard for open discussion
with your children. Our communal goal is to create a safe and healthy
environment for the precious children of Neve Daniel. Tzevet Muganut
would like to wish all of Neve Daniel a safe and happy summer vacation. As
we leave to relax and enjoy we have an opportunity to remind our children
some personal safety tips: my body is private property, good touch bad touch,
adult strangers are not supposed to ask children for help! And let's remind our children and
especially our teens to ask permission before going out and let us know immediately when they
change their plans.
During she summer break while things are slower and calmer, it is also an opportunity have open
discussions with our children to share thoughts and feelings and ask them more about themselves.
Stay tuned for our advertisements for our upcoming programming and remember that we available
for questions and assistance when needed.
Dr. Jennie Goldstein Psychiatrist
Rabbi Dan Jacobson Psychologist
Racheli Pasternak MA Social Work -Therapist
Hadas Levitan MA Social Work Supervisor
Karyn London MSW- Supervisor Child Protection and Investigations

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

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

 רשימת.עברו שלושה שבועות של המרוץ לספרים
הספרים שהילדים פה קוראים הולכת ומתארכת
וכמובן גם המשימות של הקבוצות מוסיפה פה
!!!נקודות







הרבה מצטרפים חדשים התווספו לקבוצות והעלו את כמות הנקודות!
השבוע המשימה הייתה הכנת פיצות פיצוציות החל מהכנת הבצק וכלה בפיזור זיתים .יצא
מ-ו-ש-ל-ם ,אין עליכם! מעניין מה צמח מהנבטים שקיבלתם לבית...
וכמובן לא שכחנו את חלוקת הספרים העטופים...

ומה השבוע?
נגלה מה קראו ילדי כל קבוצה ויהיו נקודות.

נבצע משימה שקשורה בהתמצאות במפות! ותהייה גם משימה הביתה.

וכמובן 4 -ילדים יקבלו ספר ע-ט-ו-ף!

ו -יהיה גם קצת שתיה וכיבוד.


דרושות דירות :לשבת שבע ברכות של בננו מאיר ,פרשת כי תבוא ,י"ז באלול ( .)8.9נשמח לקבל דירות  /חדרים
לאירוח אורחינו .בתודה ,ראובן וחני אור 050-6238117
דרושות דירות :בשבת פרשת שופטים נחגוג שבע ברכות ליוסף ונריה .נשמח לקבל דירות וחדרים פנויים לאורחינו.
בתודה  ,רותי ואפרים גרינפלד . 0528308116
דרושות דירות :לשבת חתן פרשת עקב כ אב נשמח מאוד לקבל דירות  /חדרים לאירוח ,בתודה ,משה ולאה בלחמו
.054-4711033
יאל נ"י  .תודה מיוחדת
מֹור ֵ
שכנים וחברים יקרים ! תודה רבה לכל מי שסייע לנו סביב הולדתו של בננו ִּהלֵל ִּ
לחברות וחברי ה"עזרה ההדדית "שנרתמים לסייע גם למי שאינם מכירים באופן אישי .שמחים מאוד שאנו
זוכים להיות חלק מקהילה תומכת .יהודית ורפאל קאודרס
* מחפשים דירת  2.5-3חדרים נגישה( ,ללא מדרגות ,מקלחת/שירותים נגישים לנכה וכד') במרכז הישוב .מנחם
ושרה פריד .052-5585866
* דרושה :לגן פרטי בנווה דניאל דרושה בחורה חמה ומסורה .לעבודה :פעמים בשבוע בוקר ושלוש פעמים בשבוע
צהרון .לפרטים :רננה .0545810743
* תטא הילינג :שיטת טיפול וליווי לשחרור אמונות ,דפוסים וחסימות על מנת ליצור מציאות מיטבית וצמיחה
אישית .אני מזמינה אותך לחולל מציאות מדויקת 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-
** סדנת יצירה משפחתית :מחפשים לצאת ולהישאר קרוב לבית? מחפשים זמן איכות משפחתי? מוזמנים
לסדנת יצירה באווירה ביתית על כוס תה צמחים ושלוקים לילדים בעלות  ₪ 250למשפחה.מתאים גם למפגש
משפחתי .שרה בלוך .054-7775966
** תמרים משובחים מהחקלאי לצרכן :ניתן להזמין  5ק"ג גדול במבצע  5 , ₪ 120 -ק"ג בינוני - 1 ,₪ 110 -ק"ג
גדול  .₪ 30 -הזמנה עד י' באב -תגיע לקראת ט"ו באב .אוריאל שני neturiels@yahoo.com 0505966187
** חברת העץ המסוגל עושה מגוון רחב של עבודות עץ -פרגולות ,הצללות כשרות לסוכה ,דקים ,מחסני עץ,
חיפויים נגד גשם ,גדרות וריהוט גן .העבודה מתבצעת ברמה הגבוה ביותר עם חומרי גלם הכי טובים והכל
באחריות מלאה עד שהלקוח מרוצה.ועכשיו מבצע קיץ לקבוצות במחיר מצחיק .לתאום פגישה חינם
ולהמלצות ביישוב פנו ליעקב צוקרמן ( 0545885573עדיף בהודעת וואטצאפ)

** מסאז' ורפלקסולוגיה :האם אתם עייפים? האם כואבים לכם השרירים בגוף? האם אתם מרגישים שחסר לכם
אנרגיה? מוזמנים לקליניקה שלי .אני מסז'יסט רפואי ורפלקסולוג .ליצירת קשר ותיאום פגישה :ג'יימס כהן
 .0547-987-689 -או במייל בjamescohen500@gmail.com-

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 במיילhaya.shames@gmail.com :
או לציפי ידידיה054-3075700 :

tsipiyedidya@gmail.com

קליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה בשדה בועז :בית פרטי 165 ,מ' .סלון ופינת וכל מרווחים 4 .חדרי שינה (כולל יחידת הורים) 3 ,שירותים
ומקלחות ,דק דרומי עם נו לכפר ומבואה מקורה בחזית .גינה גדולה .כניסה מיידית .לפרטים054-4914970 :
לימור פרל)1( .
להשכרה בשדה-בועז 3 :חדרי שינה (כולל יחידת הורים) 3 ,שירותים 130 ,מ"ר ,סלון ומטבח מרווחים .כניסה
מידית.יש ליצור קשר עם ענבל מרקוביץ0528439571 :

()1

להשכרה :דירת שני חדרי שינה סלון מרווח ומטבח יפייפה חדשה לחלוטין בשכונה הישנה .בעלת דוד שמש  ,נוף
משגע ונגישות ישר מהכביש ללא מדרגות בכלל .מרפסת סוכה וגימור ברמה הגבוהה ביותר .חניה בכניסה.
לפרטים אליהו  0522600111מוזמנים לבוא להתרשם ,משפ' אידינוב ()1
להשכרה :במרכז היישוב ,בית  5חדרים ,כניסה פרטית ,חצר ענקית ,אפשרי לתקופה ארוכה ,כניסה מיידית.
לפרטים יוסי קרוטהמר )1( 052-3542969
להשכרה :בנווה דניאל ,במרכז הישוב  -בית גדול להשכרה לזמן קצר ,במהלך חודש ספטמבר ותקופת החגים.
לפרטים :לאה כפרי )2( 0524239842
להשכרה :ב 10.9-מתפנה להשכרה דירת  5חדרים מרווחת ,שלושה כיווני אוויר וחצר גדולה במיקום מרכזי.
שמואל בורנשטיין  0509938070ורד )2( 0548058070
להשכרה :דירת  3.5חדרים בשכונה החדשה (ליד מגדל המים) ,כ 80-מ"ר .מרוהטת ומאובזרת ברמה גבוהה.
מזגן מיני מרכזי ,דוד שמש ,מרפסות והרבה אור .מטבח גדול ומושקע ,ארונות קיר מובנים בכל החדרים ,מרפסת
שירות ועוד .מתפנה בתחילת אוגוסט .אורית נחושתן )2( 052-7560161
להשכרה :דירת  3חדרים (כ  70מ"ר) להשכרה במרכז הישוב מ  . 1.8.17מול גן חיים על ציר מכולת -בית כנסת
המרכזי  3 .כיווני אוויר .שטח גדול ליד הבית  0546531314 .גילה אוספנסקי ()3
להשכרה 2.5 :חדרים  +חצר פרטית ומחסן אפשרות לריהוט .משה חבצלת 0505410580

)3( 9934445

להשכרה :דירה חדשה במרכז היישוב 3 ,חדרים ומקלט ,מוארת ,מעוצבת ,מזגנים בחדרי שינה .חצר גדולה.
לפרטים  -יואל גודיס – )3( 0528656325
להשכרה* :מציאה* דירת  3חדרים ₪ 2,600 ,לחודש כולל ארנונה  .דירת  3חדרים ,בשכונה מזרחית ,מקום
שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה .לפרטים לפנות לרפי עבו  052-8119998או )3( . 052-8119997
להשכרה :דירה ללא מדרגות ברח' אלוני ממרא 2 .חדרים ,מזגן ,חצר פרטי ומחסן גדול .מתאים לרווק לזוג
למשרד או לקליניקה .נא ליצור קשר עם בנימין לוי – )3( 052-540 6791

להשכרה :דירה בנוף הרודיון  3חדרים מרווחים ) 90מ"ר) חלונות לנוף  +חצר  +גינה  +מוארת +מזגן ,כניסה
בתחילת אוגוסט ,מרב כהן )3( , 0546353362 , 0547253365
להשכרה  :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה.כניסה מיידית .מחיר מעולה.
למעוניינים נא לפנות לשלום וייסברג )3( .0524511859-
להשכרה :דירת סטודיו נגישה -קומת קרקע ללא מדרגות מתאימה לזוג או למשרד .ממוזגת .לפרטים דליה
)3( . 7567889-054
גוטליב
להשכרה 2 :חדרים ללא מדרגות בתחילת דרך האבות כולל מרפסת  .מיזוג אינוורטר בדירה .נא לפנות לרותי
גרינפלד )3( 0528308116
להשכרה :דירת שני חדרים מרווחת מאוד ( 62מטר) בנייה חדשה ברמה גבוהה  -חלונות כפולים עם תריסים,
אסלה תלויה ,מזגנים חדשים ,ארונות מטבח עם סגירה שקטה  ,גינה גדולה כ  50מטר פטיו ודשא .הדירה כולה
מעל לאדמה עם הרבה אור ,מתפנה בראשון לאוגוסט .גמישים במחיר .נתן וורטר )3( 0523003888 -
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 )4( .0507316451
למכירה :קוטג' ברחוב המוריה ,במיקום מעולה! ( בקרבת בתי הכנסת ,גני ילדים ,ספרייה ,בנ"ע ,סופר ,פארק
שעשועים ,דואר ומזכירות)  160מ"ר בשני מפלסים ,הכולל  6חדרים 3 ,חדרי שירותים ומקלחת /אמבטיה .מחסן,
גינה ,נוף .אופציה ל  4חדרים נוספים בחלל הגג  70מ"ר .לפרטים :תמר עבודי חובארה )4( .0506877608

מודעה בתשלום

