
 

 

 

 

 

 

 

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 בית מדרש מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון
 דרך האבות

אמרי 
 רחל

 בתי תושבים

 ליל שבת
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 יוסי פוקס
שיחה אחרי קבלת 
 שבת:  שלום ויסברג

 יחה אחריש
 קבלת שבת

אחרי קבלת שבת: שיחה 
 הרב יהודה דרדיק

רי שיחה אח
 קבלת שבת

הרב שלמה  – 20:15
 פיירשטייןבבית  , לוי

 (3נחל אשכול )

שבת 
 בבוקר

 לאחר מוסף:
 שחר-הרב מתניה בן

הזדמנות ה -עשרה בטבת 
 שהוחמצה

10:00 – 
 – 7:30 תפילת ילדים

 שיעור במשנה:
 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

לאחר 
 :מוסף

לימוד 
הורים 
 וילדים

10:45 – 
 גמרא למתחילות

 ח'-'לנערות בכיתות ו
 בבית צדיק

 (37/2)אלוני ממרא 

 פרשת השבוע"מדרש חנן" 
 עם מש' סיון וחבריםלילדים 

 שיעורלאחר מוסף: 
 שבועהבפרשת 

אמירת תהילים ע"י נשים  עם פירוש אברבנאל
 כהאןולימוד קצר ע"י שיפי 

 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 לאחר מוסף:
 עור קצר בהלכה:שי

 הרב רונן בן דוד

 לאחר מוסף:
 הרב ג'סי הורן:

 "ברכת המזון בשבת"

שבת 
אחר 

 הצהריים
ומוצאי 

 שבת

 –במוצאי שבת  18:30
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

15:30 – 
: הרב מנחת חינוך

 יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50

15:30 – 
 שיעור לנשים

 

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

 (4)בריכות שלמה 

 –לאחר מנחה 
 סעודה שלישית

 ודברי תורה

 – 15:00 חב"ד
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

15:15 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 בית מדרש דרך האבות פרדימרכז רוחני ס רודיוןנוף ה "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי :בימות החול

 17:12סוף הצום:                                  5:05עלות השחר:                    יום הקדיש הכללי                         א', י' בטבת: יום צום העשירי

 שחרית
 (5:47זמן טלית ותפילין: )

5:30  ,*6:30  ,7:10  ,7:40  ,8:10 
 * סליחות לפני שחרית

 )כוותיקין( 6:18 5:40 6:00

 16:30 16:25  16:25,  13:30 מנחה

 17:10 אחרי מנחה 21:30 17:07 ערבית

 8:10,  7:40,  7:10,  6:30 ,5:45 שחרית )ב', ה'(
 8:40 ו':  גם ביום

 (5:47זמן טלית ותפילין: )

 6:18  כוותיקין: 5:45 6:10
 

 6:15ג', ד':   ,5:50 שחרית  )ג', ד', ו'( מה(דקות לפני הנץ הח 20)
 5:50 6:20ו':  

  16:40,  13:40 (ה'-ב'מנחה  )
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  17:20 (ה'-ב')ערבית  

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 בית מדרש אמרי רחל ספרדי מרכז רוחני נוף הרודיון
 דרך האבות

 חב"ד

 16:40 16:40,  12:20 שבת בערבמנחה 
16:40 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

16:40 16:40 16:40 

 שחרית בשבת
 (9:12)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 המניין המרכזי *

6:45  ,8:30 8:00 8:15 6:05  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 16:15 16:31,  14:00 16:15,  13:00 16:15 16:00,  12:45 16:15,  12:45 מנחה בשבת

 17:41 17:51,  17:31 17:31 17:21 17:31 17:31 ערבית במוצאי שבת

 .יםיבצהר 12:00 בשעה יום רביעיעד  daf.meida@gmail.com נא לשלוח הודעות לכתובת

ַגׁש  ַויִּ
 ט' בטבת ה'תשע"ז

 הדלקת נרות:

16:30 

 :צאת השבת

17:31  

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 
 
 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 .זכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים .להולדת הבת שוהם מרשהאל -לאסף ובת :מזל טוב

 .כל המשפחהאיכנוולד. זכו לנחת ממנו ו אלון להולדת הנכד בן לרננה וינובסקי לאריאל וגילה  מזל טוב:

 

                                                                                                                                          

 בליל שבת נו, בן לרננה ואלון, מינכם לשלום זכר לכבוד הולדת נכדשמחים להז -שלום זכר

 . נשמח בבואכם!27רח' נוף הרודיון  בביתנו 20:00בשעה 

 אריאל וגילה ינובסקי

 

 ברוכים הבאים 

למשפ' מוס אילה ואברהם שהגיעו לישוב, גרים בשכירות אצל משפ' דוכן מאיר  ברוכים הבאים:

 טוב! יישוב .וקלרה ברח' המוריה

 

 

 

 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ                                                                                                                        בִמש ּ

ההתמודדות בין יהודה ואחיו ליוסף, הופכת ב"ויגש" לפגישה נרגשת ולאיחוד המשפחה   נקודה בפרשה:

רחל ובית לאה, ובהמשך בין ממלכת ישראל לבין ממלכת יהודה נמשך דורות רבים. מחדש. המאבק בין בית 

בהפטרה מלמד אותנו יחזקאל הנביא כי בגאולה יתרחש לא רק קבוץ גלויות לארץ ישראל, אלא גם איחוד 

ות העם מחדש לעם אחד. "עץ יהודה" ו"עץ יוסף" יורכבו ע"י ה' גואל ישראל ויהפכו לעץ אחד. אנו שזוכים לחז

בקבוץ הגלויות צריכים לראות בכל השבטים והעדות של עם ישראל, ותיקים עם עולים חדשים, מרכיבים 

 חיוניים ואהובים בבנין העם. נלמד זה מזה את הדברים הטובים ומתוך "ויגש" נגיע בס"ד ל"ויחי".

נו הנסתר והמשמעותי לדורות של "צום העשירי". לוח השיעור בשבת אחרי מוסף יעסוק בתוכ עשרה בטבת:

 זמנים פורסם בעמוד הקודם.

 

                                                                                                                           אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-מתניה בן, שבת שלום

 

 

 

 

 



 

                                          

                                                                 זמנות!כולם מוזמנים! כולן מו עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי. :התורניים לילדים החוגים

 ו' בנות-ה'        17:00-17:30ב בנות                                 -א'         15:20-15:40

 ו' בנים-ה'        17:30-18:00ב' בנים                                -א'         15:40-16:00

 ח -חוג טעמים לבנים ה         18:00-18:30ד' בנות                                 -ג'         16:00-16:30

                                                    ח' בנים-ז'       18:30-19:00ד' בנים                                  -ג'        16:30-17:00

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

 

 ספרהתחלנו  .22:00-21:10עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין, בשעות השיעור השבועי בתנ"ך: 

 עד לגברים ולנשים.השיעור מיו. על נפילה טובה ואנחה מתקנת הנושא השבוע: .תהילים

רושה גבאית לבית ד  .גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי  דרושים דרושים/דרושות לבית הכנסת המרכזי:

אחריות על מהות ובנות לירושות מתנדבות אד  .בית הכנסת מצוות הגבאים וועדתהכנסת המרכזי כחלק 

 052-3003888 לנתןלפנות   .תפילת ילדים

נּו"  השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.:  "ְוֵתן ֶחְלֵקֵֽ

 רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. בכתבילימוד  21:00 -20:00בכל יום רביעי ב  -קבוצת לימוד לנשים  * 

 רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. בכתבילימוד משותף  20:30-22:00בכל יום חמישי ב  -קבוצת לימוד לגברים * 

 בדיוק. 7:30לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב  -מדרש * 

 .16:00בתורת רבי נחמן ותלמידו רבי נתן ב שבתות ב  -קבוצת לימוד לנשים * 

, נפגשים בבית חיים מקובסקי ללימוד 20:00ביום שני, בשעה שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים: 

   .המאמר "למהלך האידיאות", בהנחיית יהודה זליגר. מיועד לגברים ונשים

בבית  20:00אר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה ילזכרו של הרב יונתן ברושיעור   :שיעור במסכת תענית 

  .050-570-1067. לפרטים: מנחם פרסוף. םיכוותיק. כולם מוזמנים חדשים בן אפריםמשפחת 

  עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי. 21:30עד  20:20מתקיים כל יום שני משעה  :"צורבא מרבנן"שיעור 

נוף   הכהן אוריהבבית משפ'   20.30לפי פרשיות השבוע, בימי חמישי, בשעה  :בספר הזוהר לימודקריאה ו

 .31הרודיון 

שאינו  ,"ורטיגו של שאולהשבוע נעסוק בצטרפי אלינו. והבואי  .ספר שמואל לומדותאנו  שיעור תנ"ך לנשים:

 .משפחת קסוביץבבית  8:20-8:50ה  -ימים א . ניפגש במזהה מי אויב ומי ידיד"

מצאנו את המתכון למילוי מצברים של טוב, אנרגיה ושמחה רוצות גם??!  -רוחת בוקר חסידיתא

מוזמנות בכל יום שלישי לארוחת בוקר חסידית בבית משפחת בלחמו יחד נצלול למעמקי החסידות  הנכן 

חו יומנים של הרבי מלובביץ, נלמד, נעמיק, ונחווה זווית ראיה חדשה של גאולה פרטית. תפת מתוך שיחותיו 

 0525403770פרטים : לאה  !נווה דניאל מחכות לראותכן 13/2אלוני ממרא   9:30בשעה  ותרשמו יום שלישי 

 



 

אחר  התפילה  בבית  הכנסת  המרכזי  בחדר  הקטן אמירת  תהילים לנשים : בשבת  "נקודת  אור  בפרשה"
 "  .כהאן.  לעילוי  נשמת  אלישיב  לוביץ ז"ל ואח"כ  דקות  של  חיבור  אישי  ורגשי  לפרשה  על  ידי  שיפי 

אילו שעות  -. )שימו לב19:30-22:00 וה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת, בין השעות והמק מקווה נשים:

נא  ש"ח. 30נא לתאם מועד מראש. מחיר טבילה )כולל הכל(  -הפתיחה גם במוצאי שבתות( . בלילות שבת 

 .0507338910 לנצחיה לויבצ'ק(. לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר להקפיד על תשלום. )ניתן לשלם גם 

 !הכולן מוזמנות בשמח

 

 

 

 

 

 

 

המזכירות הצליחה לאחר מאמצים רבים למצוא תקציב לחידוש האספלט  -ברח' דרך אפרתה אספלטחידוש 

 העבודות יחלו בקרוב.  ברחוב דרך אפרתה

של המערכת  טפיילוהשבוע התקיים  ל פגישות ועבודה מאומצתששעות רבות לאחר  -תוכנית למיגון הישוב 

שבוע הבא יחלו העבודות על אנו עוברים לשלב המבצעי ובהיה מוצלח ביותר .  טהפיילוהישוב ,  לאבטחת

 . פריסת המערכת המלאה

 

 

 ְקִהיָלה

חברי  בשעה טובה ומוצלחת ועדת קליטת פנים המתחדשת יוצאת לדרך! -חדשיםמאירים פנים לתושבים 

למשפחות חדשות . הועדה תסייע ר וטובה רובינשטייןדנ, ג'ודי שטאריאל רוז'יצקי אביעד דוויק,הועדה הם: 

  ביישוב. ותקל עליהן את חבלי הקליטה, מרגע ההגעה ליישוב ולאורך החודשים הראשונים

שונה מלווה אכולכם או רובכם בטח זוכרים את הימים והשבועות הראשונים ביישוב, קבלת הפנים הר

 משפיעה על משפחה חדשה לאורך שנים. כדי להניע תהליך אנו מחפשים:ו

שוב, יכירו לה ביי םבחודשים הראשונים שלה ות חדשותמשפחות שייצרו קשר וילוו משפח -משפחות מלוות

 מעגלים חברתיים ויהיו בקשר לראות איך הם מסתדרים.

 לארח לסעודה בשבת משפחות חדשות.  נותמשפחות שמוכ -משפחות לאירוח סעודות שבת

אם אתם מעוניינים לקחת חלק בליווי או באירוח נא ליצור קשר דרך המייל של רכזת קהילה 

kehiland@gmail.com  . 

mailto:kehiland@gmail.com
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                                                                                                                -דרושה-

   מפעילה למשחקייה

  בשבוע()אפשרות לפעמיים  ע למשך שעתיים.יום בשבוהיקף המשרה: 

 .פתיחת המשחקייה והפעלת הילדים, רישום משתתפים, ארגון של המשחקייה בתום הפעילותהתפקיד כולל: 

 מתאים לבנות מכיתה ט' ומעלה /סטודנטיות.

 המשרה בשכר.

  7495956-054או בפלא':   kehiland@gmail.comלפרטים מלאים נא לפנות אלי במייל של רכזת קהילה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !! ג'ודוגוש נבחרת צעירה נווה דניאל קטפה הצלחות בחנוכה-עושים כבוד

ביום ראשון )נר ראשון של חנוכה( וביום שישי יצאו נבחרת הצעירה לאליפות רשמית בירושלים שבה התחרו 

 .מקום שלישי - נצח ואהרון ולדמןמקום שלישי.  - עדו רויטבורד  :ישגיםספורטאים , ולהלן הה 150-למעלה מ

ש , ביום ראשון )נר שמיני של חנוכה( יצאו הספורטאים לאליפות בקרית ארבע שבה התחרו ספורטאים מהגו

 ישראל טיילור ,אלנתן טיילור פולק ,נתנאל פולק,   יוחאי: מקום ראשון: םאפרת וקרית ארבע. להלן הישגי

  .אשחר סיווןו

 יקיר לואיסמקום שלישי:  .בנימין נקש ,איתן פולק , נצח ישראל ולדמן ,שלם כץ ,ינון שפיים י:מקום שנ

הספורטאים נשארו לפסטיבל של אומנות לחימה , הם נהנו מתחנות אטרקטיביות ומסדנאות שונות של 

יישר כוח לכל  ., ההנאה הייתה רבה !!! ניפגש באליפות אפרת בעוד חודש וחצי אי"האומנויות לחימה

 0535308483 דן פיטוסי מאמן ג'ודוגוש .! הספורטאים על ההישגים היפים

 לכל שאלה, ניתן לפנות אלי: חורף טוב!

 kehiland@gmail.com, 7495956-054רות אדרי, רכזת הקהילה, 

mailto:kehiland@gmail.com
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 ihttp://nevedaniel.library.org. כתובת אתר הספרייה :

 

 : שעות פעילות הספרייה

 15:30-18:30 –יום ראשון 

 20:30-22:30 –יום שני 

 15:30-18:30 –יום שלישי 

 15:30-18:30 –יום רביעי 

 16:00-19:00 –חמישי יום 

 21:30-22:30 –מוצאי שבת 

 

 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

 .ולקבל אותה. לצופיה פרינץן לפנות המאבד/ת מוזמ לפני זמן מה נמצאה בובת עיניים במדרגות בירידה מהסניף        

 . 02-9932108 :טלפון

  ישי 9933930נשכח ספר ילדים בסנטר הגוש, המאבד מוזמן לקחת.  

 נמצא usb  .דניאל כהן 0509718280ברחוב אלוני ממרא. נשמח להשיבו על פי סימנים 

 זהר לוי 0587620094צפור אשמח להשיבו ע"י סימנים.בשבת פרשת "וישב" נמצא מפתח במ 

  איזבוצקין לקבלו אצל מש' תגלגלים ברחוב נוף הרודיון )בסמוך לבניינים(. ני 3לפני כמה שבועות נמצא קוקינט עם 

 054-8075351 

 .054-806-1858  דני.  נמצאו משקפי שמש של ילד בגן חנן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 אּוַלם ֵאירּוִעים 
 לתיאום יש לפנות לרבקה לביא, 

 מזכירת היישוב,

 02-9931123בטלפון: 

 דֹוַאר:

 בערב 18:00-19:00 –יום א' 
 בבוקר  7:00-8:00  -יום ב' 
  בערב 18:00-19:00 –יום ג' 
 אחה"צ  16:00-17:00  -' יום ד

 בערב 18:00-19:00 –יום ה' 
 סגור  -יום ו' 

 בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחה
 יונתן בן חמו 

 
 

http://nevedaniel.library.org.i/


 

 

 

אנו חוגגים את בר המצווה  .נודה לה' חסדו שזיכה אותנו להכניס את בננו אורי למצוות דירות לאירוח:* 

-050 תניה: :נשמח לסיוע ,וזקוקים לדירות להלנת אורחנו .לינואר 13-14טז בטבת, -טו 'חייבשבת פרשת 'ו

 .ודה ובשמחות תמידת רגב .050-6415489איל: , 6688237

שנים מראשי הקהילה הגיעו לפני שבוע לארץ, . סיפור הקהילה המופלאה  -איהרב על קהילת אבאיודע* 

הם ישהו בשבת הקרובה, ט' טבת, בנוה דניאל, ובמוצאי שבת אתם  .של הרב ריסקין באפרתללמוד בישיבה 

נתחיל ב  .מוזמנים, לערב מרתק בו הם יספרו את הסיפור המופלא של קהילת אבאיודאיה בעבר ובהווה

 . 19רח' מגדל עדר  ,בביתם של יונתן ונאוה סגל . 19.30

בין השעות  10/1/17תתקיים ביום שלישי הקרוב  :סדנת אורח בסטודיו של רותי איזבוצקי בנווה דניאל* 

 Photo-transfer הסטודיו יארח את טירן גרין לסדנה מיוחדת של העברת תמונה על עץ .בערב 19:00-22:00

 !השבוע, מוזמנת להצטרף לחוויה ממרוץחברות, אתנחתא אם בא לך לקחת קצת זמן לעצמך, למפגש עם .

פלטות עץ מלא  3כל אחת תקבל  - בסדנה נלמד את הטכניקה הכי טרנדית ומגניבה להעברת תמונה על עץ

                        ...ותתנסה בהעברת תמונות משפחתיות או אחרות. לאט לאט נגלה ביחד את הקסם ,A5 בגודל

תמונות מקסימות לתלייה אצלך או  3יקה אותה תוכלי ליישם בקלות בבית, וכמובן, עם תצאי עם ידע בטכנ

 .0544434213  איזבוצקי רותילפרטים והרשמה  !!!כמתנה לקרובים לך

נא להתקשר בין השעות  9938525טל:   16:00-20:30 -וחצי יכול לשמור מ 11בייביסיטר בן   סיטר:בייבי*

 . הילל פריש 16:00-20:00

ניתן להזמין ציוד היקפי וחומרה במחירים טובים  -חדש תיקון, מיטוב, שחזור מידע וייעוץ. -שני מחשבים* 

 . 0505966187 אוריאל שני  .ועוד Sandisk , Logitech , Western Digital - ממיטב המותגים

 .054-7825854 - חפצי פישרמחפשים עוזר/ת ניקיון לבית, פעם בשבוע בשעות הבוקר. לפרטים:  דרוש/ה: **

ירה ובאו, אנחנו נפגשות באלעזר אחת לשבוע ...לשיר, להתרגש ולרגש לאוהבות  מקהלת "באור פניך":** 

שירת הנשמה עם  ,קולות 2,3שירה ב פיתוח קול, פתוח יכולת הקשבה ברמה גבוהה,  על הדרך . חמה ,ביתית

  ..הופעות לרוב .. וכמובןםכשווייע, שירים חסידיים, שירים אמריקאיםא"י, שירים דרום  : שירי

 . 052-8109986 הכהן אוריה דליה להתראות,

גאקו מחפשים תושב הישוב שנוסע כל יום  ?נוסעים כל יום לעבוד בתל אביב ורוצים שנשלם לכם על הדלק **

 .0508283648 שפירא סיני לפרטים  בתשלום או יומיים לתל אביב עם רכב ויכול לחזור משם עם חבילה

נו תמצאו מגוון מתנות מיוחדת? מקורית וגם שימושית? אצלמחפשים מתנה  גילה כירבולים לקטנים: **

 , נווה דניאל27נוף הרודיון . שאר השעות בתאום  4-7להורים, ילדים ותינוקות. החנות פתוחה כל יום בין 

 ינובסקי גילהבואו בשמחה! 

חלילית וקריאת תווים, על ידי מורה למוזיקה בעלת לימוד יסודות הנגינה ב: שיעורים פרטיים בחלילית **

  5326717-050talindance@gmail.com טל בנקלפרטים :  .ניסיון רב. מיועד לילדי בית ספר יסודי

מנות לשיעורי ריקוד אינדאנס נשות הישוב מוז -ריקוד מונחה לגוף ולנפש   - עם טל  INDANCEאינדאנס* *

 18/1, בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 20:15עם טל בנק. השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה 

 . talindance@gmail.com 5326717-050לפרטים !!!נשמח ונרקוד בבואכן .בנוה דניאל

יש לכם שבת חתן? בר מצווה? או סתם שבת משפחתית. צוות מלצרים מקצועי ואמין  :צרים לשבתותמל **

 .0546911615 -גודיס פזישמח לעזור לכם ולעשות לכם את השבת מוצלחת לפרטים והמלצות 
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   daf.meida@gmail.comמי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע  

 שירותים חדרי 4( הורים יחידות 2) שינה חדרי 4 מפלסים 2ב ר"מ 160כ להשכרה אור שטופת דירה להשכרה: 

 0547567889 גוטליב  דליה :לפרטים .מינואר  פנוי. ומעלית מיזוג,ענקית ומרפסת גינה. חדר בכל ארונות

 חבצלת וטליה משה. לריהוט אפשרות, פרטית חצר+  םחדרי 2.5 ממרא באלוני להשכרה להשכרה: 

0505-410580  02-9934445 . 

חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד. טל:  2דירה בת  -להשכרה להשכרה: 

 . שטרן רינת 052-8040234

טי. מתאים לזוג, משרד או מחסן גדול וכניסה ללא מדרגות. גם חצר פר חדרים עם מזגן, 2דירה  להשכרה: 

 .052-5406791 בנימין לוי קליניקה.

מ״ר על מפלס  140   פרטים: חדרים ברחוב הרי יהודה,  נווה דניאל 5.5דירת   2017 ינואר 1מיום  להשכרה: 

חדרי  3חדרי שינה,  4 -חדרים  5.5ישנם  ,מאד קרוב לבית הכנסת המרכזי ב,כניסה ללא מדרגות מהרחו  ,אחד

 לפרטים, מיזוג אוויר בכל החדרים  ,אין גינה -מרפסת   סה,, סלון/ פינת אוכל, מטבח, חדר כנישירותים

 .שיין ואסתר קפלין  052-4286315נוספים ניתן להתקשר ל 

 חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי 2.5להשכרה יחידה נפרדת של   :להשכרה 

 . 0545664832 רונן רוזנזון

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

 חדרים + חדר כביסה עם מיזוג מרכזי, חלונות אנדרסון, נוף משגע לכיוון מערב, כניסה 5דירת  :להשכרה 

 .054-7002069  כץ להשי -!! לפרטים מידיתום מרכזי ביישוב . כניסה , מיק(ללא מדרגות)ישירות מהכביש 

החל מסוף חודש  רטית וגינה.חדרים, בשכונה המזרחית, מקום שקט עם נוף, כניסה פ 3 1/2 דירת :להשכרה 

 .052-8119997או 052-8119998 עבולרפי לפרטים לפנות  .1.8.2016 –תמוז התשע"ו 

חדרים. מטבח בשתי הקומות. חלונות אמריקניים  8מ"ר )כולל יחידת השכרה אופציונלית(.  289בית  למכירה: 

      שאול 050-7061382לפרטים:  המ"ר חדש 320)פלה ארכיטקט( בכל הבית. מזגנים בקומה העליונה. גינה 

 כהן דניאל 050-9718280

 –זיו מ״ר. מרפסת גדולה, גינה, חלונות אנדרסן. לפרטים:  170יחידות כ 45חדרים ב 6דירה בת  :למכירה 

 . ליפשיץ 0544524424 רותם, 0545664636

 .0546237066-לוי משה ולהמיקום מעולה !! ומצב מע -חדרים , מרפסת , מזגן 3 דירה במרכז הישוב  :למכירה 

שישה  חדרי שינה מרווחים  שלושה מפלסים,  ,עם הנוף הכי יפה בארץ בית ברחוב נוף הרודיון,  למכירה: 

יחידות(,אופציה לחלוקה לשתי  2חימום ביונקרס ) חלונות אנדרסון, חדר כביסה גדול, וגדולים, יחידת הורים,

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

  .יחידה להשכרה. . + גינה -2מ"ר מחולק ל 200 ברחוב אלוני ממרא ] ליד גן השעשועים[  'קוטג: למכירה 

 .0544634362 בן ישי נירלפרטים 

 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה. לקביעת ראיון נא  לפני אנו שבים ומזכירים כי : השכרת דירות

  3075700-054לציפי ידידיה: או haya.shames@gmail.comאו במייל:  6858289-054להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

tsipiyedidya@gmail.com קליטה טובה!  

  שבועות 2פורסמו רק מודעות להשכרת דירות י
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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 בס''ד

 

 

 נווה דניאל הסניף של ישראל!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דבר הקומונרית:

 , הסניף למשפחת

 אחרי בסניף שוטפת לפעילות לחזור כיף

 פעולות על למדריכים כוח יישר:( חנוכה

 ! רבה ואכפתיות מושקעות

 לא אירועים מספר עבר י"עמ השבוע

 חגי סרן רב את פה לציין רצינו. פשוטים

 איתן בצוק אנושות שנפצעהי"ד  ארי בן

 במסירות נלחם חגי. השבוע לעולמו והלך

 האחרונות בשנתיים. עלינו להגן כדי נפש

 משפחתו הכרה מחוסר שכב הוא כאשר

 אנו. מנשוא קשה ניסיון עם התמודדה

 ושלשת מוריה לאשתו חיזוקים שולחים

 . אמיתיים שליחים, ילדיו

 

 פרשת שבוע:

 של מעגל סגירת רואים אנו ויגש בפרשת השבוע

 מתגלית פתאום. וישב בפרשת שהתחיל יוסף סיפור

, בדרך הסיבוכים כל אחרי הגדולה התמונה לעינינו

 רצון יהי. ברורה המהלך בכל שהיתה' ה השגחת

 את מנהל' שה בבירור לראות בימינו אנחנו גם שנזכה

 .שלום שבת. לרגע אותנו עוזב ולא ההתפתחות כל

 

 : שבת ז"לו

 15:10 -מדריכים לימוד

 15:30 -מפקד

 16:50 -ש"סד

 פרטים. בטבת לעשרה טקס נקיים השבוע 

 .בהמשך

 הצביעה לחברת גדולה תודה להגיד רצינו 

Primary painter ,תושב שוורץ משה ברשות 

 וציוד צבעים של נדיבה תרומה על, היישוב

 .ארגון חודש בשביל

  אלעד פוקס   מדריך מצטיין:

 מצטיינות: חניכות 

 בהתרמות רבות טל רפאלי ואחינעם וינגוט שהשקיעו

 ".אור יש" למרכז


