
 

 

 

 

 

 

 

 

 
האירועים. התפילה מיועדת השנה נחדש בע"ה את המסורת ונקיים תפילת נעילה באולם  : מניין "הבן יקיר לי" לתפילת נעילה* 

לאנשים ונשים המתפללים עם ילדים קטנים שלא תמיד שומרים על השקט. נתחיל במקביל לתחילת תפילת נעילה בבית הכנסת 
 !דקות לאחר שיחת הרב( ונצטרף למניין המרכזי ל"שמע ישראל" ולתקיעות השופר. בואו בשלום 5המרכזי )

 
 

 

 

 

 

בהכ"נ המרכזי  
 רודיוןנוף ה "זכור לאברהם"

 מ"ר
 ספרדי

אמרי 
 רחל

אולם 
 רועיםיהא

 בית מדרש
 דרך האבות

אולם 
 חב"ד הכינוסים

 14:15 14:00 14:30 15:00,  14:00 בערב יוה"כ מנחה

 

14:30 

 

13:00 

לי -לך א 18:00 18:00 תפילה זכה
 תשוקתי:

 
17:55 

18:00 18:10 18:00 

 כל נדרי,
קבלת שבת 

 וערבית מקוצרת

18:15 
 ערבית:שיחה לפני 

 שחר-הרב מתניה בן

18:15 
שיחה לפני 

 ערבית
18:15 

18:20 

 שיחה לפני ערבית:
 הרב יצחק טברסקי

18:15 

 5:50 7:00 8:00 8:00 שחרית
 כוותיקין

5:50 
 כוותיקין

8:15 6:00 
 כוותיקין

 מניין מהיר

8:00 

 11:00 8:20   10:30 11:00 יזכור )משוער(
קריאת 
 התורה:
11:00 

 16:05  15:50 16:00 16:00 16:00 מנחה

 

17:00 

 נעילה )משוער(
17:20 
 שיחה:

 שחר-הרב מתניה בן

17:20 

 שיחה:
 ג'רמי גימפל

17:30 17:15 17:25* 
17:20 

 : דוד רונסשיחה
18:00 

 
 

תקיעת שופר  
 18:50  18:50  18:50 18:50  וערבית

 בית הכנסת המרכזי :בעלי תפילה
 "זכור לאברהם"

מרכז רוחני  נוף הרודיון
 ספרדי

 בית מדרש רועיםיאולם הא אמרי רחל
 דרך האבות

 יונתן פונד  צבי זלבסקי מוטי בן שושן אלדד זמיר איתן מאיר כל נדרי ערבית

 דוד רונס יחיאל גרינבלום  מיכאל סואיה  שחר-הרב מתניה בן שחרית

 אלדד זמיר ישי ברסלויער שמעון דויטש מוטי בן שושן יונתן פונד אבי קליין מוסף

 ידידיה ראוזמן  שמוליק קליין יחיעם ארם שמוליק טיילור דוד כהן מנחה

 יחיאל גרינבלום יצחק ברט צבי זלבסקי מוטי בן שושן אריאל ינובסקי מנחם פריד נעילה

 

 גמר חתימה טובה לכל בית נווה דניאל ולכל עם ישראל!

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

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

 9:10  ביום ד':  גם

 (5:46)זמן טלית ותפילין: 

 כוותיקין: 5:50 6:15
 )ד'( 6:14 –)א'(  6:12

 

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

  18:10,  13:40 ג'(-'מנחה  )א
 

 

 20:00 21:30 20:30,  18:50 ג'(-')אערבית  

ים רִּ ֻּ פ   יֹום ַהכ ִּ
 ח"ה'תשע י' בתשרי

 צאת השבת

 וסוף הצום:

19:02 

 :הדלקת נרות

18:07 

 17:52-רצוי להקדים ל  

 בשבוע הבא, לקראת סוכות, ייצא לוח תפילות ושיעורים בלבד.

 בצהריים. 12:00עד יום רביעי, כ"ח בתשרי, בשעה  daf.meida@gmail.comנא לשלוח הודעות לדף של שבת פ' נֹח לכתובת 

 .13:00עד  7:30-מקווה הגברים יהיה פתוח בערב יום כיפור מ

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים? מי מטהר אתכם? אביכם שבשמים.  :תוכנוב נקודה

לא היו ימים שמחים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. כמה טוב שאפשר לכבס ולנקות את משקעי העבר, 

ו לבקש סליחה מחטאים בין אדם לאדם ומבורא עולם, לסלוח ולמחול להתנקות לשמוח ולצאת במחול. עלינ

 לנצל את ההזדמנות הנפלאה שנותן לנו ה' בחסדו ובאהבתו. לשוב אליו באהבה ולחדש ימינו כקדם. 

אם יש בסביבתכם מי שלדעתכם אסור להם לצום, אנא עודדו אותם לקבל ייעוץ רפואי  מרופאים : וחי בהם

וח נפש דוחה את הצום נאמנים וייעוץ הלכתי מפוסק הלכה כדי שידעו איך לנהוג ביום הכיפורים. גם ספק פיק

ועלינו להישמר לנפשותינו. שמירת הנפש היא מצווה גם בכל השנה ויש להימנע ממעשים מסוכנים בכביש ובכל 

 אתר, חוץ מאשר לצורך חיוני וחשוב כמו הצלת נפשות וגם אז ע"פ כללי הבטיחות.

 .פגישה לתאם או להתקשר אפשר

 שחר-בן מתניה     ,שלום שבתגמר חתימה טובה ו

 ים  א  ים הב  כ  רו  ב    

 גרים בשכירות אצל משפ' גודיס   .דוד ועינת שעלו לארץ והגיעו לישוב ליטוואקלמשפ'  : ישוב טוב

 .ברח' בריכות שלמה 8בית 

 

ים יחו ל  א  ָרכֹות ו   ב  
 ולאביטל בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. לויןליהונתן ושירה  :מזל טוב

 ולידידיה לאירוסיו עם זהר גוברין מפרדס חנה. זכו להקים בית נאמן בישראל. בראוןליהודה וקרין  :מזל טוב

 וללאה לאירושיה עם מיכאל סלמה. זכו להקים בית נאמן בישראל. גוזלןלג'ו וקורין  :מזל טוב

 יג. זכו להקים בית נאמן בישראל.יולדני לאירושיו עם גילה רוזנצו גוטליבלמארק ומרים  :מזל טוב

 להולדת הבת יקירה חנה. זכו לגדלה תורה לחופה ולמעשים טובים. הורןלרב ג'סי וטרה  :מזל טוב

 . זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.מוריה אסתר להולדת הבת טפורה גבריאל וגילל :מזל טוב

. זכו לנחת ממנה גילה וגבריאלבת למוריה אסתר להולדת הנכדה  טרופ ג'פרי ואריאלהול סגלה גרשון ודבורל :מזל טוב

 ומכל המשפחה.  

 להולדת הנכדה, בת לביני ומיכל. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.   ביג'ללאיירה ורבקה  :מזל טוב

 ה ומכל המשפחה.  מנ. זכו לנחת מבת למילכה ואליסף אהרוני ת הנכדההולדל פיירשטייןנה רב דוב ועציול :מזל טוב

 ה ומכל המשפחה.  מנ. זכו לנחת מנועם אהבה ת הנכדההולדל קיציסגרשון ורחל ל :מזל טוב

 

 : תנחומים

ז"ל שהיה שכן אהוב בישוב נווה דניאל בעבר.  בן יוסףדוד למשפחת בן יוסף וענפיה על פטירת ראש המשפחה 

 במורשתו לחיים של אמונה בה' וקיום מצוות באהבה ובשמחה.

 בבניין ירושלים תנוחמו.

 

 

 ברוך דיין האמת

ָחן ָהר   ל  ֻּׁ ש             במ 



  

 

 .לא יתקיימו השבוע ויתחדשו בע"ה אחרי חג הסוכות  : לילדים התורניים החוגים

הנושא אנו לומדות ספר מלכים.      8:50- 8:20ה -בבית משפחת קסוביץ בימים א  :השיעור היומי בתנ"ך לנשים

 .להצטרףכולן מוזמנות בין יהושפט לאחאב.  –השבוע: מתי מותר לקיים שיתוף פעולה עם חוטאים 

(. השיעור מועבר ע״י 20:30מתקיים בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי מיד לאחר תפילת ערבית ) :שיעור גמרא

 !. מוזמנים בשמחהמסכת מכותהרב חנן כלאב בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו׳(. לומדים כעת 

 באוהל "ותן חלקנו": קבועים שיעורים

 לנשים רבי לוי יצחק מברדיצ'ב-לויקדושת  20:00-21:00 יום רביעי 
 לגברים רבי לוי יצחק מברדיצ'ב -קדושת לוי 20:30-22:00 יום חמישי 

 לנשים ולגברים מדרש רבה על הפרשה 7:30-8:30 שבת 
 לנשים רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה 17:00-18:00 שבת 

 

הקטן אמירת תהילים לנשים ואח"כ בחדר  בשבת אחר התפילה בבית הכנסת המרכזי, :קודת אור בפרשהנ

אנו  .פרשת השבוע עם חיבור אישי ורגשי למקורות ולחיים מועבר ע"י נשים בישוב ,לזכר אלישיב לוביץ שיעור

המעוניינת להעביר תפנה  .בלימוד ואף בהעברת שיעור מזמינות נשים נוספות להצטרף לחבורה המיוחדת שלנו,

 (ת הבוקר)לא בשעו 0526924490 אל אילנה לוביץ

  .22:00-19:45ה פתוח כל יום בין השעות והמקו :וה נשים שעון קיץומק

  שאר פתוח למשך שעה וחצי.ילאחר צאת השבת וי שעהיפתח יה והמקו -במוצאי שבת וחג 

  בלילות שבת נא להתקשר לקביעת מועד לטבילה.

לשאלות ובקשות מיוחדות  התשלום.נא להקפיד על ( )בלילות שבת וחג פטורים מתשלום ₪ 30 - מחיר טבילה

 ! צוות הבלניות.ות בשמחהכולן מוזמנ .050-7338910 :פלאפון ,נא להתקשר לנצחיה לוי

 

 

 

ב"ה זכינו לחוות בישוב את ראש השנה באופן מרומם, רוחני וחגיגי. בתי הכנסיות השונים היו : בין כסה לעשור

ים אתקיעות השופר וקולות התפילה. ברצוננו להודות לכל הגבנשמעו   מלאים בגברים נשים וילדים ומכל עבר

מכל המניינים, לבעלי התפילה, בעלי התוקע ושאר העוסקים במלאכת קודש זו. יהי רצון שתפילותינו יתקבלו 

גמר חתימה טובה לכל בית נוה   לפני היושב במרומים ושנזכה כולנו בתוך כל עם ישראל לשנה טובה ומתוקה.

 . דניאל

שהינם בנים ממשיכים של חברי  למעונייניםישנה דירה להשכרה, כניסה מיידית,  למעוניינים : חדות דיורי 12

  נא לפנות למזכירות . אגודה 

 מעוניינים. הרבעת המינים כמידי שנה במוצאי יום כיפור יתקיים באולם השמחות שוק א: שוק ארבעת המינים

  . להעמיד דוכן נא היו בקשר עם מזכירות הישוב

: במזכירות הישוב הופקדו תכניות לתוספת בניה של משפ' קטן רונן ופסיה הפקדת תוכניות לתוספת בניה

 (3.10.17י י"ג תשרי תשע"ח )לעיון התושבים עד יום שליש ,20דרך האבות  'ברח

 

 

https://maps.google.com/?q=%D7%93%D7%A8%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA+20&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%93%D7%A8%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA+20&entry=gmail&source=g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מעוניינים. הרבעת המינים כמידי שנה במוצאי יום כיפור יתקיים באולם השמחות שוק א: שוק ארבעת המינים

  . להעמיד דוכן נא היו בקשר עם מזכירות הישוב

)כמאתיים מטר מהגלעד  דניאל  בנבי  כשרה  סוכה  הקמנו  דניאל  נווה  נוער  בעזרת  :דניאל  בנבי  כשרה  סוכה

בדרכים ובכבישים  לחץהו  פקקיםלאלישיב, מחצית הדרך בין נוה דניאל לשדה בועז(. מומלץ וכדאי להימנע מה

ולהגיע, לטייל וליהנות בצל אלונים וצמחי תבלין באויר הרים נעים. נשמח לעזרתכם לעבות את המקום 

 במחצלות, ספסלים וכד' לטובת הציבור. 

צמחים.   ושתילת  חדשות  טרסות  בפיתוח  והתרומה  העבודה  "אורות  על  שבת  לחברי  תודהזו   בהזדמנות

 לעבודה בשטח.  להצטרף  נוספים  נוער  בני  מזמינים  בגלעד" . אנו  "מתנדבים  הנקראת  נוער  קמה קבוצת

 .לוביץ  ועדי  אילנה  -  טובה  שנה .באיזור  אדמתנו  שמירת  למען

אפשר  .מאד לעזור לכם לבנות את סוכתכם במידה ויש צורך ישמחוהנוער חברי  ?בניית הסוכהצריך עזרה ב

 0544273075 או לאמונה גלבוע בטלפון: תהילה רכזת הנוער tehila.yale@gmail.com   :לפנות במייל

ירוקים. יפים : סכך כפות תמרים. מידי שנה ושנה ניתן להזמין כפות תמרים גדולים. כפות תמרים סכך לסוכה

 !יורם קאופמן חג שמח 050-6245317לסיכוך הסוכה מיהודי. מלאי מוגבל. נא לשלוח מסרון או להתקשר למספר 

לשעה  ₪ 40עם ידיים חזקות , מעוניינים לעזור להקים סוכות מכל סוג.  13.5: שני נערים בני עזרה בבניית סוכה

 .055-6618797, נעם פרל  054-6932595)לשנינו יחד(. חג שמח! איתמר מקובסקי 

. להזמנות להתקשר  ₪   90 , ו80, 70זמינו עכשיו! סטים ב הדיב עד הבית! אעם שרות  :מכירת ארבעת המינים

 .054-3461248לאריאל הרטוג 

להזמנת סט נא ליצור . ₪ 90 -סט מהודר א',   ₪ 80 -סט מהודר,  ₪ 70 -סט רגיל :המינים בנווה דניאל 4מכירת 

  יונתן איתם.   0542070895בטלפון: איתי קשר

 

 

 

 

 

 

 סדנת קישוטי סוכה
 מהישוב  12יוזמה נפלאה של נערים בני 

 לקישוט סוכת הישוב )וגם לקחת לסוכה המשפחתית(:
 17:30עד  16:00ביום ראשון הקרוב, בין השעות 

 בסוכת הישוב, צמוד לבית הכנסת המרכזי.
 בואו בשמחה !

 "שירו למלך"

 נשות הישוב מוזמנות לערב לימוד ושמחת בית השואבה

  20:30ביום שלישי, ליל הושענא רבה, בשעה 

 .19בסוכתנו, רח' הרי יהודה 

 בואו בשמחה עם )או בלי( כלי נגינה !

 מרב ברמה.

 



 
 

 

 

( נשמח לקבל דירות או חדרים 21.10ל' תשרי ) נחלרגל שבת שבע ברכות של בננו מיכאל, פרשת  :דרשות דירות

 050-6202867 תומרלאורחינו. בתודה, משפחת 

נחגוג אי"ה שבע ברכות לבננו אהרון. נשמח מאד לחדרים או דירות לאירוח.  ויראבשבת פרשת : דרושות דירות

 .052-3492322 דויטשבתודה מראש ובשמחות! שמעון וחיותה 

לקראת החגים הקרבים ניתן לרכוש דבש טרי של מכוורת נגוהות בהר חברון בטעמים :  דבש ממכוורת נגוהות *

דבש איכותי ללא חימום כלל, טעים מאוד ובריא, באספקה   .הבאים: פרחי בר, הדרים, אקליפטוס ואבוקדו

 .נא להזדרז ע"מ להבטיח גודל אריזה הרצוי לכם. ₪ 65 -ג ק" 1.5,  ₪ 55 -קילו  1,  ₪ 30 -קילו   0.5 .עד הבית

 ., ניתן לשלוח הודעה050-4888386 גדליה פרידמן לפרטים :

נתנסה במגוון חומרים .  18:30-17:30מקומות אחרונים! החוג יתחיל אחרי החגים בימי רביעי  :חוג סריגה * 

 17:30בשעה  18.10מפגש התנסות :  מפגשים( לא כולל חומרים. 4)  ₪ 140עלות:  ובטכניקות סריגה מגוונות.

חפשו בפייסבוק: סריגצ'ו סדנאות . 052-3689679 שלומברג מרב,  להתראות )בחינם אך יש להרשם מראש(

 .סריגה בחוטי טריקו

ילדות.  -17:00בימי שני בחדר חוגים. בשעה  !!בסגנון ממכר תוליהנובואי לחוות, לרקוד  : חוג ריקוד לטיני *

עדי  054-3377514 -לפרטים והרשמה .אין צורך בניסיון קודם .נשים -19:00נערות. בשעה  -18:00בשעה 

 .סלאב

ים ד' נפתחה! מוזמנ-ב'קבוצת בנות . וער ומבוגריםנ ג'ודו לגיל הרך )ג'ימבו ג'ודו( ג'ודו לילדים, חוג ג'ודו: *

קבלו  ג' מתחילים!-. כיתות ב'2; כיתה א' מתחילים-. גן חובה1נשארו מקומות אחרונים לקבוצות:. להירשם

 לפרטים נוספים ורשימת ממליצים(. מהרו להירשם -לכל נרשם )כמות התיקים מוגבלת  מתנה!! תיק ספורט

- danfitusi@gmail.com  חפשו אותנו בפייסבוק: ג'ודוגוש 0535308483,  פיטוסי דן.   

מפגש . הקבוצה ללימוד שיטת המודעות לפוריות חדשה נפתחת בבית של רות אחרי החגים : מודעות לפוריות **

 052-4317074-כלילה. לפרטים נוספים והרשמה: 18:00-22:00השעות בין  17.10ראשון ביום שלישי ה ה

חוג הורים בגישת שפר. שתי קבוצות חדשות נפתחות מיד לאחר  !מחזירים את השמחה לגידול הילדים **

 -ימי ראשון בערב -קבוצה שניה .15/10/17-ב ימי שני בערב. בנווה דניאל. מתחילים -קבוצה ראשונה החגים:

מפגש ראשון   . ₪ 600מפגשים, עלות  15  .,מתמקד בהורים לילדים מתבגרים 23/10/17-מתחילים ב -באפרת

 054-4914970 לימור פרל -לפרטים והרשמה התרשמות ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש.

האם אתם עייפים? האם כואבים לכם השרירים בגוף? האם אתם מרגישים שחסר לכם : מסאז' ורפלקסולוגיה **

 ג'יימס: ליצירת קשר ותיאום פגישה ורפלקסולוג.לקליניקה שלי. אני מסז'יסט רפואי  אנרגיה? מוזמנים

  jamescohen500@gmail.comאו במייל  .0547-987-689  - כהן

 

 

 

 

  

 

 

 שעות פתיחת הספרייה: 

 

   16:00-19:00 יום ראשון:  
   15:30-18:30 יום שני: 

  15:30-18:30 יום שלישי:  
 20:30-22:30 יום רביעי:  

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

 במוצאי יום כיפור הספריה תהיה סגורה

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

tel:054-3377514
mailto:danfitusi@gmail.com
mailto:jamescohen500@gmail.com
mailto:jamescohen500@gmail.com
http://nevedaniel.library.org.il/


  

 מודעה בתשלום



 

 

 

 

  

 

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

 בלפר יוסי . כנסת לבית קרוב, בבית הכל יש, לחול טסים(, כולל) פברואר - נובמבר חודשיםב :דירה סיבלוט 

0543352236  (1) 

 חצר .אוויר כיווני 3.  המרכזי כנסת בית - מכולת ציר על חיים גן מול הישוב במרכז חדרים 3 דירתלהשכרה:  

 (1)  אוספנסקי גילה 054- 6531314 .גדולה

, עקיבא בני סניף, ספרייה, ילדים גני, הכנסת בתי בקרבת) !מעולה במיקום, המוריה ברחוב' קוטג: למכירה 

 שירותים חדרי 3, חדרים 6 הכולל, מפלסים בשני ר"מ   160( ומזכירות דואר, שעשועים פארק, סופרמרקט

: לפרטים  .ר"מ 70 ששטחו הגג בחלל נוספים חדרים 4 ל אופציה קיימת  .נוף, גינה, מחסן .אמבטיה/ ומקלחת

 (2) 0506877608 חובארה עבודי תמר

. מעולה מחיר. מיידית כניסה.וחדשה מושקעת הדירה. מרווח וסלון שירותים מטבח, חדרים שני דירת :להשכרה 

 (2)  0524511859- וייסברג  לשלום לפנות נא למעוניינים

 בן ישי קרן לפרטים .מיידי. הסקה, שמש דוד, מזגן. חדרים וחצי 4 דירת ממרא אלוני ברחוב :השכרהל 

0544742615 (2) 

: בורנשטיין שמואל. מרכזי במיקום. גדולה וחצר אוויר כיווני שלושה, מרווחת חדרים 5 דירת :להשכרה 

 (2). 0548058070: ורד, 0509938070

 (2) 410580-0505 ,   9934445-02    חבצלת משפחת לריהוט אפשרות פרטית חצר+  חדרים 2.5 דירת :להשכרה 

, לזוג ,לרווק מתאים. גדול ומחסןת פרטי חצר, מזגן, חדרים 2. ממרא אלוני' ברח מדרגות ללא דירה: להשכרה 

 (3)  0525406791 לוי בנימין םע קשר ליצור נא . לקליניקה או למשרד

 גרינפלד אפריםל לפנות .מוארת .החדרים בשני אוויר מיזוג, מרפסת. הכביש במפלס דריםח 2: דירת להשכרה 

8308007 -052  (3) 

 ערמון אנדי  '.וכו משרד, זוג ,ליחיד מתאים. שלמה בריכות' ברח חדרים  2 :להשכרה מרוהטת דירה 

0546366983 (4) 

 בירנשטוקיונת  - לפרטים. מיידית כניסה. הרודיון נוף ברחוב ומושקעת חדשה חדרים שלושה דירת: להשכרה 

 (4) . 5684418-054, שלמה 2250458-054

 דליה לפרטים. ממוזגת. למשרד או לזוג מתאימה מדרגות ללא קרקע קומת - נגישה סטודיו דירת: להשכרה 

 (4) .  7567889-054   גוטליב

 

 

 

 

 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

 חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה.  לפני אנו שבים ומזכירים כי : השכרת דירות

  haya.shames@gmail.com או במייל:  6858289-054לקביעת ראיון נא להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

  !טובהקליטה         tsipiyedidya@gmail.com    3075700-054 לציפי ידידיה:או 

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

 

ה ַבת ֲאֵבדָׁ  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָׁ
 מעין. תודה .בחזרה אותו לקבל מאד אשמח בו נתקלת במקרה אם ,(האופניים מחניית) המרכזי ביהכנס מאזור נעלם שלי הקורקינט השנה בראש 

 (1)   3075700-054 9933786 ידידיה
 עם ישראל דגל נמצא חודשים מספר פני. להגוש סנטר שליד הכלים מקווה ליד לילדים קופסה ומשחק עור דמוי שחור נרתיק נימצא שעבר בשבוע 

 (1) 5583651-054 סופר ברוריה אצל לקבלם ניתן. סל הכדור למגרש מתחת מקל
 (2) 0528109828   ליכטנשטיין למשפחת להשיבו ניתן, חליל אבד 
 (2) 0528109828, ליכטנשטיין. משפ אצל לקבלו ניתן, צהוב תכלת בצבע אופן תלת נמצא 
  (2) הלברשטט שושנה . 25. רחוב הרי יהודה שלנו בגינה גדול כחול התעמלות כדור נמצא 
 (2) .הישוב במזכירות לקבלו ניתן מהישוב ביציאה האוטובוס בתחנת יד שעון נמצא 
 052 ועדיאל אסתי פרידמן' למשפ להחזירו מתבקש היישר המוצא חיים בגן ירוק מפתחות מחזיק עם גדול מפתחות צרור אבד שעבר ראשון ביום-

6958262  ,6418097-050 (2) 
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