חֻ ַּקת

הדלקת נרות:

צאת השבת:

19:30

ז' בתמוז ה'תשע"ז

20:31

(לא לפני )18:20

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

זכריה גלוך

העלייה לתורה בבית מדרש דרך האבות.

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

מנחה בערב שבת

19:40 ,18:05 ,13:20

19:40 ,18:05

19:40

19:40

*19:40 ,18:05

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

8:30 ,6:45

8:15

8:15

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:10 :

מנחה בשבת

* קבלת שבת עם מנגינות קרליבך

חב"ד
19:40

8:30 ,*5:04

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

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת

* 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:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה אחרי קבלת שבת:
שלום צדיק

שיחה אחרי קבלת שבת:
יגאל ביבי

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת

מוקדמת :הלל גלוך

 – 7:45שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

שיחה לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר

לאחר מוסף :הרב שמעון

דויטש" :על דמותו של יפתח
ומקומו בספר שופטים"

שבת
בבוקר

לאחר מוסף" :מדרש חנן"

לאחר
מוסף

– 10:00
תפילת ילדים

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

באמרי רחל

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

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

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

לימוד הורים וילדים

השיעור של הרב שלמה לוי
לא יתקיים השבת

 – 17:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

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

חוג התהילים לבנות
לא יתקיים השבת

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

באמרי רחל

– 14:20
לימוד הורים וילדים

– 17:00
שיעור לנשים

–17:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2
– 18:00
השיעור האחרון:
גמרא לנערות בכיתות
ו'-ח' בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

בית מדרש דרך האבות

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,5:50

9:10 ,8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :

5:50

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

(סוף זמן קריאת שמע)9:10 :

כוותיקין:
( 5:17א') – ( 5:19ו')

6:10

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

חב"ד
שבת אחר
הצהריים

"( 17:50בין המנחות") –
ברוך כהנא:

"טרוף ומחלוקת"

בימות החול:

 – 14:15שיעור לילדים
בטעמי המקרא ופיוטים

– 16:30
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

 – 17:00שאול דוד:

"המטה וקידוש השם
במי מריבה"

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

מנחה (א'-ה')

19:35 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,20:15

18:45
21:30

20:15

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :למשה ושירה לסרי להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לאבי וענת בוגוש ולנעמי צביה בת המצווה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :להלל וקרן גלוך ולזכריה בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לשלמה ויונת בירנשטוק ולכנה לאירוסיה עם יהודה וקס .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :ליהודה וקרן לוי ולהדסה לאירוסיה עם ישי אוחנה מירושלים .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לרב שלמה ונצחיה לוי ולצבי לנישואיו עם עדי אדלר  .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :למוטי וזהבה בן שושן להולדת הנכד בן לשירה ומשה לסרי .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לשמעון ויפעת ברויאר-פינקלשטיין להולדת הנכדות התאומות בנות לשלומית ונפתלי הרשקוביץ.
זכו לנחת מהן ומכל המשפחה.
מזל טוב :למיכאל וחדוה עמית להולדת הנכד איתי דוד ,בן לאלקנה ואדווה עמית .זכו לנחת ממנו ומכל
המשפחה.
מזל טוב :לחני ומנחם פרסוף לאירוסיה של הנכדה חדוה בת למיכל ודוד יעקב קופינסקי .זכו לנחת מהם
ומכל המשפחה.
מזל טוב :ליהודה וחנה קאופמן להולדת הנין בן לשירה ומשה לסרי .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

בר מצווה :הציבור מוזמן לקידוש בבית מדרש דרך האבות  ,מיד אחרי התפילה
לרגל בר מצווה של בננו זכריה גלוך נ"י
קרן והלל גלוך

ברוכים

הבאים :למשפ' כהן גלעד והדסה שהגיעו לישוב גרים בשכירות אצל משפ' בלוך מרים ודניאל
ברח' אלוני ממרא  14יישוב טוב!

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :יש מצבים בו עומדים לפנינו אתגרים ענקיים .סיומה של פרשתנו מלמדנו כי בעזרת הקב"ה
יכול משה רבנו המתקרב לגיל  120לגבור אפילו על הענק המפחיד עוג מלך הבשן .בעזרת ה' נתגבר על כל
המכשולים ונצליח בדרך .לקראת החופשה הגדולה שלוחה ברכה להורים למורים ,המחנכים ולתלמידים
לעשייה שמחה ובטוחה .הילדים מוזמנים להשתתף בחידון התנ"ך באתר המועצה הדתית גוש עציון.
נוער גדול  :1יישר כוח לנוער הנפלא של נווה דניאל שהתגייס בהמוניו ,כמאה חבר'ה ,והמשיך במסורת החסד
והסיוע לילדי על"ה ,והפעיל את קייטנת על"ה בעזרת משפחת לוביץ .הנוער עמד בגבורה באתגרים פיזיים
ורגשיים סבוכים ,והביא שמחה גדולה לחניכים ולמשפחותיהם.
נוער גדול  : 2ברכה לנוער הנפלא של נווה דניאל בראשות אריאלה הקומונרית ,למשפחת פרידבורג ולכל
המצטרפים הרוקדים והמסייעים לחופה המרגשת לעולים החדשים שנערכה השבוע במצפור האלף .זכו
להמשיך לשמוח ולשמח.
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!
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00

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

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

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10אנו לומדים
ספר תהילים .הנושא השבוע" :מעוז ישועות" .השיעור מיועד לגברים ונשים.
"ותן חלקנו" :השיעורים מתקיימים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
יום רביעי

20:00-21:00

קדושת לוי-רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב

לנשים – יתחדש
באלול

יום חמישי
קדושת לוי -רבי לוי
20:30-22:00
יצחק מברדיצ'ב
שבת
מדרש רבה על
7:30-8:30
לנשים ולגברים
הפרשה
שבת
רבי נחמן ורבי נתן על
17:00-18:00
לנשים
הפרשה
ביום שלישי י תמוז ( )4/7תתקיים הרצאה בנושא "הכל מעלין לארץ ישראל" ב 20:00
לגברים

המרצה :ורדה מאור ,מנהלת נקדימון – מרכז הדרכה להוראת ההיסטוריה בחמ"ד
לנשים ולגברים.

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 תנ"ך לנשים :אנו לומדות ספר מלכים הנושא השבוע :חכמת שלמה המלך .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-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

מפגש חברים :כאמור -לפני הצבעה על נושאים עקרוניים יתקיים מפגש חברים ולכן נקיים מפגש בשבוע הבא
ביום חמישי יב' תמוז  6/7בשעה  20:30בעניין תקציב .2017
בשבוע שאחריו ביום רביעי יח' תמוז  12/7בשעה  21:00תתקיים אסיפת חברים לאישור התקציב  ,הזמנה
רשמית תצא בנפרד.
בשבוע שאחריו ביום חמישי כו' תמוז  20/7יתקיים מפגש חברים בנושא השכונה המערבית החדשה  ,בערב זה
נדון על אופי הבנייה .
הפקדת תוכניות לתוספת בניה :במזכירות הישוב הופקדו תוכניות לתוספת בניה של משפ' פון-בוקסברג נתנאל
ולימור בית  )90( 20ברח' עמק ברכה לעיון התושבים עד יום חמישי יב' תמוז .6.7.17

ְק ִהילָ ה
צהרון -הדיון ה מחודש שנפתח בנושא הפעלת הצהרון והקייטנות ולאחר שקראנו להורים לקחת חלק בצוות
שיבדוק בשנית את העברת הפעלת הצהרון והקייטנות לידי המתנ"ס ,התגייסו ריקי לוי ,אמנה שגיא ורננה פרל
לטובת העניין .הן ערכו בדיקה נוספת ואספו את הנתונים במידה ויש לך ילד בצהרון הנכם מוזמנים לבוא,
לשמוע ולשוחח על המשמעויות של מהלך זה ביום ראשון ,ח' תמוז  2.7בשעה  20:00באולם שמחות .לאחר
ערב זה יתבצע סקר בקרב המשפחות להן יש ילדים בגני הילדים בשנת הלימודים תשע"ח .נציגת המתנ"ס
תגיע לערב זה  .נשמח בבואכם ריקי לוי ,אמנה שגיא ורננה פרל חסדאי  -הצוות המוביל.

כיף של קיץ בנווה דניאל!
הפנינג פתיחת הקיץ לכל המשפחה יתקיים ביום שלישי הקרוב י' בתמוז
 4.7.17מצורף פרסום בהמשך הדף!
"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 נשלחה טבלת גוגל דוקס שבה תוכלו
להשתבץ .לכל שאלה מוזמנים לפנות לרננה זלמנוביץ 0523249444 -או לשרית סולומון יונה.052-2427709 -

רוצים להיות מעודכנים 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 -

סיירת קיץ יוצאת לדרך!!!
בשעה טובה סיירת קיץ תשע"ז יוצאת לדרך ביום שני הקרוב!!! בכל בוקר במהלך הסיירת נתכנס לתפילה
בשעה  9:10ואחריה נשנושי בוקר ,לימוד קצר ופעילות עם שירן.
אז מה מתוכנן לנו השבוע???
יום ב' ט' תמוז  - 3.7יוצאים לדרך ,פתיחת הסיירת! בשעה  9:10תפילת שחרית במניין ואחריה נשנושי בוקר
ופעילות יחד עם שירן .בשעה  10:30נתחלק לחוגים השונים לפי בחירתכם .בשעה  18:00נפגש כוווווווולנו
לפעילות מטורפת בכל היישוב של "סוף הדרך" ,פעילויות שונות בין אתרים שונים ביישוב ובסופם הפתעה!
יום ג' י' תמוז  -4.7כמידי בוקר נפגש בשעה  9:10לתפילת שחרית במניין ואחריה נשנושי בוקר ופעילות יחד
עם שירן .בשעה  10:30עבודה משותפת על הפרוייקט.
יום ד' י"א בתמוז  - 5.7כיתות ו' כמידי בוקר נפגש בשעה  9:10לתפילת שחרית במניין ואחריה נשנושי בוקר
ופעילות יחד עם שירן .בערב נפגשים בשעה  18:30לפעילות ערב מטורפת! "קרב סכינים" תחרות בישול
מטורפת!
ימים ד'-ה' י"א בתמוז -י"ב בתמוז  :5-6.7כיתות ז'-ח' יוצאים לטיול יומיים לצפון :קייאקים ,מסלולים,
לינת שטח ועוד ...הטיול יכלול טיול בגלבוע ,טיול בנחל הזוויתן ,קאייקים בכפר בלום ועוד ...הלינה היא לינת
שטח ביער לביא.
יום רביעי :יוצאים בבוקר ב 7:00 -מהיישוב ,ונוסעים אל עבר הרי הגלבוע .שם נתחיל בתצפית על עמק
יזרעאל מהר שאול ונעשה טיול מעגלי משולב עם סיפורי דוד ויהונתן .נמשיך אל עבר העמק הנעלם ומשם לנחל
הקיבוצים למסלול הליכה קל בתוך המים .בערב נגיע לקיבוץ לביא לפעילות  ODTוארוחת ערב וכמובן לינת
שטח!
יום חמישי :יציאה מקיבוץ לביא לכיוון נחל זוויתן למסלול ולאחריו קאייקים בכפר בלום שעת חזרה
משוערת21:00 :
חשוב לציין שבלי אישור הורים לא ניתן לצאת לטיול.
במידה וקיימות בעיות בריאותיות מיוחדות שחשוב שנדע בבקשה עדכנו אותנו בהקדם.
רשימת ציוד לטיול:
-

כובע

-

מגבת

-

 3ליטר מים

-

ביגוד חם ללילה

-

נעליים סגורות

 -בגדים להחלפה ליום הראשון והשני

-

אישור הורים

-

-

ארוחת בוקר וצהריים ליום הראשון

 -סידור

-

שק שינה

-

כלי רחצה

תפילין

אנו זקוקים להורים שילוו את הטיול ( )5.7-6.7ימים ד'-ה' ,הטיול כולל כניסה למים והליכה רגלית ,הורים
שיכולים בבקשה צרו קשר עם אחת מאתנו.
בכל שבוע ישלח עדכון על הנעשה בשבוע החולף ולקראת השבוע הבא.
מחכות לכולם/ן
אדוה 052-3014628 -ושירן.050-7814764 -

ַה ִגיל ָה ַרך
"כל העולם כולו גשר צר מאוד"
להורים שלום,
זהו .הקיץ מתחיל ובעוד מספר ימים קייטנת הגנים התשע"ז והצוות הנפלא שלה יוצאת למסע עולמי .אנחנו
מחכים לכם בקוצר רוח .ביום ראשון הילדים "ימריאו" לארצות שונות מסביב לעולם .הם יקבלו תיק ,כובע,
ודרכון לדרך .ארוחת בוקר מזין כלול בנסיעה.
יהיו הרבה חוויות :ילמדו על היסטוריית המטוסים ,על ילידים בארצות רחוקות ,דגלים ,שפות ,תרבויות,
חיות ,אוכל ומוזיקה( .הוספנו עוד פעילויות לטובת הילדים לאור ההרשמה הגבוה השנה).
הילדים רק צריכים להגיע עם בגדים ללכלוך ,בקבוק מים והרבה מצב רוח( .קרם הגנה זה גם טוב) הלו"ז
המלא רצ"ב .שימו לב :יכול להיות שינויים בלו"ז  -לפי שיקול דעתם של המדריכים .הילדים מחולקים לפי
הגנים שלהם.
צוות המדריכים לכל קבוצה:
גן תמר -חיה ברון ,ברוריה ,שרה ,תמימה סטבסקי ,יאיר גרינבלום
גן ארז -שירה סקעת ,יפה ,מנוחה ,ברכי.
גן זית -שרה אידינוב-לנדאו ,יערה ,רבקה פרנקל ,אורית וסרטיל
גן אשל -מתניה פאר ,אורית ,שושקא אידינוב ,אריאל הרטוג
גן שיטה -תמר סימונס ,עופירה ,עמית זגדון ,חננאל רוזנברג

*אני מבקשת מההורים שיש לילדיהם בעיות רפואיות או הערות מיוחדות (אלרגיות וכד') נא לדבר ישר עם
המדריכים הראשים של הקבוצה ולעדכן אותם.

סדר יום הכללי (יהיו שינויים לפי הצורך):
 7:30-9:30קבלת הילדים/משחק חופשי
 9:30-10:00מפגש/תפילה
 10:00-10:30ארוחת 10
 10:30-11:30פעילות
 11:30-12:15משחק בחוץ
 12:15-13:15פעילות
 13:15-13:30מפגש סיכום
**נא לא לשלוח הילדים לפני  7.30אנחנו לא רשאים לפתוח את הגן לפניכן.
בימים שיש הצגות או פעילות מבחוץ נא להקפיד לשלוח את הילדים בזמן .השנה לורי סלומן עובדת איתי
בניהול הקייטנה והיא תהיה בסביבה בימים שאני לא נמצאת .לכל בעיה או שאלה ניתן ליצור קשר איתי –
מרים  0546610492או עם לורי סלומן 0544942639
שיהיה לנו קיץ בטוח ,מוצלח ומהנה ,מרים ,לורי וכל צוות ההדרכה.

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



נמצאו קורקינט ,קסדה ובובת עיניים .אשמח להשיבם לפי סימנים .דסי נאמן . 029934133



לפני שבועיים  ,בשבת ,אבד לנו סוודר בצבע לבן -קרם מידה ( L-XLמבוגרים) המוצא מתבקש ליצור קשר עם רפי
.050-8229292



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

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 :

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 :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
* משפחתון :משפחתון קטן ומתוק עם הרבה טיולים בטבע .בעלי חיים סיפורים ושירים  .מחפש ילדים
נוספים לשנה הבאה המשפחתון נמצא בשדה בועז ופועל ארבעה ימים בשבוע מגיל שנה ומעלה לפרטים רחלה
גסנבאור .0548303844
* קייטנת ספרא וסייפא הצעה מיוחדת :אחד היתרונות של קייטנת ספרא וסייפא זו העובדה שהיא נמשכת
למשך כל חודש יולי .מאחר ורוב הקייטנות מסתיימות קודם לכן אנו פותחים לציבור (מסיימי כיתות א'  -ה')
את האפשרות להצטרף לאחר המחצית השנייה של הקייטנה250 .ש"ח לשבוע או 60ש"ח ליום .לפרטים
נוספים :קרן ואלדד זמיר .02-9932123
* חושבים על אירוע ואירוח המשפחה? מחפשים מקום להתרעננות ולהתחדשות זוגית? מקום לאירוע
אינטימי ומיוחד? הבית של רות .מרחב חדש לאירוח בוטיק זוגי ולאירועים קטנים .כעת במחירי הרצה .נשמח
לארח אתכם אצלנו .לפרטים נוספים והזמנות .כלילה קלמן .052-4317074 -
* קורס לטיני בחודש יולי :ימי שני בחדר חוגים בנווה דניאל נקיים סדנא בעלת  5מפגשים בהם נחווה את
הסגנון הכי חם של השנה! כיתות א׳-ג׳ :בשעה  16:00-17:00כיתות ד׳-ו׳ :בשעה  17:00-18:00כיתות ז׳-ט׳:
בשעה  18:00-19:00כיתות י׳ -יב׳ :בשעה  19:00-20:00נשים 20:00-21:00 :עלות הסדנא כולה  .₪200יש
אפשרות להירשם לחלק מהסדנא בעלות  ₪45לשעה .הנחת אחות .10% -להרשמה-עדי סלאב .054-3377514
* קייטנת קרנבל לטיני מטורפתתת!!  ,6.8-25.8י׳ד באב -ג׳ באלול .קייטנת קיץ לבנות כיתות -א׳-ו׳ בניחוח
ריקודים ומלא מלא פאןןן!! הזדרזו להירשם!! אפשרות להירשם על בסיס שבועי ועל בסיס יומי** .הנחה
למתארגנות על קבוצה של בנות** לפרטים והרשמה -עדי סלאב .054-3377514
* ערכת קיץ בסטודיו של פנינה! ראשון 20:15 :פילאטיס עם חני ,שני  20:00זומבה עם ליאורה ,רביעי 8:15
עיצוב עם פנינה  ,רביעי  20:00יוגה לגברים באנגלית ,שישי 8.15 :זומבה עם ליאורה ,מוצ"ש  21:15 :זומבה
ועיצוב עם פנינה הסטודיו ברחוב דרך האבות  .18/1אין צורך בהרשמה מראש פשוט תגיעי ! כרטיסיה רגילה
 350ש"ח ל  10שיעורים .כרטיסיית קיץ מוזלת  400ש"ח ל  14שיעורים! לפרטים נוספים פנינה סנד
.0525423777
* יוגה לגברים ! ימי רביעי ב  20:00בסטודיו של פנינה לפרטים נוספים פנינה סנד .0525423777
* שיעורים פרטיים במתמטיקה :הכנה למועד ב' ,השלמת פערים ,עזרה בעבודות קיץ .אלעד מאיר
. 050-7675401
* ניקוי חלונות מקצועי :ניקוי חלונות רשתות תריסים מסילות פנימיים וחיצונים .עד לגובה  6מטרים .הניקוי
מתבצע בעזרת ציוד מקצועי  :טלסקופ לגובה .מכונת שטיפה בלחץ וחומרי ניקוי מקצועיים  .חגי אדמוני
.0508229293
* סדנאות הקיץ של איריס לנשים ונערות :סדנת שוקולד וקינוחים בשני מפגשים אורך כל מפגש כ 3שעות.
הירשמי עוד היום ותראי שכל אחת יכולה!! אפשרות לבוקר או ערב :בוקר 9+12.7 :ערב23+25.7 16+18.7 :
הסדנא תתקיים בסטודיו שלי בנווה דניאל בקבוצות קטנות.לפרטים נוספים והרשמה איריס קאופמן
.054-3377513

** 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 -
** 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 :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה .כניסה מידית .למעוניינים
נא לפנות לשלום ויסברג.0524511859-
להשכרה 2.5 :חדרים  +חצר פרטית  +מחסן .אפשרות לריהוט .משה חבצלת .0505-410580
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 )2( .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
)2( .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)2( .
להשכרה :דירת  3.5חדרים עם גינה ,מזגן ,דוד חשמלי .נוף מהמם החל מאוגוסט לפרטים קרן לב
)2( .0544742615
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)2( .
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

