ַוי ְַקהֵ ל  -פְ קּודֵ י

הדלקת נרות:

צאת השבת:

17:23

18:20

פרשת פרה
כ"ג באדר ה'תשע"ח

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.

שבת בר-מצוה של

יאיר ברט
העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

17:33 ,12:20

17:33

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

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

8:15 ,6:45

8:00

8:15

17:00 ,12:45

17:00 ,12:45

17:00

17:00 ,13:00

17:20 ,16:20 ,14:00

18:20

18:20

18:10

18:20

18:20

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)8:52 :

מנחה בשבת

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת
שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
יצחק ברט
לאחר קריאת התורה :דברי
ברכה :הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף:
 יהונתן ברט:

שבת
בבוקר

לאחר
מוסף

 תהילים ושיעור לנשים

" מדרש חנן" – פרשת השבוע
לגיל הרך עם מש' סיון וחברים

שבת אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

 – 16:00הרב שלמה לוי
 19:00במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

בימות החול:
שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')

,5:45

8:15 ,*5:21

9:15
17:00
18:30

17:33

* כוותיקין

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה אחרי קבלת שבת:
דידי ליבי
 – 7:30שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

שיחה אחרי קבלת שבת:
חיים אלבוים

שיחה אחרי קבלת שבת

– 10:00
תפילת ילדים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

אלי הירשהורן:

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

 – 16:00מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

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

– 14:20
לימוד הורים וילדים

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

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40
(סוף זמן קריאת שמע)8:48 :

מנחה (א'-ה')

17:30 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,18:10

לאחר מנחה – סעודה
שלישית ודברי תורה

באמרי רחל

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

"הכיור:
טומאה או טהרה?"

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

17:33

17:33

17:33

בתי תושבים /
אמרי רחל

"תרומת איברים מן החי –
סקירה כללית"
לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

 – 16:15שיעור לנשים

בבית גרינבלום

(אלוני ממרא )7/2

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
– 15:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

5:50

כוותיקין:
( 5:33א') – ( 5:27ו')

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

21:30

21:00

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל  052-8656325או למוקד הגוש .1208

20:00

ְּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִלים
מזל טוב :ליצחק ופנינה ברט וליאיר בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לאיתמר ואביטל ברנר ולהמיה בת המצווה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :למאיר וקלרה דוכן ולאחינועם לנישואיה עם ניצן רואי .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לשלמה ורפאלה ליבוביץ ולידידיה לנישואיו עם שיר בר סלע .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לאילן ואילנה בוכהולץ להולדת הנכד בן להדס ודורון פוקסמן .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לדרור ומרב ברמה להולדת הנכדה בת לאמתי ותרצה .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :לז'קלין סיידמן ומשפחתה להולדת הנכדה בת לבת-חן וכפיר דיבקר .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים :למש' קנייבסקי מאיר ויהודית שהגיעו ליישוב ,גרים בשכירות אצל מש' לוי בנימין
ברח' אלוני ממרא  .26ישוב טוב!

תנחומים:
לרבקה לביא ומשפחתה על פטירת אחותה
אסתר פנחס כהן ז"ל
יושבים שבעה ברח' דון יוסף הנשיא  14ירושלים
בבית מש' פנחס כהן יונה,
שעות הניחום בין  9:00-13:00ובין .15:30-21:00
בבניין ציון וירושלים תנוחמו

ִמ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :ויקהל משה ויאמר אליהם  ...אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם.

משה רבנו מלמדנו

כי קיום התורה והמצוות מכוון אותנו למעשים טובים ולא רק לדיבורים ,להבטחות ולהצהרות .עלינו לרומם
את עולם המחשבה והדיבור אך יש לזכור גם לבצע .ברוך מי שאומר ועושה.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

מסיבות שבת :מדי יום שישי ,מיד אחרי ׳הדלקת נרות׳ בבית משפחת פרבר ,רחוב מגדל עדר ( 4מתחת
פרידמן) בתכנית :פסוקים בשירה ,סיפור ,פרשת שבוע ,ממתק .מיועד לילדי גן עד ג׳ .ההשתתפות ללא תשלום.
השיעור היומי בתנ"ך לנשים :בבית משפחת קסוביץ בימים א-ה  . 8:50- 8:20אנו לומדות ספר ישעיהו
חברות ותיקות וחדשות מוזמנות בחום.
אהל 'ותן חלקנו':
חמישי
שבת
שבת

20:30-22:00
7:30-8:30
16:00-17:00

" קדושת לוי "
מדרש רבה על הפרשה
רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה

לגברים
לנשים ולגברים
לנשים

בית מדרש נווה דניאל  :בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את הקהל לשיעורים של הרב מתניה
שיתקיימו בימי ראשון מ 9:00עד  9:45בתנ"ך (ספר יחזקאל) ומ  9:45עד  10:30ברמב"ם אנו מתחילים חלק
שני בספר מורה נבוכים לרמב"ם .אנו לומדים בבית המדרש בבית הכנסת המרכזי בימים א-ה מהשעה 9:00
ועד הצהרים .לפרטים -אברהם שטיינברג .0538248088
שיעור צורבא מרבנן לנשים :מתקיים בכל יום שלישי בשעה  20:30בבית משפחת וייסברג .מוזמנות להצטרף!
לפרטים ניתן להתקשר לאסתי פרינץ .052-6932109
השיעור השבועי בתנ"ך :אנו מעיינים עם הרב מתניה במזמורי תהלים .הלימוד מתקיים בבית משפחת קפלין
בימי שני בשעה  22:00 - 21:10פתוח לגברים ולנשים .הנושא השבוע :תפילת דוד המלך ותשובתו בפרשת בת
שבע.
החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה ,לרגל נסיעה לחתונה יתקימו נחוגים לילדי א-ד בלבד .
 15:20-15:40א'-ב' בנות
 15:40-16:00א'-ב' בנים
 16:00-16:30ג'-ד' בנות
 16:30-17:00ג'-ד' בנים

שיעור גמרא :שיעור גמרא מתקיים בימי שלישי ובימי חמישי בבית הכנסת הספרדי מיד לאחר תפילת ערבית
( .) 21:00השיעור מועבר ע״י הרב חנן כלאב בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו׳) .לומדים כעת מסכת בבא-
מציעא .מוזמנים בשמחה!
שיעור בספר הזוהר :על סדר פרשיות השבוע ,בכל יום חמישי בשעה  21.30 -20.30בבית משפחת הכהן אוריה.
מקוה נשים שעון חורף :המקוה יהיה פתוח כל יום בין השעות  .19:30-22:00במוצאי השבתות הקרובות,
המקוה ייפתח בין השעות ( 19:30-22:00כמו בימי השבוע) .בלילות שבת נא להתקשר לקבוע מועד לטבילה.
מחיר טבילה ( ₪ 30בלילות שבת-פטורים מתשלום)  .נבקש להקפיד על התשלום .לשאלות ובקשות מיוחדות
נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון  050-7338910כולן מוזמנות בשמחה! חורף בריא ונעים  .צוות הבלניות .

הודעה אישית  :לתושבי הישוב שלום וברכה,
לפני כחודשים פנה אלי מר שלמה נאמן ראש מועצת גוש עציון עם הצעה להיות מנכ"ל החברה לפיתוח גוש
עציון .
לאחר שבוע של התייעצויות ,ומחשבה משותפת עם שושי החלטנו לקבל את השליחות למען גוש עציון ולמען
ארץ ישראל .מאז עברתי תהליך מינוי ארוך ומורכב בתוך החברה שחשף אותי בפעם נוספת לאנשים
המדהימים של גוש עציון.
תחסר לי מאוד עבודת המזכירות למען נווה דניאל  .השקעתי מזמני באהבה למען הישוב כ  10שנים עם המון
אנשים טובים ושותפים לדרך לקידום הישוב.
היום אני הולך לחברה לפיתוח גוש עציון ומקווה שה' יהיה בעזרי ואצליח לקדם את הגוש קדימה למען עתידנו
ועתיד ילדינו כאן בחבל ארץ זו.
שלכם,
אהרוני נויבואר.
מערכת לאבטחת הישוב  :מזל טוב לנוה דניאל  .המערכת נמסרה לידנו מהחברה  ,ועכשיו הינה מבצעית ב"ה
המערכת כבר הוכיחה את עצמה מספר פעמים ,ערב חשוב שבו החברה תציג את המערכת לתושבים יתקיים
בהמשך  ,חשובה מאוד נוכחותכם בערב זה .
בתי כנסת :הוחלט בישיבת מזכירות בעקבות חשבונות החשמל הגבוהות להחליף את התאורה בכל בתי
הכנסת לתאורת לד שתחסוך יותר מחצי מעלויות החשמל  .התחלנו בבית הכנסת המרכזי  ,ונמשיך בשאר בתי
הכנסת בתיאום מול הגבאים .
פורים :חגגנו ברוב פאר והדר בתהלוכת עדלידע וקינחנו בהופעה של אנדרדוס  ,היה שמח לראות את רוב
תושבי הישוב לוקחים חלק בשמחה  ,תודה לרות רכזת הקהילה ועמית על ארגון החגיגות .
קומונרית :בשבת שעברה התארחה אצלנו בסניף תמר ויצמן ממודיעין .תמר באה לבדוק קומונה לשנה הבאה
ואנו שמחים לעדכן שהיא סגרה ובעז"ה תוביל את הסניף בשנה הבאה! מחכים ומצפים לה.

תרגיל ארצי "עמידה איתנה" :ביום שלישי ,כ"ו באדר תשע"ח 13 ,במרץ  ,2018בשעה  11:05ובשעה 19:05
בערב ,תושמע אזעקה בכל הארץ .זאת במסגרת תרגיל העורף הלאומי "עמידה איתנה".

לנווה דניאל הייתה אורה ושמחה ...אז מה היה לנו החודש?!
מחסן תחפושות :כחלק מההכנות לחג נפתח כמידי שנה מחסן תחפושות ואביזרים לפורים תודה גדולה לרינת
שטרן על ריכוז ותפעול מחסן התחפושות ולבת-אל לאווי על ההתנדבות שאפשרה את פתיחת המחסן יותר
פעמים .לכל האנשים היקרים שלקחו תחפושות ,אנא החזירו אותם מכובסים לארגז שמחוץ לדלת בית
משפחת שטרן רחוב מגדל עדר  .18תודה לכל מי שתרם תחפושות נתראה בשנה הבאה.
פורים מסביב לעולם!
פתחנו את החג ביום רביעי בערב בבית הכנסת המרכזי אחרי קריאת המגילה ,בהרקדה
כיפית ושמחה תשאלו את מי שהיה!!!
רחובות היישוב קושטו בדגלים מכל העולם ,גלובוסים ,מזוודות וליצנים שמחים וביום חמישי בבוקר
יצאה לדרך העדלאידע המסורתית עם מייצגים מרחבי העולם ,מוזיקה טובה ותחרות תחפושות קבוצתית עם
פרסים שווים במיוחד!!!
תודה לשלמה וילדי משפחת אברמסון שניצחו על המוזיקה וההנחיה של העדלאידע ,תודה לכל אלה שנרשמו
השקיעו מחשבה ולקחו חלק בתחרות התחפושות אין ספק היו תחפושות יפות מושקעות ומקוריות ,תודה
לחניכי ומדריכי סניף נווה דניאל הסניף של ישראל! שלקחו חלק בהכנת הקישוטים וסייעו בתהלוכה.
ולסיום התכנסנו בערב באולם הכינוסים שהיה מלא עד אפס מקום להופעה של האנדרדוס!
תודה רבה לאהרוני נויבואר ,פנינה ברט ,נחמיה דימנטמן ,קני קודיש ואריאל ינוסבקי -חברי המזכירות,
שמוליק וקסלר מזכיר היישוב ,אלעזר וצוות האחזקה ,רבקה המזכירה ועמית לוי על תכנון ,ארגון וסיוע
להצלחת אירועי פורים מוצלחים ומהנים במיוחד.

 70שנות עצמאות בנווה דניאל!!!
כמידי שנה נציין בטקסים את אירועי חודש אייר ,הצלחת הטקסים תלויה בשיתוף הפעולה של כולנו.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה -ביום רביעי אור לכ"ז ניסן  11.4.18נציין את ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
לאחר הטקס אנו מעוניינים לקיים ערב "זיכרון בסלון" מפגש המורכב מעדות ,חלק אומנותי שיתופי ודיון.
אנו מחפשים משפחות שיהיו מוכנות לארח אצלם בבית את המפגשים מי שמעוניין מוזמן ליצור איתי קשר
במייל kehiland@gmail.comאו בווטסאפ.
ערב יום העצמאות -כמידי שנה נפתח את החגיגות בטקס המרכזי שיעמוד השנה בסימן  70שנות עצמאות!
נשמח לראות את כולם ילדים ,נוער ומבוגרים לוקחים חלק בהכנות ובמופע עקבו אחרי הפרסומים.
דרושה  -מדריכה /מורה למחול שמעוניינת להיות חלק מערב ועשייה משמעותית בקהילה ולקהילה ,להפקת
החלק הכיאורגרפי של הטקס לפרטים  0547-495956או במיילkehiland@gmail.com :
רק טוב ושמחה,
רות אדרי רכזת הקהילהkehiland@gmail.com 0547495956 .

* דירות לאירוח בשבת ויקהל פקודי :לרגל שבת שבע ברכות לבננו ידידי'ה בשבת ויקהל-פקודי (כ"ג אדר )10.3
נשמח לקבל דירות להלין את אורחינו עדיפות לדירות הקרובות לבית הכנסת המרכזי .שירבו שמחות!
רפאלה ליבוביץ' .052-6518073
* דירות לאירוח בשבת ויקרא :אנחנו מחפשים דירות ריקות לשבת ויקרא  17.3.18לשבת בר מצווה .נא לסמס
חוי  .058-6883381חוי ודניאל אייזנברג.
* מנקים לפסח :אין לכם זמן לנקות את הבית לפסח? מחפשים מנקים לפסח? שני חבר'ה רציניים בני 19
מנקים הכול :חלונות ,מטבח ,שירותים ,שטיפה יסודית וכו' .נשארו ימים פנויים בודדים .לפרטים -אוהד
רוזנזון 054-3488604 -נתנאל בן פזי.055-6607399-
* שמירה על כלבים  :נגה ,ילדה אחראית ובוגרת בכיתה ה' ,תשמח לארח ולשמור על כלבכם כשאתם מחוץ
לבית ,בתשלום סמליnogazamir1@gmail.com 073-7302200 .נגה זמיר.
* למכירה :שתי עגלות תאומים .עגלת  city-miniבצבע אדום במצב חדש .והעגלה השניה היא עגלת Baby-
 Joggerבצבע ירוק-שחור שמעולם לא נעשה בה שימוש .מחירים נוחים .לפרטים :ניר קליימן 054-5599607 -
* דרושה גננת :אנחנו מחפשים גננת לגן רב גילאי (גן משרד החינוך) בשדה בועז בגן שלנו אוהבים טבע וחוץ
דתיים וחילונים יחד אם את גננת חמה ואוהבת ,נעימה וקשובה התקשרי אלינו .מרב( 0523689679 :קלילה
קלמן).
* מצות שמורות עבודת יד :כמדי שנה ,אפשר להזמין מיורם קאופמן מצות שמורות עבודת יד "ברכת הפסח".
המצות האלה הן בהכשרים מהודרים של הרב גרוס רב קהילת חניכי ישיבות ,הגאון הרב שלמה מחפוד בד''ץ
''יורה דעה'' והרב שלום כהן רבה של המועצה אזורית שפיר ,ובהמלצת הרב הגאון חיים דרוקמן והרב הגאון
דב ליאור שליט''א מחירים 1 :ק"ג ,₪ 100 -חצי ק"ג 3 ₪ 65 :מצות ₪ 30 :מצות רכות ,כמנהג עדות
המזרח ₪ 95 :כדי להזמין ,יש להתקשר ליורם קאופמן בטלפון ( )050-6245317או דרך הדוא"ל
( .)yoramkaufman7@gmail.comויהי רצון שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים!
* סדנת שרשראות בגילה כירבולים :בואי להתחדש לכבוד פסח בשרשרת ייחודית שכולה מעשה ידייך!! הסדנא
תתקיים בעז״ה ביום שני כ״ה באדר 12.4.18 ,בשעה  20:15אצל ״גילה כירבולים״ כאן בנוה דניאל .הרשמי
בשמחה!  0545993271גילה ינובסקי ומירב -גברת שרשרת.
* "כימי צאתך מארץ מצרים ,אראנו נפלאות  :"...נשים ונערות יקרות  ,הנכן מוזמנות למסיבת ר"ח ניסן -
הכנה רוחנית על מעלת חדש ניסן וחג הפסח הקרב ובא  .מתי ? יום ראשון ב' ניסן , 18/3בשעה  20:30היכן?
דרך האבות  16/6נווה דניאל ,בבית משפחת רם  .בואו בשמחה !
* מקהלת נשים :אנחנו ממשיכות לקיים את מקהלת הנשים כבכל שנה אלא שהפעם...במרכז שינפלד באפרת.
החזרות תהינה בימי שני בין השעות  20.00-21-30מפגש לדוגמא יהיה ב 9.4-מיד לאחר הפסח .פרטים
נוספים אפשר לקבל אצלי בטל  052-8109986ואצל מיה (רכזת מועדון שינפלד באפרת) בטל 052-6483563
דליה הכהן אוריה .
* גינת ירקות אורגנית :האביב הגיע ואתם רוצים לשתול ירקות ליד ביתכם? בשישי הקרוב ,כ"ב אדר,9.3 ,
סדנא מעשית ומרתקת להקמת גינת ירקות אורגנית .בבית של רות בשדה בועז .לפרטים -כלילה קלמן-
.0524317074
* המשפחה באה מחו"ל לפסח? מוזמנים לארח בבית של רות בשדה בועז .לפרטים :כלילה קלמן .0524317074

* שטיפת מכוניות :גם השנה אנחנו עושים שטיפת מכוניות לפסח! ניקיון פנימי  +חיצוני שנה  5ברציפות!
(מזכיר ששנה שעברה נגמר המקום) לתיאום מועד שטיפה -055-663-6651 -אבנר כהאן חג פסח כשר ושמח!
* מלצרים לשבתות :צוות מלצרים אמין ומנוסה ,ישמח לעשות לכם את האירוע ,לפרטים והצעת מחיר055- -
 - 663-6651אבנר כהאן.
* דרוש/ה :בחור/ה בעל/ת מרץ ליום ניקיון ארונות לפני פסח .ורד בורנשטיין .0548058070
* יוגה לנשים באוהל "ותן חלקנו" :עם לילך שפירא בימי שלישי לגילאי  +50ב,18:30וב 20:00שיעור לכל
הרמות.ביום שישי בשעה  9:00שיעור לכל הרמות ,ההרשמה מראש במספר  ,0585853366בואי להתנסות
בשיעור ראשון מתנה .לילך שפירא.
* סדנת הכנה לפסח לנשים :בשילוב דמיון מודרך וכתיבה אישית .בהנחיית דקלה הראל ,מנחת סדנאות
במכללת אילמה .ביום רביעי ,כז אדר ( .)14/3בשעה  .19:30-20:30באוהל ותן חלקנו .עלות 50 :שח .יש
להרשם מראש אצל לילך שפירא .0585853366
* חוג הורים :עכשיו הגיע תורכם! השבוע הסתיים לו חוג הורים מדהים עם עשרה אבאמא שיצאו מחוזקים פי
כמה לדרכם ההורית .העיפו את רגשות האשם ופינו מקום לרגשות של הבנה ובטחון בעצמם ובדרכם.
מהורות לחירות  -ככה אני מגדירה את זה .קבוצה נוספת נפתחת מיד אחרי פסח .אתם יותר ממוזמנים
להצטרף .פרטים בטל-0544914970 :לימור פרל.
* אוספים לפסח עבור גרי צדק :משלוח עזרה לקראת חג הפסח .אתם מוזמנים להשתתף במצווה ב :ספרים
יסוד ביהדות באנגלית למתחילים מזוודות או צ'ימיגן משומשים בגדי קיץ לילדים ,נשים וגברים יין ומצות
(אפשר גם בתרומה ונרכוש בעצמנו) תודה רבה ממשפחות קיציס  -סגל .להתקשר 0542064929 :יונתן.
** רפלקסלוגיה והילינג :האם אתם עייפים? האם אתם סובלים מכאבי שרירים? האם אתם חשים חסרי
חיוניות? תן לעצמך או ליקירכם מתנה  .ג'יימס יואל כהן-מסאז' רפואי ,רפלקסולוגיה ,הילינג ,שיאצו
.jamescohen500@gmail.com 0547-987-689

במקלט ליד גן חיים
משחקיית נווה דניאל:
ממוקמתדניאל:
משחקיית נווה
שעות פעילות המשחקייה -ימים א' וד' בין השעות
ממוקמת-
המשחקייה
פעילות
 40חיים.
ליד גן
במקלט
דניאל:
שעותנווה
משחקיית
עלות-
ממוקמת16:00
-18:00
10
ל
ש"ח
40
לות
ע
16:00-18:00
שעות
ה
בין
וד'
א'
ימים
במקלט ליד גן חיים שעות פעילות המשחקייה -ימים א'
כניסות בהוראת
בשמחה! 10כניסות
בואו 40ש"ח ל-
קבע.לות-
 16:00-18:00ע
וד' בין השעות
בהוראת קבע.
ש"ח ל 10-כניסות בהוראת קבע.

שעות פתיחת הספרייה:
יום ראשון:
יום שני:
יום שלישי:
יום רביעי:
יום חמישי:
מוצ"ש:

16:00-19:00
15:30-18:30
15:30-18:30
20:30-22:30
16:00-19:00
21:30-22:30

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  4שבועות
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 במיילhaya.shames@gmail.com :
או לציפי ידידיה054-3075700 :

tsipiyedidya@gmail.com

קליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :לכל תקופת חג הפסח ,דירה גדולה ,מטבח כשר לפסח .לפרטים גד כהנא 0547000044-

()1

להשכרה :בחג הפסח .בשדה בעז .בית עץ יפיפה בתוך הנוף 2 ,חדרי שינה ,מטבח כשר לפסח ,מרפסת
מדהימה .מתאים לזוג  2-3 +ילדים .לפרטים :חגי חסיד)1( .0524652240 -
להשכרה :דירה בת  4חדרים ( 75מר) ,נעימה ,מוארת ,עם גינה וכניסה פרטית .ענת בוגוש .052-8308117

()1

להשכרה :דירת  3חדרים במרכז היישוב  ,פרוייטק  , 45חדר הורים  ,גינה  ,חצר אנגלית  ,הסקה  ,פרטים
ישי כהן פל' )1( .054/6488244
להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה .כניסה מיידית .מחיר
מעולה .למעוניינים נא לפנות לשלום ויסברג )1( .0524511859-
להשכרה :יחידת דיור מפנקת .יחידה עצמאית לחלוטין עם כניסה נפרדת 60 .מ"ר על פני שתי קומות .חדר
שינה על פני כל הקומה ומקלחת צמודה מרווחת .מאובזרת לחלוטין .מתאימה מאוד לזוג צעיר .מישל סולטן
)1( .0509191509
להשכרה :דירה בת  5חדרים עם גינה גדולה .משבועיים לפני פסח ועד אחרי החג .יונתן סגל 0542064929

()2

להשכרה  :דירה בשכונה החדשה ברחוב צדדי ושקט ,סלון 3 +חדרי שינה וחדר ארונות גדול ,חמה ומבודדת,
מזגן והסקה תת-רצפתית ,חלונות מעל הקרקע ,גישה נוחה ללא מדרגות ,גינה נפרדת .כניסה מיידית
לפרטים  050-4888386גדליה פרידמן)3( .
להשכרה :דירה נחמדה בת שני חדרים חצר גדולה ונגישה ב 100%קרובה לבית הכנסת לפרטים נוספים לפנות
למנחם פריד )4( .050-5585866

שבת פרשת ויקהל פקודי:
סניף נווה דניאל הסניף של ישראל
דבר תורה
חניכים אהובים מה שלומכם?
כל הכבוד לחברי ומדריכי שבט
על שבת
הנני
הרא"ה ושבט
ונהפוכו ושוק פורים מטורפים!
ההרשמה למסע פסח נ פ ת ח ה !
אנחנו יוצאים בימים ראשון ושני
 25-26למרץ ט' -י' ניסן.
נטייל בגליל התחתון ונישן בציפורי.
יאללה כולם נרשמים יהיה אדיר!
השבוע נערכה ועידה מחוזית ישר
כוח לנציגים מהסניף שיצגו אותנו
בכבוד
שבת שלום

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"
"אם היו ישראל באחדות גמורה ,מיד
היו ניגאלים".
מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה
שנאמר בראשה "ויקהל" אלא זאת
בלבד .למה דווקא פרשה זאת
נאמרה בהקהל? זה כנגד זה .בפרשה
הקודמת מצאנו התקהלות לא טובה,
"ויקהל העם על אהרון" שנאמר בחטא
הידוע ,בחטא העגל .התיקון הוא
התקהלות לשם שמים" .אמר לו הקב"ה
למשה :עשה לך קהילות גדולות ודרוש
לפניהם ברבים הלכות שבת" (מדרש
הגדול).
שבת מחזקת את האמונה .כל השבוע
אנחנו עושים ועושים ועושים ונדמה לנו
שאנחנו מנהלים את העולם .בשבת
נעצרים .כבר אי אפשר לעשות כל דבר.
ובכל זאת העולם ממשיך להתקיים ולא
רק שממשיך ,הוא נעשה יותר יפה ויותר
יפה .ללמדנו שהכל ה' עושה.

אוהבים הצוות

מדריכה מצטיינת :יעלה דוד
חניך מצטיין :נעם וסרטייל
לימוד ומפקד מדריכים:
15:45
מפקד16:15 :
שבת שלום

שטיפת סניף :נבטים בנות
בהצלחה!

שבט השבוע:
ניצנים בנים

