כִּ י ִּת ָּׂשא

הדלקת נרות:

צאת השבת:

17:29

18:26

פרשת פרה
כ' באדר ה'תשע"ז

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

שבת בר-מצוה של

העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי

העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי

רגב זגדון

נעם סייץ

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

17:39 ,12:20

17:39

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

9:10 ,*8:15 ,6:30

8:20 ,6:45

8:00

8:15

17:00 ,12:45

17:00 ,12:45

17:00

17:00 ,13:00

17:26 ,16:26 ,14:00

18:26

18:26

18:16

18:26

18:26

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש8:46 :
סוף זמן תפילה)9:46 :

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

* המניין המרכזי

מרכז רוחני ספרדי
17:39

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

17:39

17:39

17:39

8:15 ,*5:11

9:15
17:00
18:36

* 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:
רפי עבו

שיחה אחרי קבלת שבת:
דניאל גימפל

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב יצחק טברסקי

שיחה אחרי קבלת שבת

– 10:00
תפילת ילדים

– 7:30
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

– 10:35
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

הרב ג'סי הורן" :מה רצה
העם עם עגל הזהב?"

לימוד הורים וילדים

 – 16:00מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

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

שיעור קצר לפני מוסף:

שבת
בבוקר

הרב מתניה בן-שחר" :טהרה
אישית וטהרה לאומית"
לאחר מוסף" :מדרש חנן
פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

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

לאחר
מוסף

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שבת אחר
הצהריים

 – 16:00הרב שלמה לוי

חב"ד
– 16:00
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בימות החול:

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד')

,5:50

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

לאחר מנחה –
סעודה שלישית
ודברי תורה

– 14:20
לימוד הורים וילדים

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,18:15

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
– 15:00
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

6:15

5:50

כוותיקין:
( 5:23א') – ( 5:17ה')

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

6:10

מנחה (א'-ה')

באמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
17:35 ,13:40

באמרי רחל:
הרב מתניה בן-שחר

20:00

21:30

עוברים לשעון קיץ:
ב 2:00-לפנות בוקר יום שישי ,כ"ו באדר ,ערב שבת פ' ויקהל-פקודי (החֹדש),
השעון זז שעה אחת קדימה.
שחרית (ו')
(זמן טלית ותפילין(5:49 :

8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30 ,5:50

6:20

5:50

6:16

(כוותיקין)

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :למרק ולורי סלומן להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לעמיר ומיכל זגדון ולרגב בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לדורון וזפירה סייץ ולנעם בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לפינחס וחוה לנגר להולדת הנכד עמית שמעון בן למרדכי ושירה .זכו לנחת ממנו ומכל
משפחה.
מזל טוב  :מזל טוב לפלטיאל ואילנה לנדאו להולדת הנכדה ,בת לאורי וחגי .זכו לנחת ממנה ומכל
המשפחה.
מזל טוב :לג'קי סיידמן להולדת הנכדה בת לברכה ואורן .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :לאמוץ ושרי שפירא להולדת הנכד בן לבארי ולילך .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים :משפ' מנדלל יהושוע וקלייר-תהילה שהגיעו לישוב ,גרים בשכירות בבית של משפ' מנדל
סימון ושרה ברח' אלוני ממרא  .47/3יישוב טוב!

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים :למשפ' מורי אמונה שהגיעה לישוב גרה בשכירות אצל משפ' ערמון אנדי .יישוב טוב!

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :תקופת ההכנות לפסח מתאימה לבדוק ולאוורר ,לנקות ולשחרר .השבוע נבקר (תרתי משמע)
תכונה ישראלית ידועה – קשיות עורף או עקשנות .האם זו מידה טובה או לא? בפרשתנו נגלה לכאורה סתירה.
מחד ,נאמר" :לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף אתה" – משמע כי העקשנות היא שלילית ומונעת השראת
שכינה .מאידך ,מבקש משה רבנו רחמים על ישראל ואומר" :ילך נא ה' בקרבנו ,כי עם קשה עורף הוא,
וסלחת – "...כאן יש מבט חיובי בעד העקשנות( .אמנם נכון ,אפשר גם לפרש "כי"= למרות ואכמ"ל) .לפתרון
התעלומה דרושות לנו הבנה מעמיקה ,רגישות ומורכבות .מצד אחד ,עקשנות ודבקות בדרך ,יכולות להיות
טובות מאד לעם ישראל ,בהתמודדות מול אויבים והשפעות זרות .מאידך ,אסור לטעות ואין להפנות אותן נגד
התורה והמצוות ,כי אז הן יהפכו לשליליות .יהי רצון שנזכה להשתמש בתכונותינו לטובה ולברכה.
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
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!
15:20-15:40

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 :מגדיל ישועות או מגדול ישועות .השיעור מיועד לגברים ולנשים.
"וְ תֵ ן חֶ לְ ֵֽ ֵקנּו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
20:00-21:00

קדושת לוי-רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב

לנשים

יום רביעי
21:00-21:30
נעם אלימלך

לנשים

20:30-22:00

קדושת לוי -רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב

לגברים

22:00-23:00

אור החיים על הפרשה/
עם הרב גרשון קיציס

לגברים

7:30-8:30

מדרש רבה על הפרשה

16:00-17:00

רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה

יום רביעי
יום חמישי
יום חמישי
לנשים ולגברים

שבת
לנשים

שבת

ביום שלישי ב  20:00סדנה באמצעות תדר התטא שבמוח לנשים ללא עלות.
באוהל "ותן חלקנו" – על ידי אליעזר קרניאל  ,מטפל אנרגטי בכיר

שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים :ביום שני ,בשעה  ,20:00נפגשים בבית חיים מקובסקי ללימוד
המאמר "למהלך האידיאות" ,בהנחיית יהודה זליגר .מיועד לגברים ונשים.
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

יארצייט הנועם אלימלך :נשות נווה דניאל יקרות  ,לאחר לימוד מתמשך בספר "נועם אלימלך" ניפגש באוהל
"ותן חלקנו" ביום א' הקרוב כ"א באדר בשעה  17.00לציון יום פטירתו מהעולם של הצדיק רבי אלימלך
מליז'אנסק .מוזמנות בחום לעשות עמנו ,המבקשות לקיים מפגש עם דמותו בתורה ,בסיפור ובניגון .נשמח
בהשתתפות הבאות גם בכיבוד שברשותן ממותרות הפורים וכד' .וכן ,בסיפור שיש איתן הקשור בצדיק זה
ובכוח השפעתו  .מחכות לכן באוהל ,רחל קיציס וענת רובינשטיין.
שיעור תנ"ך לנשים :אנו לומדות ספר שמואל .השבוע נעסוק בהתמודדות עם 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 :המקווה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת ,בין השעות ( .19:30-22:00שימו לב -אילו שעות
הפתיחה גם במוצאי שבתות)  .בלילות שבת  -נא לתאם מועד מראש .מחיר טבילה (כולל הכל)  30ש"ח .נא
להקפיד על תשלום( .ניתן לשלם גם בצ'ק) .לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי .0507338910
כולן מוזמנות בשמחה!

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 :

ְק ִהילָ ה
שבועיים עמוסים ומלאים עברו עלינו עם שלל אירועים לכבוד חודש אדר ופורים.

אז מה היה לנו???
קישוט הכניסה ליישוב :הכניסה ליישוב התקשטה לכבוד ר"ח אדר ,אימוג'ים חביבים חייכו לכולם.
מחסן תחפושות :כחלק מההכנות לפורים גם השנה נפתח מחסן התחפושות זו הזדמנות להודות לרינת שטרן
שמרכזת ומארגנת את המחסן ,לבת אל לאווי ,קרין בראון וחני יערי שהתנדבו ופתחו את המחסן תחפושות
ולכל מי שתרם תחפושות להרחבת וגיוון המחסן השנה נלקחו  50תחפושות!
מסיבת פורים בספרייה :ביום רביעי לפני פורים (י' אדר) נפגשנו למסיבת פורים לכל המשפחה בספרייה נהנינו
מעמדות איפור ,שולחנות יצירה ודוכני פעילות .תודה לרינה בס הספרנית על היוזמה והארגון ,תודה לשרה
גוזלן (וחברתה) על שהתנדבו לאפר את ילדי הישוב פשוט מוכשרות! תודה גם ליונתן חבצלת ומלאכי קלטיאן
שהתנדבו לעזור בהפעלת המבוך .ישר כח!

חגיגות פורים בטעם של פעם!!!!
"ריקודיש" :פתחנו את שמחת פורים במוצ"ש בהרקדה שמחה עם הפתעות וצ'ופרים מיד אחרי קריאת
המגילה בבית הכנסת המרכזי.
העדלאידע המסורתית :כמידי שנה בבוקר החג התקיימה העדלאידע המסורתית שעמדה השנה בסימן "טעם
של פעם" ברחבי היישוב נתלו מודעות ופרסומים בניחוח וינטג' .ובתהלוכה השתתפו רכבי אספנות שונים תיבת
נגינה ,דוכן מקסים עם אביזרים שכבר לא ניתן להשיג ותחרות תחפושות עם פרסים שווים במיוחד!
ולסיום קינחנו במסיבת פורים יישובית.
אירועי פורים הם אחד מאירועי השיא ביישוב במהלך השנה והושקעו מחשבה ומשאבים רבים באירועים
השונים כדי שכל אחד יוכל להיות שותף לחגיגה ולשמחה בנקודה שמתאימה לו  .ב"ה הייתה השתתפות
נרחבת של כלל התושבים והיו אירועים שמחים ויפים.
זו ההזדמנות להודות לכל העוסקים במלאכה שהקדישו שעות רבות בתכנון והפקת האירועים השונים :עמית
לוי ,חברי המזכירות -אהרוני נויבואר ,פנינה ברט ,נחמיה דימנטמן ,קני קודיש ואריאל ינובסקי ,שמוליק-
מזכיר היישוב ,רבקה ,אלעזר וצוות האחזקה  ,שרה ומנחם פריד ,יצחק ברט ,טל בנק ,רפי אדמוני ,איירה
ביג'ל ואחרונות חביבות בנות שבט מעפילים.
כל התמונות מאירועי פורים נמצאות באתר של הישוב בכתובת/http://www.nevedaniel.org :
(בגלריות ובגלריית הסרטונים -תודה לאיריס קאופמן על הסרטון החמוד מהעדלאידע)
זהו בינתיים ...נתראה שוב באירועי פורים שנה הבאה!

לכל שאלה ובקשה ניתן לפנות אלי,
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

ַה ִגיל ָה ַרך
"והגדת לבניך ביום ההוא( "..שמ' י"ג ,ח')

קייטנת פסח לגנים יוצאת לדרך!
הקייטנה תתקיים בין התאריכים :ו' ניסן – י' ניסן ( )2/4-6/4
ובאסרו חג כ"ב ניסן ()18/4
שעות פעילות הקייטנה.14:00- 7:30 :
צהרון כרגיל מ 14:00-16:00בתנאי שיש מספיק נרשמים
עלות הקייטנה :להרשמה מוקדמת עד 26/3
לכל ששת הימים (כולל אסרו חג)  360 -ש"ח
לימים בודדים – ₪ 70
מ 27/3עלות
ל 6ימים 460 :ש"ח
ליום בודד ₪ 85 -
אין ביטולים אחרי ה!30/3/
הנחה  10%לילד שני.
הקייטנה מיועדת לכל ילדי הישוב בגילאי הגן
לשאלות וברורים 0546610492
מרים הרטוג

הורים וחניכים יקרים,
אנא ראו להלן מכתבה של אריאלה הקומונרית לגבי מחשב נייד שנלקח מחדר הציוד בסניף.
כיישוב מוסרי וערכי יש לנו אחריות משותפת שמקרים כאלה לא יקרו כלל ואם קרו  -שיתוקנו במהירות.
מבקשים ממי שלקח/ה שיחזיר באופן מיידי ,גם אם יבחר לעשות זאת באופן אנונימי.
ועדת בני-עקיבא
__________________________________________________________________________
לתושבי היישוב שלום.
ביום ראשון (בשבוע שעבר )5/3 ,בצהריים השארתי את המחשב שלי נעול בתוך חדר הציוד בסניף ,ובשני בערב
הוא כבר לא היה שם .לצערי מי שלקח אותו זה מישהו שיודע איפה המפתח של הסניף מוחבא .עוד לא
מאוחר מידי לתקן ולהחזיר .זה מחשב יקר עם תוכן חשוב .בבקשה תפקחו עין ותשאלו את ילדיכם אם הם
יודעים על זה משהו.
המחשב בצבע כסף חברת  .ASUSהוא היה בתוך תיק למחשב בצבע אפור כהה חברת ( swiss armyעם דגל
שווייץ קטן) .אם למישהו יש כיוון איפה הוא יכול להיות או מי לקח אותו ,נא ליצור איתי קשר .המקרה גרם
לפגיעה קשה באמון והרבה עוגמת נפש .אני מבקשת את עזרתכם.
אריאלה הקומונרית .052-599-2596

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



נמצאה מגילת אסתר לפני שלוש שנים בבית הכנסת המרכזי .לפרטים נא להתקשר  050-2005955יונדב תומר.



אבדה שרשרת זהב ,בשבת .מי שמצא ,נשמח לקבלה .נא לפנות למרים פונד .052-4755212



בשבת שעברה נמצאה טבעת ברח' נוף הרודיון  -ניתן ליצור קשר עם דבורה קודיש  054-466-1286או
קני .050-674-5728
נמצא שעון יד של גבר נא להתקשר ולקבלו ע"פ סימנים מתניה בן שחר 02-9932875



אולַ 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 :
תודה מעומק הלב -לטוני שביל שהתנדב להקדיש מזמנו ומרצו לסידור ספריית האנגלית לאחר ששינתה
מיקום .עזרת מאד!

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


* דירות לאירוח :אנו מחפשים דירות לאירוח בשבת פרשת ויקהל-פקודי ( כ"ז באדר  )25/3לכבוד שבת חתן של
מתי .תודה! חיים ורינת שטרן .רינת.0528040234 :
* דירות לאירוח :בשבח והודיה לה' נחגוג ב"ה את בר המצווה של בננו רגב בשבת פרשת "כי-תשא" (פרשת
פרה) ,כ' באדר ( .)18/3נשמח לסיוע בדירות להלנת אורחנו  .עמיר ומיכל זגדון.050-3055580 , 02-9934772 .
* ניקיון לפסח :בחור חרוץ ישמח לנקות את ביתכם לפסח .בעל נסיון רב בתחום לפרטים ולתיאום:
נדב דימנטמן .0546764673
* ניקיון לפסח :דרוש/ה בחור/ה בעל/ת מרץ ליום ניקיון ארונות לפני פסח .ורד בורנשטיין .0548058070
* השקת אלבום בכורה :עקיבא (החתן של מש' סיוון) הוא מוזיקאי יוצר שמשיק בימים אלו אלבום בכורה.
הוא מגיע להופעה בזאפה ירושלים בשני הקרוב  20.3שם הוא יארח את ביני לנדאו .מוזמנים לקחת חלק!
כרטיסים באתר הזאפה( *9080 /מבצע  1+1למחזיקי כרטיס לאומי) .צורית תורג'מן (סיוון)
* קונצרט חליל ופסנתר :יתקיים בע"ה במוצאי שבת פ' כי תישא אור לכ"א באדר ( 18למרס) בשעה
 20:30בבית משפחת רובסקי רח' המוריה 23/2
בתוכנית :קונצ'רטו ברה מז'ור מס'  51מאת טלמן (חליל ופסנתר) ,סונטה מס'  2לפסנתר מאת היידן
שהרזאדה (פרק  )2מאת רימסקי-קורסקוף (חליל ופסנתר) ,פבאנה וסיציליאנו מאת פורה (חליל ופסנתר)
פרלוד מס'  2מאת רחמנינוף (פסנתר) ,ולס מס'  2מאת שוסטקוביץ' (חליל ופסנתר) מנגנים :גניה רובסקי
ושמואל רטבי כולכם מוזמנים.
* טיפולים עיסוי רפואי  /ברפלקסולוגיה :האם אתם עייפים? האם כואבים לכם השרירים? האם חסרה לכם
אנרגיה? תבואו לקליניקה של ג'יימס כהן לשעה של שקט מוחלט ,שחרור שרירים תפוסים ומרגוע .מגיע לך
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 ,ב0547-987-689-
או ,לחליפין ,תשלחו לי אי-מייל ב jamescohen500@gmail.com-ג'יימס כהן.
* דרושים עובדים למאפיית שיפון !!! עבודה בתור קופאי ,למשמרות במשך השבוע וגם לימי שיש.,מעל גיל
 .18לפרטים :אוריה גרסון.0505365445-
** מלצרים לשבתות :יש ל כם 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 במקום מרכזי ,בסגנון אמריקאי 9 ,חדרים כולל חדר הורים גדול .מטבח גדול ,גינה,
מרפסת גדולה ,נוף יפה .יש מיזוג אינוורטר ארי וגעלא פרופיס 0546334080
להשכרה :דירה קטנה .כ  35מ"ר .כניסה נפרדת .ניתן לשימוש כמשרד .שאול גולדשטיין0504012020 -
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 :דירת בת  4חדרים 2 ,חדרי שירותים ברחוב אלוני ממרא .גינה פרטית וכניסה ללא מדרגות .פנוי מ 1
מרץ .יש אופציה עד סוף יוני או להאריך לעוד שנה .לפרטים נוספים – דוד רפאלי 0584388577
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 בשכונה החדשה ,ליד השכנים הכי טובים ביישוב!  9חדרי שינה ,גינה ענקית ,מרפסת גדולה
משקיפה לנוף מרהיב .למידע נוסף :ג׳רמי גימפל .0544611843

למכירה :בית גדול ,ומרווח ,שטוף אור ואוויר 14 ,חדרים 5 ,חדרי שירותים ,חדר ומרפסת כביסה ,שלושה
מחסנים ,כולל עליית גג ענקית ,גינה מטופחת ויחידה להשכרה .כניסה ללא מדרגות ,עם נוף מרהיב המשקיף
עד החוף ,חלונות "פלה ",אמריקנים ,מיזוג מיצובישי אינוורטר ,מערכת אזעקה ,שואב אבק מרכזי .פניות
רציניות בלבד .נאוה פלדמן . 055-666-2544
למכירה :בית  289מ"ר (כולל יחידת השכרה אופציונלית) 8 .חדרים .מטבח בשתי הקומות .חלונות אמריקניים
(פלה ארכיטקט) בכל הבית .מזגנים בקומה העליונה .גינה  320מ"ר חדשה לפרטים 050-7061382 :שאול 050-
 .9718280דניאל כהן.
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

