לְֶך לְ ָך

הדלקת נרות:

צאת השבת:

16:22

י"א במרחשון ה'תשע"ז

17:20

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

אייל שפיים

העלייה לתורה במרכז הרוחני הספרדי.

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

16:32 ,12:20

16:32

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

9:10 ,*8:00 ,6:30

8:15 ,6:45

8:00

8:15

16:00 ,12:45

16:00 ,12:45

16:00

16:00 ,13:00

16:20 ,14:00

17:20

17:20

17:10

17:20

17:40 ,17:20

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש8:44 :
סוף זמן תפילה)9:37 :

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

* המניין המרכזי

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף :יצחק ברט:

"ברית המילה של אברהם
ושל משה"
שבת
בבוקר

לאחר מוסף:
אמירת תהילים ע"י נשים
ושיעור מיוחד:

16:32

16:32

16:32

8:10 ,*5:30

9:15

16:00
17:30

16:32

* כוותיקין

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש
דרך האבות

אמרי
רחל

שיחה אחרי קבלת
שבת :שלמה ליבוביץ

שיחה אחרי
קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת
שבת :יוסף טפרמן

שיחה אחרי
קבלת שבת

– 7:30
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

– 10:00
תפילת ילדים

לאחר מוסף" :מדרש חנן"
פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

לאחר מוסף :שיעור
בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

"העניין באמירת תהילים"

לאחר מוסף:
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

שיחה לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר

לאחר
מוסף:
לימוד
הורים
וילדים

בתי תושבים

– 10:30
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שבת
אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

 18:00במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

בימות החול:

השיעור במנחת חינוך
לא יתקיים השבת

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
חוג השירה והפיוט
לילדים יתחדש
בתקופת שעון קיץ
לאחר מנחה –
סעודה שלישית
ודברי תורה

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,5:50

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40
(סוף זמן קריאת שמע)8:47 :

מנחה (א'-ה')

16:25 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:05

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4

– 14:30
שיעור לנשים

חב"ד
– 15:00
English Gemara shiur
Rav Kenny Hirschhorn

– 15:00
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 :

5:50

כוותיקין:
( 5:44א') – ( 5:48ו')

6:10

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

21:30

20:00

ְּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִלים
מזל טוב :לליעוז וסתיו דוד להולדת הבת .זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
מזל טוב :לעמנואל ונאוה שפיים ולאייל בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לדוד ודינה גולדשטיין ולאבי לנישואיו עם שירה חגיאל מקדומים .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לרוני ופנינה בן-אפרים להולדת הנכדה נועם בת לתהילה ונריה נסים .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה

מזל טוב :לשאול ויוספה דוד להולדת הנכדה בת לליעוז וסתיו דוד .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים :למשפ' ישראלי חגי ושירה שהגיעו לישוב וגרים בשכירות אצל משפ' רובינשטיין יצחק
וטובה ברח' מגדל עדר  .5/2יישוב טוב!
ברוכים הבאים :למש' שובל רונן וחמוטל שהגיעו ליישוב ונכנסו לביתם החדש ברח' נחל אשכול 7
יישוב טוב!

תנחומים:
לשלום כהן ומשפחתו על פטירת אימו
גב' מרים כהן ז"ל.
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

תנחומים:
לקלייר אלוש ומשפחתה על פטירת אביה
ר' קולין ליוור ז"ל
קלייר יושבת שבעה בלונדון
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

ִמ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :מנהיגים וכוחות נאבקים בעולם והתקשורת מטעה כדרכה .אמרו חכמים מדבר שקר-סקר
תרחק .עם ישראל עולה לארץ ישראל כאברהם אבינו ושרה אמנו הדבקים בה' ומקיימים מצוותו לך-לך.
ההיסטוריה היהודית המונהגת על ידי הקדוש ברוך הוא מפתיעה את העולם כולו בדברים שנראים בלתי
אפשריים .עלייתם של אברהם ושרה הזקנים אל הארץ הקדושה וייסוד עם ישראל בניגוד לחוקי הטבע
מדהימים את מלכי האומות וגם את ה"שכנים" אנשי סדום ועמורה .אלה ברכב ואלה בסוסים ,ואנחנו בשם ה'
נזכיר ...המלך יעננו ביום קוראנו.

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

 17:00-17:30ה'-ו' בנות

 15:40-16:00א'-ב' בנים

 17:30-18:00ה'-ו' בנים

 16:00-16:30ג'-ד' בנות
 16:30-17:00ג'-ד' בנים

 18:00-18:30חוג טעמים לבנים ה'-ח'
 18:30-19:00ז'-ח' בנים
 19:00-19:30ז'-ח' בנות

"וְ תֵ ן חֶ לְ ֵֽ ֵקנּו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
*קבוצת לימוד לנשים -בכל יום רביעי ב  20:30 -19:30לימוד בכתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
*קבוצת לימוד לגברים  -בכל יום חמישי ב 20:30-22:00 -לימוד משותף בכתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
*מדרש  -לומדים מדרש דברים רבה בכל שבת לפני שחרית ב  7:30בדיוק.
*קבוצת לימוד לנשים  -בתורת רבי נחמן ותלמידו רבי נתן ב שבתות ב .17:00
שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים :לימוד במאמר "למהלך האידיאות" של הרב קוק בהנחית יהודה
זליגר .הלימוד מתקיים בבית חיים מקובסקי פעם בשבוע בימי שני בערב מ 20:00עד  20:45מיועד לנשים
וגברים.
כולל בית מדרש נווה דניאל :הננו להודיע על פתיחת זמן חורף של כוללנו .הלימודים יתקיימו בימים א-ה בין
השעות  .9.00-12.00המצטרפים ילמדו בחברותות ובשיעורים בנושאים שונים ביום שלישי מלמד הרב מתניה
רב הישוב  9:00ירמיהו  9:50מורה הנבוכים לרמב"ם  .אנא חזקו את כוללנו ,להגדיל תורה ולהאדירה .אכי"ר.
לפרטים :ר' אברהם שטיינברג יצ"ו .טל' 053-8248088 :החותמים לכבוד התורה ולומדיה :הרב יעקב קאפל
רייניץ ,גרשון קיציס ,אבי שטיינברג
קריאה ולימוד בספר הזוהר  -לפי פרשיות השבוע .מדי שבוע ביום חמישי בין השעות  21.30 - 20.30אנו
מקיימים לימוד במדרשי הזוהר הקדוש(.זו השנה השנייה)מוזמנים להרחיב את מעגל הלומדים ולהעמיק
בייחודיות העולם הזוהרי .בבית משפחת הכהן אוריה  -נוף הרודיון  .31כיבוד ע"ח הבית.
שיעור "צורבא מרבנן" :מתקיים כל יום שני משעה  20:20עד  21:30עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.
"נקודת אור בפרשה"  :בכל שבת לאחר התפילה בבית הכנסת המרכזי בחדר הקטן אמירת תהילים
לנשים ואח"כ דקות ספורות של חיבור אישי ורגשי לפרשה על ידי שיפי כהאן .לעילוי נשמת אלישיב
לוביץ ז"ל" .
שיעור תנ"ך לנשים :אנו מתחילות ללמוד ספר שמואל .בואי והצטרפי אלינו .ימים א -ה  8:20-8:50בבית
משפחת קסוביץ.

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!

הציבור מוזמן!
במוצאי שבת וירא -ח״י חשון ה 31/10( -למניינם) למלוה מלכה
לזכר רבי שלמה קרליבך לרגל היארצייט ה21
באולם ״אמרי רחל״ ברחוב עמק ברכה בשעה שבע ,עם סיפורים וניגונים ,עם צבי זלבסקי ולהקתו ,אהרון
דויטש ,יונתן הירשהורן ישתפו וישתפו בע״ה גם הרב גרשון קיציס והרב פינחס רובינשטיין ועוד ועוד ..כדי
להביא כלי נגינה ,גברים ונשים מוזמנים כאחד!

צומת נווה דניאל  -השבוע הקבלן סיים עבודות להרחבת הצומת  ,משבוע הבא רוב העבודות יתבצעו במהלך
הלילה  ,בניית איי תנועה וכו'  ,אנו חוזרים ומבקשים לנסוע בזהירות עד גמר העבודות.
פסי האטה  -במהלך השבוע יותקנו  6פסי האטה בשכונה הישנה  ,העבודות הם חלק מפרויקט סלילת כביש
מגדל עדר.

אזכרה -אחרי  8שנים של געגועים תתקיים אזכרה של יקירנו

אבן כותל ז"ל
ביום שני י"ג חשוון ( )14.11.16בשעה  8:30בבית העלמין בכפר עציון
יערה ושחר כותל

האזכרה לבננו האהוב

אלישיב לוביץ'

ז"ל

תתקיים ביום שני ,י"ג חשוון ()14/11/16
 15.30ניפגש בבית העלמין בכפר עציון
תפילת מנחה .בבית העלמין.
 17.30אזכרה בנווה דניאל  .בבית הכנסת "נוף הרודיון" ( הבוקס ).
כתיבת ספר תורה לזכרו  -מילים ראשונות "בראשית ברא " .
לימוד משותף בחבורות בנושא "תפילה " .
משניות ,ניגונים ותפילת ערבית .
 20.00שירים וסיפורים סביב המדורה בנבי דניאל (לפי מזג האוויר ).
משפחת לוביץ.

ְק ִהילָ ה
קליטת פנים :קבלת הפנים הראשונה של משפחה חדשה מלווה אותה לאורך שנים! בנווה דניאל לא שוכחים
את המשפחות החדשות ,ובימים אלה ועדת קליטת פנים מתחדשת .אם גם את/ה מעוניינים לקחת חלק
בהקלה על תהליך הקליטה של משפחות חדשות בישוב צעירות ומבוגרות ,ללוות ולהכיר להם את קהילת נווה
דניאל הגדלה ומתפתחת את/ה מוזמן/ת ליצור קשר בהקדם איתי במייל או בטלפון רות0547495956 -
.kehiland@gmail.com
דף מידע למייל :אם אינך מקבל/ת את דף המידע באי-מייל ואת/ה מעוניין/ת לקבל נא להעביר כתובת דואר
אלקטרוני (גם כתובת הבית ומספרי טלפון לאלפון היישובי) לאיירה ביג'ל  bejell@gmail.comודף המידע
יגיע למייל שלך מידי שבוע.
עזרה הדדית -תושבים חדשים ,ברוכים הבאים לנווה דניאל ביישוב קיים כבר כ 17-שנים ארגון "עזרה
הדדית" שמטרתו להכין ארוחות שבת ליולדות ולכל צורך אחר חו"ח .מדובר על התארגנות מסודרת וזאת
בנוסף לעזרה הספונטנית של שכנים וחברים.
אם אתם מעוניינים להשתתף בארגון תשובצו לאחת מהקבוצות המכינה ארוחות שבת .לכל קבוצה ישנה רכזת
שמחלקת את המנות השונות בין חברי הקבוצה ,כך שיצא לכם להכין מנה  /תבשיל אחד למשפחה בערך אחת
ל 3חודשים.
נשמח אם תוכלו להצטרף לארגון .האם ביכולתכם להצטרף כרגע לארגון או אם ברצונכם לקבל מידע נוסף.
אנא ליצור קשר במייל  shiracoops@hotmail.comאו בטלפון.
כמובן ,אם אתם יודעים על חברים  /שכנים שצריכים עזרה בהכנת ארוחות שבת מכל סיבה ,נשמח אם תודיעו
לנו .בברכה שירה כפיר  9925714רחל לביא  9934895רכזות ארגון "עזרה הדדית".

חורף טוב! לכל שאלה ,ניתן לפנות אלי:
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

ֶצוֶ ות מוּגָ נוּת
The Community of Neve Daniel is honored to welcome

Rabbi Yakov Horowitz
Founding Dean, Yeshiva Darchei Noam, Monsey, New York
Director, Center for Jewish Family Life/Project YES

Speaking To Your Children About Personal Safety
What every parent needs to know about effective, researchbased practical child safety/abuse prevention education
A Q&A period will follow Rabbi Horowitz’s presentation. Rabbi
Horowitz will be speaking in English.
(Questions for Rabbi Horowitz may be sent in advance to
muganutnd@gmail.com)
Wednesday November 23
22 Cheshvan
8:00 pm
Ulam Smachot Neve Daniel
Please join us for this inspiring evening.
All residents of Gush Etzion are invited to attend!
Free Admission

"" נקודה למחשבה
 הטיפ מוגש לכם כחומר למחשבה ולשיח עם.מעת לעת מפרסם צוות המוגנות "טיפ בטיחות" להורים
. במטרה ליצור סביבה בטוחה ובריאה לילדי נווה דניאל היקרים,ילדיכם
 גם כשהכל. להרגלים וגם למשפחה, שגרה זה זמן טוב לעבודה:" לקראת תקופת "חזרה לשגרה,השבוע
"כרגיל" חשוב לבדוק עם מי הילד מסתובב? מיהם החברים? המורים? האם יש מישהו שהילד מחובר אליו
?במיוחד? האם זה מישהו שאתם מחבבים? סומכים עליו
Muganut Food For Thought: From time to time the Tzevet Muganut publishes a safety tip for
parents. This tip is presented as food for thought and as a springboard for open discussion with
your children. Our communal goal is to create a safe and healthy environment for the precious
children of Neve Daniel.
This week’s tip, in light of the season of “Return to Routine”: Routine is positive for work,
customary activities, and family. Even when all is “as usual,” it is important to look carefully at:
With whom is my child spending time? Who are her friends? Who are his teachers? Does my
child have a best friend? Do I approve of this friend? Do I trust this friend?

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה


ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד

מצאנו שמיכה ורודה עם ציור של כבשה עליה ,ובובת ברווז .האבידות נמצאו בין האולם אירועים לגן חיים .יהודית
וכסלר0544931912:



נמצאה שרשרת ברחוב הרי יהודה נשמח להחזירה .גבריאל . 052-6071802 -



אבדו משקפי ילד במסגרת מתכת כחולה .כנראה בחוה"מ ליד האומגה .מוריה .0546312354



נמצא עגיל עם אבן טורקיז .ויקי 058-4153552 -



נמצא מחזור ליום הכיפורים נוסח "אשכנז" עם ההקדשה" :לבני נתנאל ...מאבא ערה"ש תשמ"ז ".נשמח להשיב לנתנאל.
מש' בירנשטוק .054-2250458

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 :

כתובת אתר הספרייה http://nevedaniel.library.org.i :

שימו לב -שעות פתיחת הספרייה השתנו! מומלץ לגזור ולתלות על המקרר.
החל מהשבוע הקרוב אלו השעות החדשות:
----------------------------------------------------------------------

יום ראשון – 15:30-18:30
יום שני – 20:30-22:30
יום שלישי – 15:30-18:30
יום רביעי – 15:30-18:30
יום חמישי – 16:00-19:00
מוצאי שבת – 21:30-22:30
----------------------------------------------------------------------



* דירות לאירוח :בשבת פרשת תולדות ,ג' בכסלו ( )3.12.16נחגוג בע"ה בר מצוה לאיתמר .נשמח לקבל דירות
לאירוח משפחתנו .תודה ! עמי ודפנה מקובסקי ( 054-6932585דפנה).
*דירות לאירוח :בשבת פרשת לך  -לך נחגוג בעז"ה בר מצווה לבננו היקר אייל .אנו זקוקים עדיין למספר
דירות לאירוח בני המשפחה .נאוה ועמנואל שפיים  0544930923תודה.
* מתגייסים למען החיילים הבודדים :המרכז לחיילים בודדים על שם מייקל לוין בירושלים מארח
חיילים בודדים לארוחות ליל שבת .בשבת פ' וירא ( ,)18.11.16קהילת נווה דניאל מתגייסת להכין את
הארוחה כדי להביע את הערכתנו לחיילים .מי שיכול לעזור בהכנת האוכל או קניית מוצרים מתבקש להירשם
בקובץhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1R7JoaN1wMmnGK -:
 3yCy9mI4sFNU6EDk4XN8hBrJY4Tvo/edit#gid=0מי שאין לו גישה למחשב ,יכול לשלוח לי מייל
וארשום אותו  thelavis1@gmail.comאם ידוע לכם על תורם שירצה לעזור לקנות חלק מהמצרכים ,אשמח
גם לדעת .יש להביא את האוכל מוכן וארוז לבית משפ' לביא  9/2אלוני ממרא בבוקר  ,18.11.16י"ז בחשון עד
 .10:30יבואו לאסוף את האוכל כדי להביאו למרכז לחיילים בודדים .בתודה מראש ,רחל לביא.
* עולם חסד יבנה :ברצוני להודות לחברות שעזרו לי בעת מגורי אמי ,שמחה סגל ,בנוה דניאל .רותי איסטמן,
קלרה דוכן ,שושי כהן ,ברוריה סופר ,קורין גוזלן ותמר פרקש .כל אחת בדרכה שלה מלאה את זמנה של אמי
בתחומים שונים .ציור ,מוזיקה ,סיפורי פרשת שבוע ,זמירות שבת ועוד .אמי למרות מחלתה הרגישה את
הנתינה מכל הלב ונהנתה מן המתנות של כל אחת .שנזכה להרבות באהבת חינם מתוך פשטות ושמחה .תודה
רבה יעל ניסן.
* חוג נוסף נפתח בסטודיו הביתי שלי :חוג לאמנות לילדות בכיתות ד' -ה' החוג מתקיים בימי חמישי אחר
צהריים ,כל שבוע בשעה  .4בחוג נעבוד עם חומרים שונים ונלמד על אמנים שונים ,ניצור פריטים דקורטיביים
ןבעיקר יהיה לנו המון כיף יצירתי!  200ש"ח לחודש  -החומרים כלולים .להצטרפות או לקבל מידע נוסף ,נא
ליצור קשר עם אישה עסיס ב  054-800-4535או דוא"ל .ishaesses@gmail.com
* מכירה :לאור ההצלחה המכירה נמשכת! כל יום ו' מהשעה  9:00ניתן לרכוש פריטי יודאיקה ,עתיקות ,יד
שנייה כולל ריהוט ,ספרים וכלים! חפצים מיוחדים במחירים טובים! המכירה מתקיימת בבית משפחת שטרן
רח' מגדל עדר  ,18בשכונה המזרחית .להתראות! רינת שטרן
* רכב למכירה :דייהטסו סיריון ,שנת  ,2008יד ( 2יד  1ליסינג) ,מצב טוב  ,צבע כסף158,000 ,ק"מ ,אוטומט,
רכב חסכוני ואמין ,מחיר  23,500 -ש"ח  .טלפון  ,9934772 -עמיר זגדון  .עדיף להתקשר ביום שישי .
* ג'ודו נווה דניאל סיפור הצלחה! במיונים של מועדון ג'ודוגוש לקראת אליפות הקבוצתית בירושלים לכיתות
ג'-ה' ,זכו נבחרת נווה דניאל להישגים רבים מול נבחרת אלון שבות  ,והם ירכיבו כ 80%-מהנבחרת שתייצג את
הגוש באליפות ירושלים לקבוצות ביום שישי הקרוב .אנו מברכים אותם על ההצלחה במיונים ,ומאחלים להם
הצלחה באליפות! נפתחה קבוצה חדשה לילדי גן חובה -כיתה א 'המעוניינים להעצים את הביטחון העצמי ,
ולקדם את כל הכישורים החברתיים  ,הקוגניטיביים וכישורי הספורט בהנאה רבה! מוזמנים לשיעור ניסיון!
ימי חמישי בשעה  16:30בחדר חוגים בנווה דניאל.דן פיטוסי -מאמן ג'ודו ומנהל ג'ודוגוש
danfitusi@gmail.com0535308483
** מכירת בגדי נשים ונערות :מכירת בגדי נשים ונערות של אופנת שני חוזרת לנווה דניאל!!
המכירה תתקיים ביום ראשון -יב' חשון  13.11.16בין השעות  22:00 -19:30בבית משפחת פרינץ -רח' מגדל
עדר  ,16נווה דניאל .מגוון שמלות ,שמלות הנקה ,פתרונות למחשופים ,תחתיות ,טייצים ועוד .בואו בשמחה!!
אסתי פרינץ .0526932109

**האם אתה אוכל מספיק סיבין?  Fibertoneהוא צירוף סינרגטי של סובין ,שיבולת שועל ,זרעי פסליום ושל
צמחי ם מועילים אחרים המסייעים לתהליכי חילוף החומרים של הגוף ומגבירים את התהליך הטבעי של
מערכת העיכול ,כדי לסייע ביצירת איזון בין הצריכה לבין היציאה ,החיוני לפעילות תקינה של הגוף .כשר
 ,Star-Kלפרטים נא להתקשר למרדכי וולט .0544-904-795 -
** 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 -
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 :להשכרה – דירה בת  6חדרים בנווה דניאל (רח' אלוני ממרא) דירה יפה כ190-מ"ר 5 ,חדרי שינה3 ,
חדרי אמבטיה 2 ,מרפסות ,גינה קטנה ,מטבח ענקית ,מרוהט חלקי ,כניסה פרטי בלי מדרגות ,שכנים
מקסימים! תתקשרו לשרה  0556661785או סיימון מנדל .0532860288
להשכרה :להשכרה -דירה בת  2חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד .טל:
 052-8040234רינת שטרן.
להשכרה :דירת  2חדרים מרוהטת מתאימה לקליניקה או משרד ,לזוג או בודד .שירותים עם מקלחת .כניסה
פרטית  +חצר.מיקום במרכז הישוב המחיר  2000ש"ח כולל ארנונה,גז,מים .לא כולל חשמל  .כניסה בנובמבר .
אנדי ערמון 0546366983 :

להשכרה :דירה  2חדרים עם מזגן ,מחסן גדול וכניסה ללא מדרגות .גם חצר פרטי .מתאים לזוג ,משרד או
קליניקה .בנימין לוי .052-5406791
להשכרה :מיום  1ינואר  2017דירת  5.5חדרים ברחוב הרי יהודה ,נווה דניאל פרטים 140 :מ״ר על מפלס
אחד ,כניסה ללא מדרגות מהרחוב ,מאד קרוב לבית הכנסת המרכזי ,ישנם  5.5חדרים  4 -חדרי שינה 3 ,חדרי
שירותים ,סלון /פינת אוכל ,מטבח ,חדר כניסה ,מרפסת  -אין גינה ,מיזוג אוויר בכל החדרים ,לפרטים
נוספים ניתן להתקשר ל  052-4286315שיין ואסתר קפלין.
להשכרה  :דירת  4חדרים שערבה שיפוץ לאחרונה ,עם מזגו וגינה גדולה מסביב ,במקום מרכזי ביישוב.
מתאים למשפחה עד שלושה ילדים .לפרטים :קלרה  ,054-566-55-36מאיר  054-566-48-69דוכן.
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 ב 1-לדצמבר .מחיר מציאה !! לפרטים -שילה
כץ – .054-7002069
להשכרה :להשכרה בנוף הרודיון ,דירת  2חדרים מעוצבת וחדשה כ 30-מ"ר ,ללא מדרגות ,מזגן ,מתאימה לזוג
או ליחיד ,לקליניקה או למשרד ,כניסה ב . 1/8 -לפרטים מרב כהן – 0547253365
להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה בפרוייקט ה ,45עם גינה מטופחת וחצר אנגלית .קומה  2עם מעלית ,כניסה
נפרדת .הודיה פריד .0548188591

להשכרה :דירת  2.5חדרים ,בקומה עליונה ,כניסה נפרדת ,משופצת ,במרכז הישוב .לפרטים :שוקי שטכלברג
( 054-8100930רצוי סמס).
להשכרה :דירת גן (קרקע) במדורגים ,משופצת ,מרווחת ומרוהטת ,בעלת  7חדרים (יש ממ"ד) בשני מפלסים,
 340מטרים בנויים וגינה מקסימה .בדירה יחידת הורים נפרדת ,מחסן ענק ,סורגים בכל החלונות ,מרפסת
מקורה ,חנייה פרטית ונוף מדהים .כניסה מידית .לפרטים :ספי .050-4206660 -
להשכרה :דירת  3 1/2חדרים ,בשכונה המזרחית ,מקום שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה .החל מסוף חודש
תמוז התשע"ו –  .1.8.2016לפרטים לפנות לרפי עבו 052-8119998או 052-8119997
להשכרה :בית גדול בכניסה לישוב .לפרטים ראובן מרשה .050-6978909
למכירה :קוטג' ברחוב אלוני ממרא [ ליד גן השעשועים]  200מ"ר מחולק ל -2יחידה להשכרה + . .גינה .
לפרטים ניר בן ישי .0544634362

