ק ַֹרח

הדלקת נרות:

צאת השבת:

19:29

ראש חודש תמוז
ל' בסיון ה'תשע"ז

20:31

(לא לפני )18:19

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

חב"ד

מנחה בערב שבת

19:39 ,18:00 ,13:20

19:39 ,18:00

19:39

19:39

19:39 ,18:00

19:39

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

8:30 ,6:45

8:15

8:15

8:30 ,*5:01

9:15

18:50 ,17:30 ,13:15

18:30 ,13:15

17:50

18:50 ,13:15

19:31 ,18:31 ,14:00

18:30

20:31

20:31

20:21

20:31

20:31

20:41

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:08 :

* המניין המרכזי

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת
שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב דני גולדשטיין

שיחה אחרי קבלת שבת:
עמוס תמם

לאחר מוסף:

הרב יוחנן פריד" :משלמה
המלך עד ר' שלמה אלקבץ
דרך ר' שלמה קרליבך"

שבת
בבוקר

– 10:00
תפילת ילדים

לאחר מוסף" :מדרש חנן"

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

"( 17:50בין המנחות") –
הרב אביהוד שוורץ:

חב"ד

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

– 16:30

 – 17:00יצחק משען:

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שבת אחר
הצהריים

אתי'
"'ֹלא חֲ מוֹר אֶ חָ ד מֵ הֶ ם נָשָ ִ
– מחויבות איש ציבור
לפרסום דו"חות
ולהתנהלות בשקיפות"

בימות החול:

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית בראש חודש (א')

,5:30

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

שחרית (ג' ,ד' ,ו')

,5:50

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת

מוקדמת :דוד רונס
בזמן :יוסי שנקמן

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

לאחר
מוסף

 – 7:45שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

* כוותיקין

8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30

מנחה (א'-ה')

19:35 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,20:15

"מאין נשאב
עצה טובה?"

דוד כהן:

באמרי רחל

לאחר מוסף –
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2
לימוד הורים וילדים

"שבת ראש חודש –
השלם גדול מסך חלקיו"

באמרי רחל

– 14:20
לימוד הורים וילדים

חוג התהילים לבנות
לא יתקיים השבת

– 17:00
שיעור לנשים

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

6:00

5:40

6:10

5:45

ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :

5:50

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

בית מדרש דרך האבות
כוותיקין:
( 5:15א') – ( 5:16ו')
( 20דקות לפני הנץ החמה)

18:45
21:30

20:15

תהילים לבנות-השבת פרשת קורח לא תהיה קריאת תהילים לבנות בשבת בבית משפחת נצחיה לוי .שבת שלום

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לנחמיה ומיכל דימנטמן ולרבקה בת המצווה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לאיתי ורחל בביוף ולזוהר לאירוסיה עם יפתח ריין מפסגות .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :להלל וגילה אוספנסקי ולדוד לנישואיו עם טלי לוי .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :למנחם ושרה פריד ולעמיקם לנישואיו עם ליאב פילוסוף .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לדב ורבקה פרידמן ולשניאור לנישואיו עם הגר שחורי .זכו להקים בית נאמן בישראל.
.מזל טוב :לאבי ורותי איסטמן להולדת הנכדה בת לדוד וטובה .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :למייקל ושני שטריק להולדת הנכדה בת לדני וחיננית .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :לחיים ויפה מקובסקי לבר המצווה של הנכד דביר אריאל בן רחלי ויוסי כורם .זכו לנחת ממנו
ומכל המשפחה.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :לפעמים אדם טוב וגם פיקח ,עושה שטות וטעות שפוגעת בו מאד .השכל ושיקול הדעת
נעלמים ,אין האזנה לדברי חכמים ,ההתמצאות במרחב וכושר השיפוט נרדמים ,הקנאה ,התאווה והכבוד את
האדם מן העולם מוציאים .קורח המקנא ורודף הכבוד נושא לשוא את רוממות השוויון והאחווה אך כוונתו
הנסתרת אחרת .הוא מניף כביכול את דגל השלום ,אך למעשה הוא מחרחר ריב ומרד נגד ה' .חז"ל מלמדים כי
.בני קורח עשו תשובה ונשארו בחיים וזכינו מהם למזמורים נפלאים בתהלים ואף יצא מהם שמואל הנביא
עלה גדול :יישר כוח לנוער הנפלא של נווה דניאל שממשיך במסורת החסד והסיוע לילדי על"ה מפעיל ומארח
מיום רביעי בעזרת הקהילה את קייטנת על"ה .הקייטנה בעזרת משפחת לוביץ ,נערכת לזכרו של אלישיב לוביץ
ז"ל שהיה מתנדב ופעיל מרכזי בקייטנה .תנו לנוער הזדמנויות ואחריות וראו את העוצמות שבו.

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!
 15:20-15:40א'-ב' בנות
 15:40-16:00א'-ב' בנים
 16:00-16:30ג'-ד' בנות
 16:30-17:00ג'-ד' בנים

17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00 - 19:30

ה'-ו' בנות
ה'-ו' בנים
חוג טעמים לבנים ה'-ח'
ז'-ח' בנים
ז'-ח' בנות

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10אנו לומדים
ספר זכריה .הנושא השבוע :עם מי דוד אינו רוצה לשבת ,והיכן הוא רוצה לשבת תמיד .השיעור מיועד לגברים
ונשים.
"ותן חלקנו" :השיעורים מתקיימים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
יום רביעי

20:00-21:00

יום חמישי

20:30-22:00

שבת

7:30-8:30

שבת

17:00-18:00

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

לנשים -יתחדש באלול
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
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 :התחלנו ספר מלכים הנושא השבוע :שלמה המלך ועם ישראל כלבנה במילואה .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-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

אבטחה בין יישובי גוש עציון :ברצוננו להודות לרומן גופמן מח"ט עציון על כל המאמצים גלויים וסמויים ,על
מנת לאפשר ולהוציא לפועל הקמה של מערך מצלמות אבטחה בין יישובי הגוש ,שיגבירו את הביטחון ויהפכו
אותנו לגוש אחד גדול.
דרוש/ה :להובלת סיירת קיץ לבוגרי ובוגרות כיתות ו'-ח' בנווה דניאל דרוש מפעיל/מפעילה/זוג .היקף
המשרה :העבודה בשעות הבוקר ומס' יציאות יומיות מחוץ ליישוב במהלך חודש יולי .דרישות התפקיד :ראש
גדול ,גמישות ,אינטראקציה וניסיון בעבודה עם נוער .מכירים משהו/י רציני/ת שמחפשים עבודה אשמח
שתפנו עוד היום!!! לתהילה ינובסקי לוי  0543319976 -או לרות אדרי .0547495956 -
לבעלי הכלבים  -אנו מבקשים את תשומת ליבכם לכך שהמדרכה וגני השעשועים הינם שטח ציבורי אי לכך
אתם מתבקשים לדאוג לכך שלאחר טיול עם הכלב השטח יישאר נקי לטובת שאר התושבים.
ניקיון המקווה :דרושה אישה /בחורה סטודנטית לניקוי המקווה ,בימי שישי למשך שעתיים .למעוניינות נא
לפנות לצילה מזרחי .052-4569753

ְק ִהילָ ה
קיץ שמח בנווה דניאל!
קייטנת על"ה :נוער נווה דניאל ממשיך במסורת של נתינה וחסד! ביום שלישי יצאו בני הנוער לחופשה
הגדולה וכמידי שנה פתחו את הקיץ בעשייה מבורכת .לאחר חודשים של עבודת הכנה ,ביום רביעי יצאו יחד
עם חניכי על"ה (עזר לילד המיוחד) לקייטנה שנמשכת עד מוצאי שבת ומופעלת ע"י הנוער שלנו .הקייטנה היא
הזדמנות נפלאה וייחודית עבור החניכים של על"ה לצאת מהמעון ,להשתחרר ולשבור את השגרה ונותנת להם
רגעי אושר למרות התמודדותם הקשה .אשרינו שאלה בני הנוער שלנו.
סיירת קיץ :ההרשמה לסיירת הקיץ של מסיימי כיתות ו'-ח' בעיצומה! סיירת הקיץ הינה תכנית מושקעת
ביותר המאפשרת לילדים זמן פעילות איכותי ומשמעותי במגוון נושאים ותחומים שונים .פעילות הסיירת
תכלול טיולים מחוץ לישוב ,פעילויות מהנות ומאתגרות ,לימוד ,חוגים ועוד הרבה הרבה כיף וטוב .לו"ז
הסיירת וקישור להרשמה פורסם באתר האינטרנט של היישוב ובמייל.
את הסיירת תוביל השנה אדווה שולב .בת  ,28נשואה וגרה בירושלים .אדווה עוסקת בחינוך ובהדרכת טיולים.
מחיר הסיירת יהיה  ₪ 650לילדיי ז'-ח' ו ₪ 570-לילדיי כיתות ו'.
(הפער במחיר נובע ממחיר של טיול של יומיים דרך מתנ"ס גוש עציון למסיימי ז'-ח' שלא מתאפשר מבחינת
המתנ"ס למסיימי כיתות ו') לא יתאפשר תשלום חלקי.
"עושים חיים בגן חיים" :גם השנה אנו רוצים להמשיך ולהיפגש בימי שלישי במהלך יולי -אוגוסט לאחה"צ
של פעילות וכיף .השנה ירכזו את הפעילות רננה זלמנוביץ ושרית סולומון -יונה .אנו מחפשות הורים
מתנדבים/ות להעביר פעילות ולסייע בהזמנת הפיצות .במייל היישובי תשלח טבלת גוגל דוקס שבה תוכלו
להשתבץ .כמו כן ביום שלישי י' בתמוז  4.7.17תתקיים פעילות פתיחת קיץ עקבו אחרי הפרסומים .לכל שאלה
מוזמנים לפנות לרננה זלמנוביץ 0523249444 -או לשרית סולומון יונה.052-2427709 -

רוצים להיות מעודכ נים בכל פעילויות הקיץ? היכנסו עכשיו לאתר האינטרנט של היישוב בכתובת:
/http://www.nevedaniel.org

בברכת קיץ טוב ומהנה לכולנו!
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

קליטת פנים
הקיץ כבר ממש פה ואיתו מגיעים מעברי דירה ומשפחות חדשות! בכל שנה מגיעות לנווה דניאל משפחות
שרוצות להקים כאן את ביתן ,וכדי להפוך את הנחיתה לרכה יותר נשמח אם כל אחד ואחת יוכלו לפקוח
עיניים לזהות פרצופים חדשים להאיר להם פנים ולברך בברוכים הבאים ויישוב טוב
בנוסף הועדה לקליטת פנים מחפשת משפחות מארחות -להזמין חברים חדשים בקהילה לסעודת שבת,
ומשפחות מלוות -לתהליך ליווי וכניסה ליישוב בתקופה שלאחר המעבר .אם אתם מעוניינים להיות חלק
מבניית הקהילה נשמח שתיצרו אתנו קשר!
צוות קליטת פנים,
אביעד דוויק , 050-7061410 -טובה רובינשטיין,052-8819453 -
אריאל רוז'צקי 050-3308585 -וג'ודי שטדנר. 054-8041325 -

יישוב יקר! אנחנו נמצאים כרגע בעצומה של קייטנת על"ה!
אחרי שלושה חודשים של התרמות ,תכנון ,וחלומות הגענו ב"ה אל הרגע עליו עמלנו.
המפגשים המיוחדים שקורים פה בין הנוער היקר שלנו לילדיי על"ה הם הרבה ממה שמילים יכולות
לבטא ,ואנחנו מזמינים אתכם להיות אתנו ,ולו לרגע חלק מהדבר הגדול והמרגש הזה.
ביום שישי בשעה  17:00במעון על"ה ברחוב הרקמה  9ירושלים,
נקבל ביחד את פני השבת עם כלי נגינה
ועם משפחת לוביץ' האהובה שלזיכרון בנם אלישיב ז"ל אנו מקיימים את הקייטנה.
בואו בשמחה
נוער נווה דניאל.

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה


ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד

ביום שני ,אבד לי בבית הכנסת,בבית המדרש יוחנן,במניין הראשון ,כרך של משנה תורה לרמב"ם (כריכה תכולה) מהדורת
לומדי הרמב"ם היומי,ספר משפטים טו.כל מי שראה או יודע על מקום המצאו ,אשמח אם יוכל להודיעני לטל:
.0544628257



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 :



נמצא ספינר .ניתן לבוא לקחת על בסיס סימנים אצלנו ,משפחת רגב ,נוף הרודיון .9938196 .24

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 :



* דירות לאירוח :בשבת פרשת קרח ,ל' בסיון )24.6( ,נקיים בעז"ה שבת 'שבע ברכות' לילדינו עמיקם וליאב.
נשמח לקבל דירות/חדרים לאורחינו .בתודה מנחם ושרה פריד.0525585866 .
* דירות לאירוח :לשבת בר מצווה ,פרשת בלק ,י"ג-י"ד בתמוז 7-8-ליולי ,נשמח מאוד לקבל דירות/בתים
לאירוח .טלי בנק .050-532-6717
* דירות לאירוח :לשבת פינחס ( )14.7ושבת מטות מסעי ( )21.7לרגל אירוע משפחתי נשמח מאוד לקבל
דירות/חדרים לאורחינו .בתודה ,רחל ומרדכי וולט .0506512347
* "כי בשמחה תצאון" :בשבת פרשת קרח ראש חודש תמוז ,נגיד שלום לרוני ופנינה בן אפרים אשר עוברים
לירושלים הציבור מוזמן לסעודה שלישית בבית משפחת ניסן רחוב המוריה  19בשעה  18:30להערכות נא
לפנות לרבקה ביג'ל או ליעל ניסן.
* לידידנו היקרים תושבי היישוב :ביום שלישי הקרוב בע"ה בנינו צבי נ"י מתחתן באצולת העמק בעפולה.
מפאת המרחק לא שלחנו הזמנות אישיות כדי לא להטריח ,מודים מאד לכל המברכים והשותפים לשמחה.
שלמה ונצחיה לוי.
* תסרוקות!! מחפשים לעשות תסרוקת לבת לכבוד אירוע או סתם לפנק אותה לכבוד שבת? אני אשמח! בשנה
האחרונה מאז שלמדתי ,אני שמחה לעשות זאת במחיר הכרות בלבד! אפשר לבחור מתוך דוגמאות שעשיתי
לבנות במשך השנה  )-:לפרטים  052-8978970 -מעין שטרן.
* תיקון פלאפונים :טכנאי פלאפונים ותיק ומנוסה בנווה דניאל 7 ,שנים של נסיון בתחום הסלולר ,ייעוץ,
מכירה ,ותיקון של כל סוגי הסלולר במחיר מעולה .שומרון בר עמי .0527342624
* מורה פרטי בגמרא ו/או מתמטיקה :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 מד' תמוז עד ב' אלול ( ,24.8 - 28.6כולל) .המעוניינים מתבקשים ליצור קשר
במספר  055-661-7138שלום פלדמן( .עדיף בהודעה)
* קייטנת המשך לבנות א'-ב' :מכ״ט בתמוז – י״א באב ( ,)23.7-3.8לא כולל ימי שישי ,בין השעות – 8:00
( 13:00יש אפשרות לימים בודדים) .הקייטנה לבנות המסיימות כיתות א'-ב' .את הקייטנה תפעלנה נטע
גולדשטיין ועלמא אייזנמן (בנות  .)13תפילה בכל בוקר ,יום בישול ,יום מים ,יום ארצות ,יום פיג'מות ,ועוד
המון פעילויות ...אפשרות לצהרון בנושא שירים בין השעות  ,13:30-16:00לפרטים נוספים :עלמא אייזנמן:
 053-8267723נטע גולדשטיין.058-4549818 :
* מלצרים לשבתות :צוות מלצרים אמין ומקצועי בגילאי  +19אשמח לנהל לכם את האירוע ,לפרטים והצעות
מחיר - 055-663-6651-אבנר כהאן.
* קייטנת כייף יוצאת לדרך זו שנה שנייה :ב  9הימים תתקיים קייטנה חוויתית מיום ראשון  23.7.17ועד יום
חמישי  .27.7.17בין השעות  9עד  .13הקייטנה תופעל ע"י  2ילדים בוגרי כיתות ה' (איתן פולק ואיתמר פון
בוקסברג) בהשגחה וליווי האמהות .בתוכנית :יום ספורט; יצירה; יום חיות .כולל לחמנייה מידי יום והפתעות
נוספות ...הקייטנה מיועדת לילדי כיתות א ,ב .מס' מקומות מוגבל .עלות הקייטנה 20 :ש"ח ליום 100 .ש"ח
לשבוע .הנחה לאח שני 80 :ש"ח .ניתן להירשם לימים בודדים! לפרטים :אפרת פולק  ,054-4688875לימור פון
בוקסברג . 052-6071786
* נערה בת  16מנוסה ואחראית פנויה לעבודה :בבייביסיטר ,משק בית ,קיפולי כביסה וגיהוץ .לפרטים אמונה
גלבוע .0544273075

* מחפשים מה לעשות עם הילדים בחודשי הקיץ?! סדנת שוקולד עם קצפת סוכריות ועוד המון פינוקים
מתאים לילדי גן ועד עולים לכיתה ה לפרטים אמונה גלבוע .0544273075
* מחפשים פתרון לילדכם באוגוסט?  2בנות עולות לכיתה ט' מארגנות קייטנה בין התאריכים 25/8 - 30/7
לילדי הגנים .במחיר של  25ש"ח ליום ילדכם יהנה ממגוון פעילויות וימים מיוחדים ימי יצירה ,ימי מים ,יום
חיות ,יום ארצות ועוד! מהרו להירשם! ניצן מנשה .0504687444 :
* נציגי קהילת אבאיודאיה מאוגנדה בנוה דניאל :אתם מוזמנים לערב מרתק עם נציגי קהילת יהודי אוגנדה.
בסיפור ,בסרט ובמוסיקה תשמעו איך נולדה והתפתחה במשך קרוב למאה שנה קהילה החיה חיים יהודיים,
ומבקשת להצטרף לעם היהודי .שניים ממנהיגי הקהילה יספרו את סיפור חיפוש האמת ,מסירות נפש
והתמודדות יומיומית בלב אפריקה .בערב ניזום צעדים לקשר בין הקהילה שם ובין תושבי היישוב
המעוניינים .מוצאי שבת פר' חקת ,ז' תמוז בשעה  21.30בערב בדיוק .רח' מגדל עדר  .19לפרטים :יונתן סגל
.0542064929
* קייטנת קיץ תשע"ז :שתי בנות עולות לי"א פותחות קייטנה לילדים בגילאי  -4עולים ל א' בתאריכים 2/8-
 ,17/8י' אב-כה אב הקייטנה תתקיים בין השעות  14:00 -7:30מגוון פעילויות שוות ,יצירות ,ובעיקר כיף😊
לפרטים נוספים :אביה נווה.0586205442 -
** 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-
** רוצים לשדרג את האירוע?? השכרת מכונות מכל הסוגים בשרי וחלבי עם תפעול במהלך האירוע! מכונות
ברד ,סוכר ,פופקורן ,פלנצ׳ה לבשר ,צ׳יפסרים ,וופל בלגי ועוד .לפרטים אוהד רוזנזון.0543488604 -
** קייטנת סבבה לבנים :קייטנה לבנים בוגרי גן חובה עד בוגרי כיתה ב' תתקיים בין התאריכים 06.08-
 10.08.17בין השעות . 8:30-13:30 :הקייטנה תופעל על ידי יצחק פרינץ (בוגר כיתה ו') ואוריה דוויק (בוגר
כיתה ה') ותכלול שפע של ספורט ,כיף והנאה!! מחיר :ליום  ₪ 25לשבוע  . ₪ 100המחיר כולל לחמניה+
טרופית כל יום .מספר מקומות מוגבל .הזדרזו להירשם לפני שיגמרו המקומות!!! יצחק פרינץ  ,9932108אמא
אסתי  ,052-6932109אוריה דוויק  ,9925082אמא הדס .052-8802729
** בלנדיס ובניו :שני בחורים צעירים ורציניים ,זמינים לעבודה מיידית .כגון עבודת חצר וגננות ,הובלות,
הרכבת רהיטים( )IKEAוכל שאר העבודות בבית .לפרטים עוזי בלנדיס – .0522554377
** סדנת להעצמה זוגית בנוה דניאל :בהנחיית ד"ר יונתן ונאוה סגל  www.AHAVARABA.CO.ilימים
ראשון-שני כט תמוז -א' אב תשע"ז  23-24יולי  09.00-19.00יומיים של חוויה רבת עוצמה בהם נסייע לכם
לשכלל את התקשורת ביניכם ,להעצים אתכם כיחידים ,ולחזק משמעותית את הקשר הזוגי שלכם .בסדנה
נלמד ונתרגל דרכים מעשיות כדי להגיע ליעדים הבאים* :פיתוח יכולות קשב ואמפתיה *ניהול תסכולים,
ניכור ומבוי סתום *חידוש האינטימיות והאהבה *ביטוי האני הפנימי שלך *להביא את בן הזוג להכיר אותך
באמת .לברורים והרשמה :יונתן סגל .yonatan3355@gmail.com 054-2064929
** אדם אדיב ואכפתי בשנות הארבעים המוקדמות מעוניין לשמש כמלווה להוריכם המבוגרים או לכל מטרה
אחרת .אשמח לסייע במטלות כגון*:ביקורי רופא *קניות *סידורים *לארח לחברה *או אפילו להכין ארוחה
קלה דובר אנגלית ועברית ברמה של שפת אם לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם ג'יימס כהן  0547-987-689או
בדוא"ל .jamescohen500@gmail.com
** 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 :תנור דו תאי משולב כיריים בצבע לבן של חברת דלונגי .התנור בן  5שנים במצב מצוין .תא חלבי
ותא בשרי  .כולל תכניות שונות (טורבו ,גריל וכו) ואת התבניות שהגיעו איתו  .מחיר 900 :ש"ח .לפרטים
נוספים יעקב וקס ( 050-5550604עדיף בהודעה).
** קייטנת 'המעשים הטובים' לחודש אוגוסט ,פרטים נוספים :מתי? הקייטנה תופעל שלושה שבועות
מלאים בתאריכים י' אב עד ל' אב ( 2עד  22באוגוסט) בשעות  8:30עד  .14:00לא כולל ימי שישי איפה? במבנה
המפואר והממוזג של בית חב"ד למי מיועד? הקייטנה מיועדת לילדי עולים לגן חובה עד עולים לד' מה
בתכנית? מגוון תכניות מיוחדות ומגוונות ,יצירות ,משחקים ,תחרויות ,משימות ופרסים .הכל כמובן עם
ערכים יהודים ובחוויה והנאה מושלמים .מי הבעלים של הקייטנה? ברוך פרבר מקבל על עצמו את הניהול.
ההפעלה תתבצע ע"י המדריכות המנוסות של 'מועדון המעשים הטובים' .אנו בודקים בימים אלו תחת איזו
עמותה נפעיל את הקייטנה ביטוח ואישורים? הקייטנה תקבל בעז"ה את כל האישורים הנדרשים ,תהיה
מבוטחת כנדרש ובפיקוח של משרד החינוך .כמה עולה? עלות לילד לכל הקייטנה  650 -ש"ח .לשבוע 250 -
ש"ח .לימים בודדים  60 -ש"ח ליום .ההרשמה כמעט מלאה ותיסגר בקרוב מה עם אוכל? על הילדים להביא
איתם אוכל מהבית ,אנו נדאג לשתייה קרה לילדים במהלך היום .האם יש צהרון? הקייטנה השנה היא ללא
צהרון לרישום אנא כתבו וואטסאפ או הודעה למספר  058-7706317ותקבלו בחזרה קישור לרישום .ברוך
פרבר.
** קייטנת קרנבל מטורפתתת!!!! היכונו היכונו קרנבל לטיני בפתח!!  ,6.8-25.8י׳ד באב -ג׳ באלול .קייטנת
קיץ לבנות כיתות -א׳-ו׳ בניחוח ריקודים ומלא מלא פאןןן!! הזדרזו להירשם!! חסרים לכם ימים בודדים
לפעילויות לילדות?!? אתם לא רוצים לשלם מחיר מלא?! אתם במקום הנכון!! מוזמנות להירשם על בסיס
שבועי ועל בסיס יומי!! הנחה לנרשמות בהרשמה מוקדמת והמתארגנות על קבוצה של בנות -הנחה נוספת!!!
לפרטים והרשמה -עדי סלאב .054-3377514
** 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 :בנווה דניאל 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 50
מטר פטיו ודשא .הדירה כולה מעל לאדמה עם הרבה אור ,מתפנה בראשון לאוגוסט .גמישים במחיר ..בקיצור
שווה לבוא לראות! נתן וורטר פלא .0523003888 -

להשכרה :דופלקס גן במדורגים ,משופץ ,מרווח ומרוהט ,בעל  7חדרים (יש ממ"ד) בשני מפלסים 200 ,מטרים
בנויים וגינה מקסימה .בדירה מטבח מפואר ומטבח נוסף ,חדר משפחה גדול ומרווח ,יחידת הורים נפרדת,
מחסן ענק ,סורגים בכל החלונות ,מרפסת מקורה ,חנייה פרטית ונוף מדהים .כניסה מיידית .לפרטים :גבי –
.02-5437045 ,052-4588716
להשכרה בנוה דניאל :דירת  5חדרים חדשה ויפהפייה  180מטר כולל מרפסת ,גינה ,יונקרס ,מזגן וחצר
הולנדית בפרוייקט ה .45 -לכניסה החל מאוגוסט .אוריה  0506280069אורית  0547307080לוי.
להשכרה :דירת  3.5חדרים עם גינה ,מזגן ,דוד חשמלי .נוף מהמם החל מאוגוסט לפרטים קרן לב
.0544742615
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 :בנוף הרודיון 2.5 ,חדרים .מוארת ומאווררת עם נוף יפהפה  .מתפנה בסוף יולי .לפרטים
 0544467165רחל אדרי)2( .
להשכרה :יחידה נפרדת של  2.5חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי רונן רוזנזון
)2( .0545664832
להשכרה* :מציאה* דירת  3חדרים 2,600 ,ש"ח לחודש כולל ארנונה בשכונה מזרחית ,מקום שקט עם נוף,
כניסה פרטית וגינה .לפרטים לפנות לרפי עבו 052-8119998או )2( .052-8119997
להשכרה :יחידה מקסימה -בשדה בעז .היחידה כוללת שני חדרי שינה ,סלון ,מטבח yes,אפשרות להשכרה
מאמצע יוני עד אמצע אוגוסט .עלויות :לחודש +3000חשמל מים לפי צריכה לשבוע +1000חשמל מים לפי
צריכה שישי שבת(עד מוצש)  500כולל הכל יום באמצע שבוע  200כולל הכל היחידה חדשה ,נקיה ומרוהטת
לגמרי .ממוקמת בשדה בעז -טל לתאום  ,0544914970לימור פרל בשם משפחת צוובנר.
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

