
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל מרכז רוחני ספרדי הרודיוןנוף 

 17:29 17:29,  12:20 מנחה בערב שבת
17:29 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

17:29 17:29 
 קבלת שבת עם מנגינות קרליבך

17:29 

 שחרית בשבת
 (8:57)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:15  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:00 8:15 5:27  ,*8:15 
 * כוותיקין

9:15 

 16:45 17:16,  16:16,  14:00 17:00,  13:00 17:00 17:00,  12:45 17:00,  12:45 מנחה בשבת

 18:26 18:16 18:16 18:06 18:16 18:16 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 בית מדרש ספרדימרכז רוחני  נוף הרודיון
 דרך האבות

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

 ליל שבת
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 שמאי אייזנמן
שיחה אחרי קבלת 

 נחמיה טיילורשבת:  
 קבלת שבת שיחה אחרי

שיחה קצרה אחרי קבלת 
 שבת:  ג'יימס כהן

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

לאחר מוסף: הרב דרור ברמה: 
האם יש  –"'השקעות כשרות' 

דבר כזה, והאם עדיף לבחור 
 – 10:00 מסלולי השקעה עם הכשר?"

 תפילת ילדים

7:30 – 
 שיעור במשנה:

 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

10:45 – 
 גמרא למתחילות
 ח'-לנערות בכיתות ו'

 בבית צדיק
 (37/2)אלוני ממרא 

 לאחר מוסף: "מדרש חנן
 רךהלילדים בגיל  השבוע פרשת

 עם מש' סיון וחברים

לאחר 
 מוסף

אמירת תהילים ע"י נשים 
 ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 יוסף טפרמן:
י"' ַכְנתִּ ם ְושָׁ  –' ְבתֹוכָׁ

 קדושה"ומסר תפילת 

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

שבת אחר 
 הצהריים

ומוצאי 
 שבת

 השיעור של הרב שלמה לוי
 לא יתקיים השבת

: מנחת חינוך – 16:00
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50
 

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

 (4)בריכות שלמה 

 –במוצאי שבת  18:45
 סיום העונה:

 לימוד הורים וילדים
 "תורת שלמה"

 )"יש תורה, יש פיצה"(

 –לאחר מנחה 
 סעודה שלישית

 ודברי תורה

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

 (13/2)אלוני ממרא 

15:45 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" :בימות החול

 8:10,  7:40,  7:10,  6:30 ,5:50 שחרית  )א', ג', ד', ו'(

 8:40ביום ו':  גם 

 6:15א', ג', ד':  
 כוותיקין: 5:50 6:20ו':  

 )ו'( 5:33 –)א'(  5:39
 

 5:45 6:10 ,5:45 )ב'(שחרית   דקות לפני הנץ החמה( 20)

  17:25,  13:40 ד'(-מנחה  )א'
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  18:05 ד'(-ערבית  )א'

 18:02סוף הצום:                                      4:27תענית אסתר: יום ה', י"א באדר                                         עלות השחר: 

 )כוותיקין( 5:35 5:40 6:00 8:10,  7:40,  7:10,  6:30  ,5:30 שחרית

 17:20 17:15  17:15,  13:30 מנחה

 18:00 אחרי מנחה 21:30 17:57 ערבית

 .יםיבצהר 12:00 בשעה שלישייום עד  daf.meida@gmail.com נא לשלוח הודעות לכתובת

רּוָמה  תְּ
 ו' באדר ה'תשע"ז

 הדלקת נרות:

17:19 

 :צאת השבת

18:16  

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 מזל טוב: לאיתי וריקי לוי להולדת הבת. זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 מזל טוב: ליוסי ומזל לוקצקי להולדת הבת טוהר. זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים. 

 ולנועם בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.פרל לאורי ולימור  מזל טוב:

ולעמיקם לאירוסיו עם ליאב פילוסוף משוהם. זכו להקים בית נאמן  פריד למנחם ושרהמזל טוב: 

 בישראל.

ולסתיו לנישואיה עם שי מוסקוביץ מאלון שבות. זכו להקים בית נאמן סואיה למיכאל ואילת   מזל טוב:

 בישראל.

 להולדת הנכד בן לדוד ודבורה. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.  אדרילרפאל ורחל  מזל טוב:

 אורי ולימור. זכו לנחת ממנו ומכלללבר המצווה של הנכד נועם בן פרל למאיר ושפרה  מזל טוב: 

 המשפחה.

 

 ברוכים הבאים 

רים בשכירות בבית של גשהגיעו לישוב,  תהילה-יהושוע וקליר מנדלללמשפ' : ברוכים הבאים

 יישוב טוב! . 47/3משפ' מנדל סימון ושרה ברח' אלוני ממרא 

 

 

 בהתרגשות רבה אנו שמחים להזמין את בית נווה דניאל להרמת כוסית וקידוש

                          אי"ה בשבת בבוקר לאחר התפילה באולם האירועים הישן. לרגל נישואי צפנת עם יוגב 

                                                                                                                             בואו בשמחה!

 רונן ואורנה רוזנזון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תנחומים:

 חנה קאופמן ומשפחתה על פטירת אימה,

 סבתא של זהבה בן שושן ושלומי קאופמן 

 יוסף ז"לה הגב' ינט 

 ממושב בית גמליאל  14:00ההלוויה תצא היום יום חמישי ד' באדר בשעה 

 במוצאי שבת.נווה דניאל  3/10ברח' נוף הרודיון נה תשב שבעה בביתה ח

 תנוחמו.בבניין ציון וירושלים 

 
 

 



                                                                               

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ              בִמש ּ

אחרי פרשת משפטים העוסקת בהרחקה מנזק אנו עולים מדרגה אל פרשת תרומה ולעשיית  :נקודה בפרשה

המקדש בתוכנו. אולי באה התורה ללמדנו לא להסתפק בקיום "סור מרע" אלא להמשיך אל  "ועשה טוב". לא 

מים בין די בכך שנימנע מלהזיק ולצער. עלינו גם לגמול חסד לתרום ולהועיל ולעשות טוב. להיות נדיבים ותור

 אדם לחברו וגם בבניית המקדש. 

בימים אלה מוכרים פושעים חומרי נפץ מסוכנים לילדים ונוער אשר לא הוסמכו כבוגרים  זהירות חומר נפץ:

של קורס חבלה. הנפצים ושאר המתפוצצים מסוכנים והשימוש בהם אסור על פי התורה וגם על פי החוק. 

בסיכונים ובדרך למניעתם. בכל שנה יש כאלה שנפצעים  ןהתבונלו "בטרם"היכנס לאתר של עמותת מומלץ ל

ונכווים ובאינדונזיה היו גם הרוגים. ההורים והילדים מתבקשים לשים לב להימנע משימוש באדר ובכל השנה 

 ולהזהיר אחרים שאינם מודעים לסכנה החמורה בשימוש בחומרים מסוכנים אלה.

 

                                                                                                                           אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-מתניה בן,  שבת שלום

 

                                          

                                                                 כולם מוזמנים! כולן מוזמנות! 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 - ולבנים  טעמי המקרא        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                                                                                 

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

 השיעור מיועד לגברים ולנשים.  נעים לנצח. הנושא השבוע: .תהילים ספר

 . 052-3003888 לנתןלפנות   .גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי  דרושים דרושים לבית הכנסת המרכזי:

נּו" ֵקֵֽ ֵתן ֶחלְּ  השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.:  "וְּ

 ."ב"אור החיים  22:00מהשבוע שיעור חדש בכל יום חמישי ב  *

לימוד בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ומיד אחר כך  21:00-20:00 בכל יום רביעי ב -  קבוצת לימוד לנשים *

 "נעם אלימלך"חצי שעה לימוד ב

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

 .יים" על הפרשהב"אור הח שיעור עם הרב גרשון קיציס 22:00-23:00אחר כך ב 

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

 . 16:00 בתורת 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 קריאה ולימוד

 .31הרודיון 

יום לידת  -לכבוד ז' אדר הנכן מוזמנות לערב שכולו שמחה!  .תנשים יקרו ערב נשים הכנה לחג פורים: 

השמחה   - בתכנית ., בבית חב״ד20:30יום ראשון הקרוב, בשעה ב ופטירת משה רבינו והכנה לחג הפורים

פעילות משותפת  -מתאחדים בשמחה  .הרצאה מפי הגברת חנה סגל : הקשר שלי למשה רבינו -האמיתית 

           15₪דמי כניסה  כיבוד עשיר -המלך׳׳משתה  !....הרקדה סוחפת -״צהלה ושמחה״  ...והגרלה בסופה

 . נשות חב״ד -מחכות לראותכם יהלום את האירוע -לבוש מחופש 

 : ואת הכבשה ישלם ארבעתיים.עסוק בעונש המרובענהשבוע  .ספר שמואלאנו לומדות  שיעור תנ"ך לנשים:

  .משפחת קסוביץבבית  8:20-8:50ה  -ימים אניפגש בצטרפי אלינו. והבואי 

: בשבת  אחר  התפילה  בבית  הכנסת  המרכזי  בחדר  הקטן אמירת  תהילים לנשים "נקודת  אור  בפרשה"

 " .ואח"כ  דקות  של  חיבור  אישי  ורגשי  לפרשה  על  ידי  שיפי  כהאן.  לעילוי  נשמת  אלישיב  לוביץ ז"ל

ספר הדרכה  –ברשות חברה קדישא נווה דניאל שלושה עותקים של הספר מעולם ועד עולם  :מעולם ועד עולם

לאבלים מאת הרב גבריאל גולדמן, המושאלים לחברים ביישוב בעת צורך. שניים מהעותקים נמצאים כנראה 

ים אם אחד הספר חנן מאיר או שמאי אייזנמןנא ליידע את  –אצל משפחות ביישוב ולא זכור לנו אצל מי 

 .נא להחזיר(. בשורות טובות –אצלכם )ואם אינכם צריכים את הספר 

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 לוילהקפיד על תשלום. )ניתן לשלם גם בצ'ק(. לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר 

 !הכולן מוזמנות בשמח

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

במסגרתו מותקנות מצלמות,  ,פרוייקט מיגון היישוב עובדים במרץ עלבימים אלה  :בטחת היישובאמערכת 

מענה מכ"מים ואמצעי הגנה ומכשולים נוספים מסביב לכל היישוב. המערכת תיכנס לפעולה בקרוב ותיתן  

בו זוהו חשודים בחצר אחד הבתים והועבר דיווח  שהתרחש בליל שבת האחרון ים דומים לזה לאירועמיטבי 

א. החשודים ברחו ובמהלך השבת נשארו כוחות צבא לרבש"ץ,  שהפעיל והקפיץ את כיתת כוננות וכוחות הצב

 . חזרו על עצמםלא יבתקווה שאירועים כאלה  לתגבור אבטחת היישוב.

 

 

 .1208או למוקד:  052-8656325 -על כל אירוע חריג יש לדווח מיד ליואל

 

 

 

 ְקִהיָלה

 אירועי פורים בטעם של פעם!!!!

ממרא גברים נשים וטף מוזמנים בצהלה ובשמחה לאירועי פורים כל תושבי נווה דניאל ממגדל עדר ועד אלוני 

 בטעם של פעם!!!!

 הרקדה בבית הכנסת מיד אחרי קריאת המגילה- מוצאי שבת

העדלאידע הגדולה חוזרת ובענק עם מגוון הפתעות שלא נראו עוד ביישוב. -בבוקס  10:30בשעה  -יום ראשון

 וריות:במהלך התהלוכה תערך תחרות תחפושות בשתי קטג

 לילדים -1

 ('למבוגרים שיתחפשו בטעם של פעם)דמויות מהעבר וכו -2

 פרסים שווים לזוכים!!!!

 מסיבת פורים שתפיל אותכם מצחוק!!!-באולם הכינוסים 20:00בשעה -יום ראשון 

 מספר המקומות באולם מוגבל ולכן קניית הכרטיסים תתבצע מראש-ש"ח לאדם 35עלות המסיבה 

 ומעלה 15הכניסה מגיל לשריין מקום!!!!מהרו  במזכירות,

זו ההזדמנות  באירועי פורים הושקעו מחשבה ומשאבים רבים מצפים לראות את כל התושבים לוקחים חלק.

 להודות לכל העוסקים במלאכה שמקדישים  שעות רבות בתכנון והפקת האירועים השונים: חברי המזכירות,

 טל בנק תכם בעדלאידע...(צעירים ברוחם)שהולכים להפתיע אה שרה פריד שמרכזת את רות, רבקה, שמוליק,

 רפי אדמוני.ו

   

 



 

 

 

                                                                                                                  לכל שאלה, ניתן לפנות אלי: חורף טוב!

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

mailto:kehiland@gmail.com


 



  



  



 



 

 

 ihttp://nevedaniel.library.org. כתובת אתר הספרייה :                                    

 

                                      16:00-18:00ביום רביעי י' באדר תהיה מסיבת פורים בין השעות 

 בערב( )הספרייה לא תהיה פתוחה

 ביום חמישי יא' באדר הספרייה פתוחה כרגיל

 תהיה הספרייה סגורה. -במוצ"ש יג' באדר, בראשון יד באדר ובשני טו באדר

 

 שעות פתיחת הספרייה:  

, יום רביעי: 15:30-18:30, יום שלישי: 15:30-18:30, יום שני: 16:00-19:00יום ראשון: 

 .21:30-22:30, מוצ"ש: 16:00-19:00, יום חמישי 20:30-22:30

 

 

 

 

 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 

 
 

ַבת ֲאֵבָדה  שבועיים בלבדההודעות תתפרסמנה במשך  ֲהש ָ
 

 .052-4755212 למרים פונד. נא לפנות המי שמצא, נשמח לקבל אבדה שרשרת זהב, בשבת. 

 או  054-466-1286 דבורה קודישניתן ליצור קשר עם   -נוף הרודיון  ' טבעת ברח ה נמצאהבשבת שעבר                              
 .050-674-5728 קני

 029932502 הללי שיר סיוןשל תינוק . אשמח להשיב למאבד.  ימצאתי גרב צבעונ 

  נשמח לקבלו חזרה אם מצאתם ברח' נחל מעיינות או תחנה ליד המזכירותאבד קלמר פסים אתמול , 

 02-5909335 לאורי מאירניתן להשיבו  .אבד שעון ,בתפילת שחרית בסניף בני עקיבא, ביום הנטיעות. 
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( לכבוד שבת חתן של 25/3פקודי ) כ"ז באדר -אנו מחפשים דירות לאירוח בשבת פרשת ויקהל דירות לאירוח:* 

  .0528040234רינת:  .חיים ורינת שטרןמתי. תודה! 

)פרשת  תשא" -לה' נחגוג ב"ה את בר המצווה של בננו רגב בשבת פרשת "כי בשבח והודיה :דירות לאירוח* 

 .050-3055580,  02-9934772. עמיר ומיכל זגדון(. נשמח לסיוע בדירות להלנת אורחנו . 18/3פרה(, כ' באדר )

 050-6209229 - צביקה נמטלפרטים: ( מלצרים לשמחת בת מצווה ביום פורים )יום א, י"ד אדר :דרושים* 

, סדנת תנועה בחמשת המקצבים עם 9-12, 3.3בשישי הקרוב )מחר(,  :בשבוע הקרוב בבית של רות בשדה בעז* 

 מפגש חשיפה לקבוצת מודעות דרך נשימה מעגלית 19-22בשעות  7.3-ביום שלישי אורית קדרי לייזרסון

(rebirthing) 052-4317074: קלמן כלילהבואו בשמחה. לפרטים נוספים והרשמה.   .עם עליזה בן דוד. 

למפגש ללימוד חד פעמי של איפור עם  הזמנה מיוחדת להצטרף  :סדנא ללימוד איפור לאירוע או ליום יום*

 .בביתה של דליה כהן אוריה 20.30-22.00בשעה  20.3.17בתאריך  .מאפרת ותיקה בתחום -סעדון-דפנה בן

הסדנא מתקיימת בקבוצה קטנה של עד עשר  0528109986טל  דניאל.  )מול הבוקס(. נוה 31רח' נוף הרודיון 

במהלך הסדנא תערך הדגמה  .קיום הסדנא מותנה במס' נרשמות .לשעה וחצי₪ 55נשים. עלות לכל משתתפת 

בסגנונות שונים של איפור וגם תהיה התייחסות לנושא של פגמים בעור ואיך מתמודדים   משתתפות  5על 

המשתתפות יתנסו במהלך הסדנא בעצמן בעזרת תכשירים בטכניקות השונות  .נכון איתם בעזרת איפור

המשתתפות יקבלו יעוץ להתאמה אישית של הצבעים המתאימים להן  ...על עצמן או אחת על השניה -שילמדו

דליה כהן רשם אצל יהמעוניינות מוזמנות לה ..ותוכלנה להביא גם תכשירים שלהן כדי לשאול ולהתייעץ

 .0528109986 –במייל חוזר או בטלפון  אוריה

לפני כשלושה שבועות ל"מקור ראשון " צורף מוסף לילדים שהיה בו חומר בנושא "חלל".   מחפשת: **

 .029932502 הללי שיר סיוןאיבדתי אותו ואשמח לקבל ממישהו שעדיין שומר אותו. תודה רבה 

במטרה להגיע לאיכות חיים טובה יותר בבית   ,ADHD מאמנת ילדים ונוער עם :ADHD  אימון לילדי **

 .רבקה ביג'ל 5785608-050 לפרטים: ובבית הספר.

מפגש חשיפה וזיהוי צרכים  ?מה קורה כשהילדים נדרשים לתמוך בהוריהם המתבגרים  א"ונהפוך הו* "*

המעוניינות מוזמנות לשיח חברות על יחסנו עם הורינו  נשות היישוב  .מאתנובסוגיה המאתגרת רבות 

תיפגש פעמיים מפגש זה יהווה בסיס להקמת קבוצה ש  .חוהמתבגרים, ויחד ננסה לברר קשיים ולקבל כ

כדי שנוכל להיערך בהתאם יש להירשם מראש אצל נאווה:   .פגשים אלה ללא תשלום ם.נוספות אחת לשבועיי

ההנחיה תינתן מנאווה סגל פסיכולוגית ובוגרת גרנטולוגיה וטיפול  0506208002או ענת :  0508767772

מפגש ראשון  .בקשישים ובני משפחתם ,וענת רובינשטיין יועצת חינוכית ובעלת הכשרה בלימודי תאטרון

המפגשים הבאים יתקיימו בימי א בתאריכים  "באוהל "ותן חלקנו 20:30יתקיים בע"ה ביום ג' ט' אדר בשעה 

 ענת רובינשטיין.  ."באוהל "ותן חלקנו 20:30בשעה  02/04/17ו' ניסן  -ו   19/03/17אדר כא'  : 

ה השבת יאיר יחגוג יום הולדת שנה, דבר שכלל לא מובן מאליו "נשים יקרות בע  שיחה במוצאי שבת: **

  בשבילו. אשמח לשתף אתכן במסע שעברנו )ועדיין עוברים( באטרזיה של הושט בזכות יאיר שלנו.

 . בתיה זמשטיין 34אלוני ממרא  אצל חפצי ועמיאל פישר 20:30ת במוצאי שב

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

 . 0546911615-גודיס פזלפרטים והמלצות   ישמח לעזור לכם ולעשות לכם את השבת מוצלחת

נשמח לקבלו  .ונלקח משם במהלך השבוע האחרון ,הקורקינט של בנינו היה מס' ימים בביה"כ המרכזי **

 . 19הרי יהודה  משפ' דוויק בחזרה

tel:050-578-5608


 

 . יונתן סגל   0542064929  אנא תתקשרו .ה דרוש מחשב ניידדלקהילת אבאיודאיה באוגנ דרוש מחשב נייד:* *

-17:30(: 23.02יום ה כז שבט ) ש"ח לפריט. 5יד שניה במצב מעולה. רוב הפריטים  :מכירת בגדי ילדים * *

נא להביא כסף קטן )או צ'ק(.   .9/2אצל משפחת לביא, אלוני ממרא  10:00-13:30( 24.02, יום ו כח שבט )20:3

 .משפ' לביא  ה של אשירה והרווחים יתרמו לצדקה.והמכירה מהווה חלק מפרויקט בת המצו

קונים   "עמותת שמחת שני שמחה להזמין אתכם להצטרף ל"תרומה של מצוה כרטיסי מצוה לפורים:* *

כרטיסי ברכה לפורים, הכסף מסייע למשפחות נצרכות לחגוג את שמחותיהם )מצוות מתנות לאביונים( את 

מחיר  חדעדיין חלה מצוות משלוח שני מנות לאיש א .הכרטיסים אפשר לתת במקום משלוח מנות או בתוספת

וינגוט  0545993271 9932718 ינובסקיניתן לקבל כרטיסים אצל משפחת  כרטיסים 11ש"ח 180ש"ח, 18כרטיס 

 !פורים שמח 0522336640 9934163

מבחר מארזים מיוחדים ושימושיים למשלוחי מנות, שקיות בכל מיני גדלים,  כירבולים : פורים בגילה * *

               יפיות גם אחרי פורים!! בואו בשמחה! יוטה. שימושיות וכ די כותנה ומבדצבעוניות ומשמחות מב

 . 0545993271. 27נוף הרודיון  ינובסקיגילה 

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

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

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

 18/1ברח' דרך האבות  , בסטודיו של פנינה סנד20:15עם טל בנק. השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה 

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

 

 

 

 

  

 
 

 

 

   daf.meida@gmail.comמי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע  

  לבודד או צעיר לזוג מתאים, מידית כניסה, מרוהט, חצר+  אוכל פינת/מטבח+  חדר ירתדלהשכרה:  

 .0543099939  וינברג אליהו: לפרטים

נוף  רח'  מקום מרכזי   45פרוייקט   ,) חדר הורים ( , אמבטיה , גינה , חצר אנגלית,  חדרים  3 דירה   להשכרה: 

  כהן. 058/4454323 רבקה    054/6488244 ישי   פרטים :   הרודיון 

 1חדרי שירותים ברחוב אלוני ממרא. גינה פרטית וכניסה ללא מדרגות. פנוי מ  2חדרים,  4דירת בת  להשכרה: 

 0584388577 רפאלי דוד –מרץ. יש אופציה עד סוף יוני או להאריך לעוד שנה. לפרטים נוספים 

כניסה נפרדת וגינה פרטית. רחוב דרך  חדרים, קומת קרקע, 2דירה מרוהטת )מלאה או חלקית(:  להשכרה: 

 מייקל לורנס  0544549469: לפרטים .האבות, קרוב לבית מדרש. מתאים לזוג

עם מעלית, כניסה  2, עם גינה מטופחת וחצר אנגלית.קומה 45חדרים להשכרה בפרוייקט ה 3דירת להשכרה:   

 . 0548188591 הודיה פריד נפרדת.

 

 :למשכירים ולמוכריםתזכורת 

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 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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 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+  חדרים 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

 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 שילה -!! לפרטים מידיתום מרכזי ביישוב . כניסה , מיק(ללא מדרגות)ישירות מהכביש 

 וגינה. פרטית כניסה המזרחית, מקום שקט עם נוף, חדרים, בשכונה  3דירת  :להשכרה 

 .052-8119997או 052-8119998   לרפי עבו לפנות לפרטים       

חדרי שינה, גינה ענקית, מרפסת גדולה  9בית בשכונה החדשה, ליד השכנים הכי טובים ביישוב!  למכירה: 

 . 0544611843 ג׳רמי גימפלמשקיפה לנוף מרהיב. למידע נוסף: 

, חדר ומרפסת כביסה, שלושה םשירותיחדרי  5חדרים,  14בית גדול, ומרווח, שטוף אור ואוויר,  למכירה: 

כניסה ללא מדרגות, עם נוף מרהיב המשקיף  נקית, גינה מטופחת ויחידה להשכרה. מחסנים, כולל עליית גג ע

פניות  זוג מיצובישי אינוורטר, מערכת אזעקה, שואב אבק מרכזי. יעד החוף, חלונות "פלה," אמריקנים, מ

  .055-666-2544 נאוה פלדמן רציניות בלבד. 

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

-050 לשאו 050-7061382לפרטים:  מ"ר חדשה 320)פלה ארכיטקט( בכל הבית. מזגנים בקומה העליונה. גינה 

 . כהן דניאל . 9718280

מרווחים  שישה  חדרי שינה 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


