הדלקת נרות:

ש ִמינִ י

צאת השבת:

18:53

כ"ו בניסן ה'תשע"ז

19:51

(לא לפני )17:50

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.
שבת בר-מצוה של

אביעד לוי

העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

מנחה בערב שבת

19:03 ,17:35 ,13:20

19:03 ,17:35

19:03

19:03

19:03 ,17:35

19:03

8:30 ,6:45

8:15

8:15

8:30 ,*5:29

9:15

18:20 ,17:00 ,13:15

18:00 ,13:15

17:50

18:20 ,13:15

18:51 ,17:51 ,14:00

18:30

19:51

19:51

19:41

19:51

19:51

20:01

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:20 :

מנחה בשבת

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

* המניין המרכזי ** מניין "רצה נא"

ערבית במוצאי שבת
שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
אפרים גרינפלד
שיעור קצר לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

לאחר
מוסף

שבת
בבוקר

שבת אחר
הצהריים

מרכז רוחני ספרדי

נוף הרודיון
שיחה אחרי קבלת שבת:
ברוך ברנר

* כוותיקין

בית מדרש
דרך האבות

שיחה אחרי קבלת שבת

בתי תושבים /
אמרי רחל
שיחה אחרי קבלת שבת
באמרי רחל

– 10:00
תפילת ילדים

– 7:45
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

– 10:45
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2

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

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

שיעור לאחר מוסף

לימוד הורים וילדים

 – 16:00הרב שלמה לוי

 – 17:00מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'

"( 17:20בין המנחות") –
הרב דוד בס:

חב"ד

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

"'ּולְ הַ בְ ִּדיל בֵּ ין הַ ק ֶֹּדׁש ּובֵּ ין
הַ חֹּל' – עיון במאמרו של הרב
אהרן ליכטנשטיין זצ"ל בעניין
מעמדו של המומר"

בימות החול:

– 16:00
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn
)מסכת קידושין (starting

 – 17:00שיעור:

הרב ראובן הכהן אוריה:

"מעמדם וגלגולם של נדב
ואביהוא בתורת הסוד"

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ו')

,5:50

שחרית (ב')

,5:45

שחרית בראש חודש (ד' ,ה')

,5:30

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40

מנחה (א'-ה')

19:00 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:40

– 14:20
לימוד הורים וילדים

ביום א' :גם אחרי טקס יום השואה והשיחה

– 17:00
שיעור לנשים

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

א' ,ג'6:15 :
ו'6:20 :

5:50

6:10

5:45

6:00

5:40

באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
–17:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

בית מדרש דרך האבות
כוותיקין:
( 5:40א') – ( 5:35ו')
( 20דקות לפני הנץ החמה)

18:45
21:30

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לנתנאל ורעות מאיר להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לאודי ומיכל לוי ולאביעד בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :למשה ולאה בלחמו להולדת הנכד אליה דוד בן למנחם מנדל והדר .זכו לנחת ממנו ומכל
המשפחה.
מזל טוב :לבני ויעל בן פזי להולדת הנכד בן לרעות ונתנאל מאיר .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לדניאל ושרה סולומון להולדת הנכד נתן בן לסטייסי וסטפן בנילסי .זכו לנחת ממנו ומכל
המשפחה.
מזל טוב :לג'רלד ודנה פורת להולדת הנכד דביר יהודה בן לאלישע וידידה .זכו לנחת ממנו ומכל
המשפחה.
מזל טוב :למנחם ושרה פריד וליוסי ופנינה אליאב להולדת הנכדה שיר אליה בת לנעם ורחלי .זכו לנחת
ממנה מכל המשפחה.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :אחרי מות שני בני אהרן ,מקבלים הכהנים דגשים מיוחדים לכניסה זהירה אל הקודש וגם
מסר לחיים ראויים .אסור לבוא אל הקודש שתויי יין .הרמב"ם במורה הנבוכים ( חלק ג פרק ח) כותב דברים
קשים מאד ובחריפות רבה על גנות השכרות וסכנתה" :השכרות פעולת האדם ה ...בבחירתו" . .הרמב"ם
אוסר על כל אדם ולא רק על הכהנים לבוא שתוי אל המקדש .מסוכן לאבד אל הראש וההפקרות עלולה לגרור
לאסון פיזי ורוחני .עלינו להודות לה' שנתן לנו ובנו חכמה בינה ודעת ולשמור על צלם א-לוקים בלי לבזותו.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

שבת שלום ,מתניה בן-שחר.

בחלוף תשע שנים לפטירת יקירתנו – מירב אפרת שנקמן ז"ל.
נקיים אזכרה וערב לימוד לזכרה.
ביום שני כ"ח בניסן ()24.4.17
 17:45עליה לקברה בבית העלמין האזורי בגוש עציון ליד כפר עציון.

ערב לימוד לזכר מירב ז"ל בבית המדרש דרך אבות נווה דניאל.
 כיבוד קל.
 45:18 תפילת מנחה במרכז הרוחני דרך אבות נווה דניאל( .עם הציבור)
 דברי פתיחה וסיום סדר המשפחה.
 לימוד מפי הרב מתניה בן שחר – רב היישוב נווה דניאל.
 לימוד מפי הרבנית חנה גודינגר  -דרייפוס – ראש בית המדרש מדרשת לינדנבאום.
 תפילת ערבית.

המשפחה ,בית נווה דניאל

החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי .כולם מוזמנים! כולן מוזמנות!
15:20-15:40

א'-ב בנות

17:00-17:30

ה'-ו' בנות

15:40-16:00

א'-ב' בנים

17:30-18:00

ה'-ו' בנים

16:00-16:30

ג'-ד' בנות

18:00-18:30

טעמי המקרא לבנים ו  -ח

16:30-17:00

ג'-ד' בנים

18:30-19:00

ז'-ח' בנים

19:00 - 19:30

ז'-ח' בנות

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10אנו לומדים
ספר תהילים .הנושא השבוע :ספירת שבע וספירת שמונה .השיעור מיועד לגברים ולנשים.
תפילת ילדים בביה"כ הספרדי :שמחים להודיע על תפילת ילדים בבית הכנסת הספרדי בשבתות .את התפילה
תוביל בת אל לאווי ,ואנו מודים לה על נכונותה להירתם לכך .התפילה תתקיים לאחר אמירת 'ימלוך' ,בשעה
 10:15בערך .כל הילדים מוזמנים בשמחה .וועד בית הכנסת.
"ותן חלקנו" :השיעורים מתקיימים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
יום רביעי

20:00-21:00

יום חמישי

20:30-22:00

יום חמישי

22:00-23:00

שבת

7:30-8:30

קדושת לוי -רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב
קדושת לוי -רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב
אור החיים על הפרשה/
עם הרב גרשון קיציס
מדרש רבה על הפרשה

שבת

17:00-18:00

רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה

לנשים
לגברים
לגברים
לנשים וגברים
לנשים

שיעור במסכת תענית :שיעור לזכרו של הרב יונתן ברויאר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה  20:00בבית
משפחת בן אפרים .כולם מוזמנים חדשים כוותיקים .לפרטים :מנחם פרסוף. 050-570-1067 .
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 גמרא באנגלית :מתחילים את מס' קידושין :מדי שבת בשעה  ,16:00הרב קני הירשהורן מעביר שיעור
גמרא באנגלית בבית חב"ד .השבוע ,מתחילים ללמוד את מסכת קידושין .משתתפים חדשים וותיקים
מוזמנים!
בית מדרש נווה דניאל :רוצה ללמוד תורה בשעות הבוקר ולפני הצהרים? בוא והצטרף לחבורה הלומדת בחדר
הלימוד בבית הכנסת המרכזי בימים א-ה משעה  .9:00אפשר לבוא לשעות אחדות ליום או יותר או לכל
השבוע .ביום שלישי בבוקר אנו לומדים עם הרב מתניה בשעה  9:00ספר ירמיהו .בשעה 10:30 – 9:50ספר
מורה נבוכים לרמב"ם .לפרטים נוספים אברהם שטיינברג 02-9309394

שיעור תנ"ך לנשים :אנו לומדות ספר שמואל .השבוע נעסוק בחזרת דוד למלכות אחרי מרד אבשלום .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 .בלילות שבת נא להתקשר
לקביעת מועד לטבילה .מחיר טבילה 30-ש"ח(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

על כל אירוע חריג יש לדווח מיד ליואל 052-8656325 -או למוקד.1208 :

אסיפת חברים :ביום חמישי הקרוב א' אייר  27/4/17תתקיים אסיפת חברים ראו הזמנה מצורפת בהמשך.
הפקדת תוכניות לתוספת בניה :במזכירות הישוב הופקדו תוכניות לתוספת בניה של משפ' שובל רונן וחמוטל
ברח' נחל אשכול  7לעיון התושבים עד יום חמישי א' באייר .27.4.17

ְק ִהילָ ה
אירועי אייר תשע"ז :אחרי פסח הגיע והעבודה על הטקסים השונים בעיצומה .צילומים ,חזרות והכנות
מצורף לוח החזרות לשבוע וחצי הקרוב ,מחכים לכולם!
ראשון
 /23כז' ניסן

שני
 /24כח' ניסן
באולם כינוסים
 16:00כיתות ב׳-ג׳
בנות
 17:00כיתות ב׳-ה׳
בנות
 18:00כיתות ד׳-ה׳
בנות בלבד

 /30ד' אייר
במגרש
15:00כיתות
ב׳-ג׳ בנות
16:00כיתות
ב׳-ה׳ בנות
17:00כיתות
ד׳-ה׳ בנים
ובנות

 /1ה' אייר
במגרש
חזרות גנרליות כולם
ביחד ,החל מהשעה
14:00

שלישי
 /25כט' ניסן
במגרש
15:00כיתות ב׳-ג׳
בנות
16:00כיתות ב׳-ה׳
בנות
17:00כיתות ד׳-ה׳
בנים ובנות

רביעי
 /26ל' ניסן
במגרש
 16:00כיתות ב׳-ג׳
בנות
 17:00כיתות ב׳-ה׳
בנות
 18:00כיתות ד׳-ה׳
בנים ובנות

חמישי
 /27א' אייר
במגרש
 15:00כיתות ב׳-ג׳
בנות
 16:00כיתות ב׳-ה׳
בנות
 17:00כיתות ד׳-ה׳
בנים ובנות

רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

שישי
 /28ב' אייר
במגרש
13:00כיתות
ב׳-ג׳ בנות
14:00-16:00
כיתות ב׳-ה׳
בנות

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



במוצאי שבת פרשת ויקהל-פקודי ,אור לכ"ח באדר 25 ,מרס ,לקחנו בחורה טרמפ מגילה לנווה דניאל .השעה הייתה בערך
 .21:40הבחורה שכחה במכוניתנו שקית עם נעליים .נשמח להחזירן .בעלת האבידה מתבקשת להתקשר לנחמה שטיין:
 .054-4471753או 02-5661962 :חג שמח.



בשדות שמתחת למגרש נמצא כדורגל איכותי .נראה חדש .נשמח להשיבו לבעליו .משפחת מאיר.029934208 :



אבדה כומתה של הנח"ל (ירוק בהיר) ביום חמישי שלפני פסח .ייתכן שנלקחה בטעות בקייטנה שהתקיימה בגן זית וארז.
נשמח לקבלה .תודה ,משפחת שנקמן .0522683587

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 :
המפגש עם הסופרת אמונה אלון שנועד להתקיים היום ,יום חמישי כ"ד בניסן 20.4.17
ידחה למועד מאוחר יותר עקב החמרה במצבו הרפואי של בעלה.



*
* דירות לאירוח :בשבת פרשת "בהר  -בחוקותי" (כ"ד אייר תשע"ז  )20.5 -נקיים אי"ה שבת שבע ברכות
לרננה ויונתן .נשמח לסיוע בדירות לאורחינו בשבת זו .בשמחות  .תודה רבה  .רותי גולדשטיין .0524549818
* דירות לאירוח :בשבת פרשת "בהר-בחוקותי"  ,כ"ד אייר  20/5נחגוג בר מצווה לבננו גלעד .נשמח
לדירות/חדרים לאירוח בני משפחה .בתודה ובשמחות  ,מש' משען-מונטפיורי .052-8144409
* דירות לאירוח :בעז"ה נחגוג בשבת פרשת "שמיני" (כ"ו ניסן - 22-4 ,השבת שמיד לאחר פסח ) בר מצווה
לבננו אביעד  .נשמח לסיוע בדירות לאורחנו בשבת זו .רוב שמחות לכולנו  .אודי ומיכל לוי
ehudlevy@gmail.com.0546409242
* עדות יום השואה :סבתי היקרה אווה סלונים-ווייס ,ניצולת אושוויץ-בירקנאו וזוועותיו של מנגלה ימ"ש ,
נמצאת בביקור בארץ מאוסטרליה ,ולנו הזכות לארח אותה בביתנו בערב יום השואה לעדות ושיחה .שנים
רבות ,מרצה בכל העולם על קורותיה ,זיכרון ,ציונות ,וחינוך לדורות הבאים .מוזמנים לבית משפחת כרמל,
אלוני ממרא  ,16ביום ראשון ה 23.4.17בשעה  .20:00ההרצאה תתקיים באנגלית .אין חובה להירשם מראש,
אך בכדי שנוכל להיערך ,נודה לכם אם תאשרו את השתתפותכם במייל חוזר ל  ofra@minols.comאו
בהודעה לטלפון  0523266646עופרה כרמל.
*צימר בשדה בועז :אנחנו מתחילים להפעיל את ה'בית של רות' בשדה בועז גם כצימר במתכונת הרצה .הצימר
שלנו אמנם עוד לא הושלם אך יש לכם הזדמנות לבוא במחיר הרצה לבית מיוחד שנבנה עם המון אהבה ,מלא
בפרטי עץ מלא עבודת יד ,מיטה ,מצעים ומגבות מפנקים ,מרחב גדול ,שירותים ומקלחת מהממים ועוד
פינוקים שנשאיר לכם באהבה .אז אנחנו נשמח לארח אתכם ללילה או יותר אצלנו.
מחירים מלאים :לילה אמצע שבוע 1,100 -ש"ח ,לילה בסוף שבוע 1,400 -ש"ח
מחירי הרצה :לילה אמצע שבוע 700 -ש"ח ,לילה בסוף שבוע 900 -ש"ח
מתאים לציבור הדתי .לפרטים נוספים והזמנות .כלילה קלמן.052-4317074 -
*הבית של רות :בשישי הקרוב ( )28.4ב'בית של רות' סדנא לנשים במסגרת הסדרה 'מועדים לתשוקה' עם
אורית לייזרסון על החיבור בין כאב לעונג לקראת יום הזכרון -עצמאות .עד יום שישי ( )21.4ההרשמה בהנחה.
להרשמה 052-4317074 -כלילה קלמן.
מקומות אחרונים לקורסים הקרובים ב 'שיטת המודעות לפוריות' ב'בית של רות' עם תמר אוחנה .מוזמנות
באהבה .לפרטים והרשמה .כלילה קלמן05204317074 -
* איפור ערב לנשים וילדות :על ידי מאפרת מקצועית מבית ירין שחף ,בעלת ניסיון רב ותיק עבודות מגוון,
עכשיו במחירים נוחים! מגיעה עד בית הלקוחה! אושרת חפר.050-6663592 :
* רוצים לבשל ואין לכם זמן וכח? באה לבשל אצלכם בבית! מאכלים ומאפים ביתיים וטעימים.
אושרת חפר.050-6663592 :
* דרושה דירה להשכרה :זוג מקסים מחפש דירת  3-3.5חדרים ביישוב כדי להיכנס ביוני.
כהן גלעד  054-7989180 -הדסה .052-5366268 -

** האם אתם עייפים? האם כואבים לכם השרירים? האם חסרה לכם אנרגיה? בואו לקליניקה של ג'יימס
כהן לשעה של שקט מוחלט ,שחרור שרירים תפוסים ומרגוע .אני מסאז'יסט רפואי מקצועי ורפלקסולוג
מזה כ 15-שנים המטפל באנשים עם בעיות אקוטיות וכרוניות ,וכמובן להרגעה .הקליניקה שלי נמצאת בנוה
דניאל תיצרו איתי קשר לתאם פגישה ,ב 0547-987-689-או ,לחליפין ,תשלחו לי אי-מייל ב
 jamescohen500@gmail.comג'יימס כהן.
** למכירה :רכב טויוטה קורולה  ,2009הילוך אוטומטי ,יד שניה 157,000 ,ק"מ ,חלונות ממוגני אבנים ,מטופל
בהקפדה במוסך כפר עציון .אורי בנק.052-566-5668 :
** משחקים ללא שימוש :אחרי חג פסח ,הניקיונות וה"סדר" בבתים ,נשמח לקבל מכם משחקים שהתכוונתם
לזרוק לטובת הרחבת מאגר המשחקים במשחקייה – ספריית השאלת המשחקים בגן השיקומי (גן חינוך
אפשר
מיוחד לילדים עם מוגבלויות בירושלים) .על המשחקים להיות במצב שמור ועם כל החלקים.
להעביר לשירה כפיר אלוני ממרא  0525209471 415/2בתודה רבה וחג שמח .צוות המרפאות בעיסוק.
** אנחנו מעוניינים לעבור לנווה דניאל :משפחה שמעוניינת לעבור לישוב מחפשת דירה גדולה או בית
להשכרה לתקופה ארוכה מחודשי הקיץ .חוה קסירר .0586854130
** 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
** גילה כירבולים :מחפשים מתנה מיוחדת לחג? גם שימושית וגם מקורית? מבחר מתנות ייחודיות
ושימושיות לפסח .בואו בשמחה! גילה ינובסקי .05545993271
** 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-
** שיעורים פרטיים בחלילית :לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים ,על ידי מורה למוזיקה בעלת
ניסיון רב .מיועד לילדי בית ספר יסודי .לפרטים  :טל בנק talindance@gmail.com050-5326717
** אינדאנס  INDANCEעם טל  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש  -נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס
עם טל בנק .השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה  ,20:15בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 18/1
בנוה דניאל .נשמח ונרקוד בבואכן!!! לפרטים. talindance@gmail.com 050-5326717

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 :בית גדול ברחוב אלוני ממרא 8 .חדרים ,גינה גדולה ,מרפסת סוכה (עם פרגולה) ,שכנים מעולים!!!
לפרטים -נוית ושלום צדיק navitshalom@hotmail.com. 0506613990
להשכרה :דירת  3וחצי חדרים ,מיזוג אוויר ,כניסה נפרדת כולל גינה  30מ"ר ,נוף מהמם .החל מאוגוסט.
לפרטים קרן לב .0544742615
להשכרה :דירת  5חדרים מרווחים ונוף ברחוב מגדל עדר .אפשרי לזמן ממושך.0542322111 054-6764676 .
מרדכי דימנטמן.
להשכרה :דירה בת  3חדרים ,במרכז היישוב .מזגן .חלונות מבודדות (אנדרסן) ,הפונות לנוף .קורות עץ בתקרה
המקנות אווירה של צימר .בניה חדשה (בת שנתיים) .דקה הליכה מכל הפונקציות המרכזיות של היישוב
(המכולת ,גן חיים ,גני הילדים ,סניף בנ"ע ,חדר נוער ,ביכ"נ המרכזי/הספרדי/חב"ד ,הדואר ,המזכירות,
הספרייה ,אולמי שמחות וחדר חוגים) .אורי בנק.052-566-5668 :
השכרה לטווח קצר :מאמצע יוני עד סוף אוגוסט .דירת  3חדרים ברחוב אלוני ממרא .קומת קרקע ,חצר
פרטית ,נגיש לבעלי מוגבלויות .למעוניינים נא ליצור קשר עם ימי שעשוע .0542345468
להשכרה :דירת חדר  +מטבח/פינת אוכל  +חצר ,מרוהט ,כניסה מידית ,מתאים לזוג צעיר או לבודד
לפרטים :אליהו וינברג .0543099939
להשכרה :דירה קטנה .כ  35מ"ר .כניסה נפרדת .ניתן לשימוש כמשרד .שאול גולדשטיין/0504012020 -
להשכרה :דירה  3חדרים ,גדולה ומרווחת  ,מאורת עם חלונות גדולות לכיוון הנוף וחצר/גינה .אפשרות
למחסן .כניסה ביוני .דוד לונדון .0507703778
להשכרה :דירה להשכרה לתקופה קצרה לחודשים הקרובים רחוב אלוני ממרא קלייר אלוש .054-7244026 .
להשכרה :דירת חדר  +מטבח/פינת אוכל  +חצר ,מרוהט ,כניסה מידית ,מתאים לזוג צעיר או לבודד
לפרטים :אליהו וינברג .0543099939
להשכרה :דירה  3חדרים  (,חדר הורים )  ,אמבטיה  ,גינה  ,חצר אנגלית ,פרוייקט  45מקום מרכזי רח' נוף
הרודיון פרטים  :ישי  054/6488244רבקה  058/4454323כהן.
להשכרה :דירה מרוהטת (מלאה או חלקית) 2 :חדרים ,קומת קרקע ,כניסה נפרדת וגינה פרטית .רחוב דרך
האבות ,קרוב לבית מדרש .מתאים לזוג .לפרטים 0544549469 :מייקל לורנס
להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה בפרוייקט ה ,45עם גינה מטופחת וחצר אנגלית.קומה  2עם מעלית ,כניסה
נפרדת .הודיה פריד .0548188591
להשכרה :דירת  2חדרים קטנה ונחמדה ,קומת קרקע ללא מדרגות ,מיזוג .פנוי מראשית אפריל.
לפרטים להתקשר לדליה גוטליב .0547567889
להשכרה :להשכרה באלוני ממרא  2.5חדרים  +חצר פרטית ,אפשרות לריהוט .משה וטליה חבצלת
. 0505-410580 02-9934445
להשכרה :להשכרה -דירה בת  2חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד .טל:
 052-8040234רינת שטרן.

להשכרה :להשכרה יחידה נפרדת של  2.5חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי
רונן רוזנזון .0545664832
להשכרה :דירת  5חדרים ,חצר וגינה .ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים יוסי קרוטהמר0523542969 :
להשכרה :דירת  5חדרים  +חדר כביסה עם מיזוג מרכזי ,חלונות אנדרסון ,נוף משגע לכיוון מערב ,כניסה
ישירות מהכביש (ללא מדרגות) ,מיקום מרכזי ביישוב  .כניסה מידית !! לפרטים -שילה כץ .054-7002069
להשכרה :דירת  3חדרים ,בשכונה המזרחית ,מקום שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה.
לפרטים לפנות לרפי עבו  052-8119998או .052-8119997
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 אלוני ממרא [ ליד גן השעשועים]  200מ"ר מחולק ל -2יחידה להשכרה + . .גינה .
לפרטים ניר בן ישי .0544634362

