הדלקת נרות:

וַיִּ ְק ָרא

צאת השבת:

18:38

ה' בניסן ה'תשע"ז

19:35

(לא לפני )17:40

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

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

מנחה בערב שבת

18:48 ,13:20

18:48

18:48

18:48

*18:48 ,17:25

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

8:30 ,6:45

8:15

8:15

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:35 :

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

8:30 ,*5:53

18:20 ,17:00 ,13:15

18:00 ,13:15

17:50

18:20 ,13:15

18:35 ,17:35 ,14:00

18:15

19:35

19:35

19:25

19:35

19:35

19:45

* המניין המרכזי

שיעורים
בשבת:
ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
ישי ברסלויער
לאחר מוסף :הרב מתניה
בן-שחר" :מהלכות פסח"
לאחר מוסף" :מדרש חנן

לאחר
מוסף

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

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

 – 16:00הרב שלמה לוי

 – 17:00מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

שבת אחר
הצהריים

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

"( 17:20בין המנחות") –
הרב נעם הימלשטיין" :ארבעה

בנים – בין התורה וההגדה"

בימות החול:

18:48
9:15

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

שבת
בבוקר

* קבלת שבת עם מנגינות קרליבך

חב"ד

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

שיחה אחרי קבלת שבת:
שלמה ליבוביץ

שיחה אחרי
קבלת שבת

– 10:00
תפילת ילדים

– 7:45
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

חב"ד
– 16:00

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')

,5:45

בית מדרש דרך האבות

באמרי רחל

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים
אליעזר גרינבלום:

"הגייה נכונה ומפתיעה
של מילה אחת בתפילה"

מנחה (א'-ה')

18:45 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:25

– 10:45
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2
לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
– 14:20
לימוד הורים וילדים

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

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

בתי תושבים /
אמרי רחל
שיחה אחרי קבלת שבת

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

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

* כוותיקין

– 17:30
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 :

5:50

כוותיקין:
( 6:05א') – ( 5:59ו')

5:45

וגם 8:30

6:10

18:45
21:30

20:00

ְּב ָרכוֹתֹוְּ ִאיחו ִלים
מזל טוב :ליהודה ונעמי דרדיק ולשושנה אמונה בת המצווה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לאלעזר ורותי דימנטמן וליצחק לנישואיו עם הדר צור .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :ליורם ושרה קאופמן להולדת הנכדה בת למתנאל וענבל .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

תנחומים:
למשה פלדמן ומשפחתו על פטירת אביו

ֹ

ר' אליעזר צבי בן שמואל פלדמן ז"ל.
אביו של משה פלדמן יבדלטו"א השבעה בלוס אנג'לס עד שבת .אפשר
להתקשר בוואטסאפ ל054-6464277 :
או ל 800-930-7271-209 :בין השעות  7:00 - 6:00וכן  18:30עד 5:00
(שעון ישראל(
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

ִמ ֻּׁש ְּלחָ ןֹהָ רֹב
קמחא דפסחא :המצב הכלכלי של משפחות רבות מקשה עליהן את ההכנות לחג .מנהג ישראל וההלכה לסייע
לנזקקים לרכוש את צורכי החג וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמים .מי שיכול לסייע לחברו [עכשיו ובכל
השנה] במציאת עבודה ,מקיים את מצוות הצדקה במעלה הגבוהה ביותר! יחשוב כל אדם במה יוכל הוא
לסייע בעצה טובה ,בעידוד ובתמיכה ליחידים ,למשפחות ,לקהילות ולכל עם ישראל .כמו בשנים הקודמות
אפשר להעביר כסף לקמחא דפסחא שיחולק כאן על ידי גבאי הצדקה בישוב :דניאל קסוביץ ,עמוס לוי ,מנחם
פריד ,איציק לוי ,או אל הרב .בברכה שתזכו תמיד לשמוח ולשמח.
ועדת צדקה נווה דניאל
הכשרת כלים לקראת פסח :תתקיים בע"ה בישוב ביום שלישי משעה  18:00 - 13:30ליד חדר החוגים.
ההכשרה ללא תשלום.
מכירת חמץ :אפשר כבר לחתום אצלי על הרשאה למכירת חמץ ,והזריזות כאן ובדרך כלל משובחת.
נקודה בפרשה :ספר ויקרא עוסק בדרכים לקרבה אל ה' .ביטוי חוזר בפרשיות הקרבנות מלמדנו כי המקריב
יקריב את קרבנו  -לרצונו לפני ה' .ההקרבה מיועדת להביא את האדם למצב בו יתקרב ויהיה "לפני ה' ".
כדברי ר"י אברבנאל :לא כדי להיפטר ,אלא כדי להתפלל לה' ולדבוק בו .עבודת ה' טובה נעשית על פי הציווי
ומביאה אותנו להתקרב אל ה'.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר.

החוגים התורניים לילדים :ביום שלישי הקרוב תהיה בע"ה הכשרת הכלים בישוב בפיקוח הרב.
החוגים יתחדשו בע"ה אחרי חג המצות.
השיעור השבועי בתנ"ך :נחזור ללמוד יחד בע"ה אחרי פסח.
"וְ תֵ ן חֶ לְ ֵֽ ֵקנּו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
20:00-21:00

קדושת לוי-רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב

לנשים

יום רביעי
21:00-21:30
נעם אלימלך

לנשים

20:30-22:00

קדושת לוי -רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב

לגברים

22:00-23:00

אור החיים על הפרשה/
עם הרב גרשון קיציס

לגברים

7:30-8:30

מדרש רבה על הפרשה

16:00-17:00

רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה

יום רביעי
יום חמישי
יום חמישי
לנשים ולגברים

שבת
לנשים

שבת

שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים :ביום שני ,בשעה  ,20:00נפגשים בבית חיים מקובסקי ללימוד
המאמר "למהלך האידיאות" ,בהנחיית יהודה זליגר .מיועד לגברים ונשים.
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
בית מדרש נווה דניאל :רוצה ללמוד תורה בשעות הבוקר ולפני הצהרים? בוא והצטרף לחבורה הלומדת בחדר
הלימוד בבית הכנסת המרכזי בימים א-ה משעה  .9:00אפשר לבוא לשעות אחדות ליום או יותר או לכל
השבוע .ביום שלישי בבוקר אנו לומדים עם הרב מתניה בשעה  9:00ספר ירמיהו .בשעה 10:30 – 9:50ספר
מורה נבוכים לרמב"ם .לפרטים נוספים אברהם שטיינברג 02-9309394
שיעור תנ"ך לנשים :נחזור ללמוד יחד בע"ה אחרי פסח.
"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 :שימו לב לשינויים בשעות פתיחת המקווה!! המקווה פתוח בכל יום בין השעות
 . 19:45-22:00במוצאי שבת וחג פתוח בין השעות  . 20:30-22:30בלילות שבת וחג נא להתקשר לקביעת מועד
לטבילה .מחיר לטבילה  30-ש"ח (לילות שבת 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

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

וונדליזם -ביום רביעי האחרון הוצתה ספה בחצר של הספרייה  ,רק ערנות של תושבים הביאה לסיום
האירוע בלי שהאש התפשטה לבניין הספרייה .אנו רואים זאת בחומרה! חקירה משטרתית בעניין החלה,
להזכירכם זהו מקרה שלישי בחודש האחרון של הצתה מכוונת :פעמיים בחדר הדואר והשבוע בחצר של
הספרייה.
הערכות לפסח תשע"ז:
ניקיונות לפסח  -החל מיום ראשון אנו מתחילים לנקות ולהכין את מבני הציבור לפסח ,אנו מבקשים להקפיד
ולא להכניס חמץ למבנים הנקיים.
שריפת חמץ  -אנו נפזר מבעוד מעוד פחים ייעודים  ,מבקשים לשרוף אך ורק בפחים עצמם  .שבוע הבא נפרסם
את מיקום הפחים.
פינוי גרוטאות  -במידה ואתם מפנים גרוטאות מביתכם יש להניחם אך ורק ליד פחי הזבל .

ְק ִהילָ ה
יום העצמאות תשע"ז מתחילים חזרות! בשבוע הבא נתחיל בחזרות לטקס יום העצמאות .מצורף לוח חזרות
לפי שכבות הגיל השונות .החזרות יקיימו באולם כינוסים החדש מחכים לכולם ,נא לדייק בזמנים.
יום שני ז' ניסן 3.4

יום שלישי ח' ניסן 4.4

יום רביעי ט' ניסן 5.4

יום חמישי י' ניסן 6.4

16:00-18:00

14:00-16:00

16:00-17:30

16:00-18:00

כיתות ד'-ה' בנים ובנות

כיתות ד'-ה' בנים ובנות

כיתות ב' -ג' בנות

כיתות ב' -ג' בנות

-

-

17:30-19:00
כיתות ד'-ה' בנים ובנות.

-

לכל שאלה ובקשה ניתן לפנות אלי,
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

בטחון נווה דניאל
זריקת אבנים ,בקבוקי תבערה ,ירי מן המארב
המשך בנסיעה בטוחה עם  2ידיים על ההגה.
דווח למוקד על האירוע –  1208בכל יו"ש.
יש לציין בדיווח על מיקום האירוע ועל נפגעים ומצבם.
במידה והרכב מתלקח מבפנים יש לצאת במהירות מן הרכב.
ירי מרכב חולף
במקרה בו זיהית רכב חשוד המנסה לעקוף ולבצע ירי לכיוונך ,יש לבצע את הפעולות הבאות:
יש להאיץ מהירות ולהגדיל את המרחק בינך לבינו .
אם הרכב באמצע עקיפה ואין יכולת להתרחק ממנו ,יש לבלום בלימת חירום ע"מ לשבש את
יכולותיו לפגיעה .
מיד לאחר הבלימה יש לפנות פניית פרסה ולהתרחק במהירות מהמקום.
יש לדווח למוקד.1208 -
מחסום אבנים
הימנע מלפגוע בכוח במחסום האבנים .
במקרה בו אין אפשרות לעקוף את המכשול ,יש לבלום את הרכב לפני הפגיעה במחסום ע"מ
לרכך את

הפגיעה ,ולאחר מכן להמשיך בנסיעה ע"מ להתרחק מהאזור המאוים.

במקרה בו הרכב יצא מכלל שימוש ,יש לצאת מהרכב ולהתרחק רגלית במהירות .
יש לדווח על פרטי האירוע למוקד . 1208 -
תקלה ברכב
במקרה בו ישנה תקלה המחייבת את עצירת הרכב באמצע הדרך ,יש לבצע את הפעולות הבאות
:
עצירה במקום בטיחותי ולבישת אפוד זוהר .
במקומות מאוימים יש לדווח למוקד  1208 -ע"מ שישלח כוח צבאי לאבטחת הנוסעים .
ניסיון לחטיפת רכב
.1

יש לנעול את הרכב בנעילה מרכזית ביציאה מהיישוב.

.2

יש להכניס לאלפון של הפלאפון חיוג מהיר ל.1208-

.3

מומלץ להצטייד בגז פלפל.

.4

יש להימנע מעצירה בכפרים או בסמיכות אליהם כולל דוכני מכירות למיניהם.

נושאי נשק אישי הפעלת נשק היא בהתאם להוראות פתיחה באש.

מס' כללי התנהגות לקראת " הקיץ שהגיע " ...
נוסעים לחופשה  /לשבת .
כללי זהירות :
*להקפיד על נעילת דלתות במפתח .
* להגיף תריסים ( למי שיש ) .
* לא להשאיר מפתחות במקומות " סתר " .
* חפצי ערך ומזומנים לשמור במקום מתאים .
לטיול יצאנו  - ...גם למעיינות ואתרים בקרבת הישוב .
כללי התנהגות :
* נא לדאוג ל – ליווי מבוגר נושא נשק .
מכשיר סלולרי .
*
מפת סימון שבילים .
*
כובע ונעליים גבוהות .
*
הרבה מים לשתיה .
*
מומלץ לתכנן את הטיול קודם ובמהלכו לעדכן את ההורים איפה אתם ? ומתי אתם חוזרים ?
התראה :איום חטיפה חיילים  /אזרחים
נסיעה בטרמפים
טרם כניסה לרכב יש לבדוק היטב אם הנהג והנוסעים ברכב מוכרים  ,אם מתעורר חשד קל אין לעלות
על הרכב.
במידת האפשר לצלם את הנהג או /ו מספר הרכב.
* יש להשתמש בתחבורה ציבורית במידת האפשר או לעצור טרמפים בישוב בלבד.
* אין לעלות על רכב שאינו נושא לוחית זיהוי ישראלית .
* אין לעלות על רכב שנהגו עצר מיוזמתו והתנהגותו חשודה.
* בטרמפיאדות יש לשים לב ל "חפצים ( ואנשים ) חשודים".
* תפילת הדרך.
רכיבה על אופניים
* להקפיד על חבישת קסדות מגן .
* אמצעי זיהוי ותאורה ליום וללילה .
* הקפידו על רכיבה זהירה ובטוחה .
* השארתם אופניים ללא השגחה נא לדאוג לנעול אותם במנעול .

חופש נעים ובטוח לכולנו ,

יואל גודיס רבש"צ נווה דניאל.

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



שדות שמתחת למגרש נמצא כדורגל איכותי .נראה חדש .נשמח להשיבו לבעליו .משפחת מאיר.029934208 :



נשכח בקבוק שתיה באותו שלנו מסוג  Brita,משפחת בלייברג .053-421-8835



אבד לנו תיק בצורת דובי בעדלאידע ( היה בפנים כובע קטן של תאילנדי) נשמח מאוד לקבלו חזרה.
משפחת וינגוט .052-2336640



נמצא כדור  -רגל ,ניתן לקבלו אצל יהונתן חבצלת .9934445

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 :

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



*
* מכירת מטפחות של המעצבת : Shiran A.בואי להתחדש לקראת החג ,כל קולקציית כיסויי הראש החדשה
תהיה שם! סרטים ,מטפחות לכיסוי מלא ,קשתות ,מבחר גדול של פריטי סייל עד  70%הנחה!! ( ניתן להתרשם
בדף הפייסבוק של המעצבת) המכירה תתקיים ביום שלישי ה 4.4אצל משפחת פריד .נחל המעיינות  18קומה
 .-1אשמח לראותך!
* מה הסיפור שלך? סדנא מעשית :קורס מעשי בן  13מפגשים ,חד שבועיים ,אורך מפגש :שעה וחצי .ימי
חמישי .11:00-12:30 ,מפגש ראשון  .4/5/17לאור הצלחת הקורס הראשון ולבקשת המשתתפים ,אנחנו
מכריזים על פתיחת קורס נוסף בהנחיית במאית התיאטרון ומנחת הסדנאות טלי שכטר.
רוצה להעביר לנכדים את המורשת המשפחתית ולא יודע/ת איך לעניין אותם? תמיד רצית להנציח את
ההיס טוריה המשפחתית בדרך יצירתית ולא ידעת מהיכן להתחיל? איך מנגישים מורשת? איך מקרבים את
ההיסטוריה? הקורס יעסוק בהקניית טכניקות מעולם התאטרון ומספרי הסיפורים ,והפיכתו של הסיפור
משפחתי למופע דינמי ,אטרקטיבי ומושך .בקורס יתוועדו המשתתפים לטכניקות בסיסיות מעולם התאטרון,
לעבודת השחקן ,תרגילי קול ,גוף ותנועה .נחקור יחד את הסיפור המשפחתי והעלאתו לבמה .לפרטים שרה
פריד052-5585866 :
* תיקון תכשיטים :מקבלת תיקוני תכשיטים מכל הסוגים .שרה בלוך 0547775966
* למסירה :יש לי דייסת דגנים מלאים לתינוקות למסירה ,אסתי פרידמן .052-6958262
* ניקיון לפסח :בחור חרוץ ,אמין ויסודי ישמח לנקות את ביתכם לפסח .לתיאום -אופק זגדון .0545759253
* שטיפת מכוניות :גם השנה אנחנו עושים שטיפת מכוניות לפסח כולל ניקיון פנימי וחיצוני ,מהרו לתאם מועד
שטיפה (שנה שעברה נגמר המקום) ,לפרטים  -אבנר כהאן.055-663-6651 -
* ירקות אורגניים  -ניתן להשיג "קייל"" ,תוצרת נווה דניאל ,גידול אורגני  .נקי מחומרי הדברה.
 100גרם  11 -ש"ח  .להזמין נא להתקשר לרחל וולט :email - 050-65-12347 -
 ( rachaelandmordechai@gmail.comאנו מפרישים תרומות ומעשרות ).
* נסיעה לכפרי אבאיודיה באוגנדה :לאחר שמנהיגי קהילת אבאיודיה ,ביקרו בנוה דניאל ולמדו בישיבת
מחניים בגוש ,אנו מארגנים נסיעה לכפרים שלהם .המטרה היא לקיים סדרה של שעורים לכל הגילאים ובכל
הרמות ,לקיים שבת בצוותא וליצור קשר חי בינינו שיתפתח ב"ה לעשייה מתמשכת .הנסיעה תארך כעשרה
ימים ומיועדת לחודש תמוז הקרוב ,ונשלב בה ביקורים באתרי טבע מרתקים .העלות לא נקבעה עדיין אך היא
תהיה כמחצית מעלות נסיעה תיירותית מקבילה .מי שמתעניין שיתקשר בהקדם ליונתן סגל , 054-2064929
. yonatan3355@gmail.com
** 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  ,₪ 100חצי ק"ג 3 ,₪ 65 :מצות ,₪ 30 :מצות רכות ,כמנהג עדות המזרח:
 .₪ 90כדי להזמין ,יש להתקשר ליורם קאופמן בטלפון ( )050-6245317או דרך הדוא"ל
( .)yoramkaufman7@gmail.comויהי רצון שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים!
** מחליפים רהיטים לקראת פסח??? חיילים מעוטי יכולת ישמחו לקבלם!!! מחפש מכונת כביסה כירת גז
מיטות וכו' שאתם לא צריכים ואני אדאג שיגיעו לחיילים ממשפחות קשי יום...אשמח אם תשאירו הודעה
ואני אדאג לאסוף ממכם0502041209....

** נפתחת קייטנה לבנים בכיתות א'-ב' :עד  8ילדים .בהנהלת :אוריה דוויק ועמיחי סוקולובר .עלות₪ 25 :
ליום .שעות .9:00-13:30 :מיקום :נפגשים בבית משפ' דוויק ,מרכז הפעילות יהיה בגן חיים (ללא חציית
כבישים לבד) .להרשמה :התקשר או שלח הודעה להדס דוויק .052-8802-729
** גילה כירבולים :מחפשים מתנה מיוחדת לחג? גם שימושית וגם מקורית? מבחר מתנות ייחודיות
ושימושיות לפסח .בואו בשמחה! גילה ינובסקי .05545993271
** לחג חירות מתוק ובריא :תמרי מג'הול משובחים ממשק סנסן אשר בגיתית ,בקעת הירדן .לחיזוק
הבריאות והחקלאות בארץ 1 .ק"ג גדול  1 ,₪ 30 -ק"ג ג'מבו  5 ,₪ 35 -ק"ג בינוני  5 ,₪ 110 -ק"ג גדול 130 -
 ,₪ניתן להזמין עד יום רביעי הבא  -ב' בניסן .לשאלות והזמנות -אוריאל שני  0505966187או
במייל .neturiels@yahoo.com
** מחפשת מתנה לאמא ,לחמות ,לדודה ,לסבתא או לעצמך לקראת חג הפסח? מחפשים מתנה לצוות במקום
העבודה ?השנה מפנקים וקונים בריא!! חברת -FOREVERבעלת פטנט ייחודי לשמירת פעילות האלוורה,
שמחה לתת לכם מגוון מוצרי טיפוח ובריאות איכותיים! מגוון אפשרויות למארזים יפים ומפנקים:
סדרת מוצרי סוניה -קרם מאזן לפנים ,מי פנים ,סרום ,מסיכה ועוד .מוצרי טיפוח אישי -סבונים מיוחדים,
דאודורנט ,שמפו ומרכך ערכת פינוק ליולדת -ספריי הרגעה ,תחליב לחות ועוד ..ליעוץ והזמנת ערכות ומוצרים
ניתן להתקשר -יונה ניסן .054-3057633
** דרושים עובדים למאפיית שיפון !!! עבודה בתור קופאי ,למשמרות במשך השבוע וגם לימי שיש.,מעל גיל
 .18לפרטים :אוריה גרסון.0505365445-
** 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-
** שיעורים פרטיים בחלילית :לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים ,על ידי מורה למוזיקה בעלת
ניסיון רב .מיועד לילדי בית ספר יסודי .לפרטים  :טל בנק talindance@gmail.com050-5326717
** אינדאנס  INDANCEעם טל  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש  -נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס
עם טל בנק .השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה  ,20:15בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 18/1
בנוה דניאל .נשמח ונרקוד בבואכן!!! לפרטים. talindance@gmail.com 050-5326717

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 :דירה בת  3חדרים ,במרכז היישוב .מזגן .חלונות מבודדות (אנדרסן) ,הפונות לנוף .קורות עץ בתקרה
המקנות אווירה של צימר .בניה חדשה (בת שנתיים) .דקה הליכה מכל הפונקציות המרכזיות של היישוב
(המכולת ,גן חיים ,גני הילדים ,סניף בנ"ע ,חדר נוער ,ביכ"נ המרכזי/הספרדי/חב"ד ,הדואר ,המזכירות,
הספרייה ,אולמי שמחות וחדר חוגים) .אורי בנק.052-566-5668 :

השכרה לטווח קצר :מאמצע יוני עד סוף אוגוסט .דירת  3חדרים ברחוב אלוני ממרא .קומת קרקע ,חצר
פרטית ,נגיש לבעלי מוגבלויות .למעוניינים נא ליצור קשר עם ימי שעשוע .0542345468
להשכרה :דירת חדר  +מטבח/פינת אוכל  +חצר ,מרוהט ,כניסה מידית ,מתאים לזוג צעיר או לבודד
לפרטים :אליהו וינברג .0543099939
להשכרה :דירה קטנה .כ  35מ"ר .כניסה נפרדת .ניתן לשימוש כמשרד .שאול גולדשטיין/0504012020 -
להשכרה :דירה  3חדרים ,גדולה ומרווחת  ,מאורת עם חלונות גדולות לכיוון הנוף וחצר/גינה .אפשרות
למחסן .כניסה ביוני .דוד לונדון .0507703778
להשכרה :דירה להשכרה לתקופה קצרה לחודשים הקרובים רחוב אלוני ממרא קלייר אלוש .054-7244026 .
להשכרה :דירת חדר  +מטבח/פינת אוכל  +חצר ,מרוהט ,כניסה מידית ,מתאים לזוג צעיר או לבודד
לפרטים :אליהו וינברג .0543099939
להשכרה :דירה  3חדרים  (,חדר הורים )  ,אמבטיה  ,גינה  ,חצר אנגלית ,פרוייקט  45מקום מרכזי רח' נוף
הרודיון פרטים  :ישי  054/6488244רבקה  058/4454323כהן.
להשכרה :דירת בת  4חדרים 2 ,חדרי שירותים ברחוב אלוני ממרא .גינה פרטית וכניסה ללא מדרגות .פנוי מ 1
מרץ .יש אופציה עד סוף יוני או להאריך לעוד שנה .לפרטים נוספים – דוד רפאלי .0584388577
להשכרה :דירה מרוהטת (מלאה או חלקית) 2 :חדרים ,קומת קרקע ,כניסה נפרדת וגינה פרטית .רחוב דרך
האבות ,קרוב לבית מדרש .מתאים לזוג .לפרטים 0544549469 :מייקל לורנס
להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה בפרוייקט ה ,45עם גינה מטופחת וחצר אנגלית.קומה  2עם מעלית ,כניסה
נפרדת .הודיה פריד .0548188591
להשכרה :דירת  2חדרים קטנה ונחמדה ,קומת קרקע ללא מדרגות ,מיזוג .פנוי מראשית אפריל.
לפרטים להתקשר לדליה גוטליב .0547567889
להשכרה :להשכרה באלוני ממרא  2.5חדרים  +חצר פרטית ,אפשרות לריהוט .משה וטליה חבצלת
. 0505-410580 02-9934445
להשכרה :להשכרה -דירה בת  2חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד .טל:
 052-8040234רינת שטרן.
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 מידית !! לפרטים -שילה כץ .054-7002069
להשכרה :דירת  3חדרים ,בשכונה המזרחית ,מקום שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה.
לפרטים לפנות לרפי עבו  052-8119998או .052-8119997
למכירה :בית גדול ,ומרווח ,שטוף אור ואוויר 14 ,חדרים 5 ,חדרי שירותים ,חדר ומרפסת כביסה ,שלושה
מחסנים ,כולל עליית גג ענקית ,גינה מטופחת ויחידה להשכרה .כניסה ללא מדרגות ,עם נוף מרהיב המשקיף
עד החוף ,חלונות "פלה ",אמריקנים ,מיזוג מיצובישי אינוורטר ,מערכת אזעקה ,שואב אבק מרכזי .פניות
רציניות בלבד .נאוה פלדמן . 055-666-2544
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