בָּ לָּק

הדלקת נרות:

צאת השבת:

19:29

י"ד בתמוז ה'תשע"ז

20:30

(לא לפני )18:20

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

יובל בנק

העלייה לתורה באולם.

תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת
שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:12 :

מנחה בשבת

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
19:39 ,18:05 ,13:20

19:39 ,18:05

מרכז רוחני
ספרדי
19:39

19:39

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

8:30 ,6:45

8:15

8:15

18:50 ,17:30 ,13:15

18:30 ,13:15

17:50

18:50 ,13:15

19:30 ,18:30 ,14:00

20:30

20:30

20:20

20:30

20:30

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

שיעורים
בשבת:
ליל שבת

נוף הרודיון

שיחה אחרי קבלת שבת:
דוד כהן
לאחר מוסף:
הרב מתניה בן-שחר" :נבואת

שבת
בבוקר

לאחר מוסף" :מדרש חנן"

לאחר
מוסף

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

19:39 ,18:05

19:39

8:30 ,*5:07

9:15
18:30
20:40

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

שיחה אחרי קבלת שבת:
דוד ולדמן

שיחה אחרי קבלת שבת:
מאיר דוכן

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת

 – 7:45שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

– 10:00
תפילת ילדים

בלעם – שיר הלל לישראל"

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

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

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

 – 16:30הרב שלמה לוי

 – 17:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
 – 14:15שיעור לילדים
בטעמי המקרא ופיוטים
 – 17:00איתמר ברנר:

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שבת אחר
הצהריים

חב"ד

"( 17:50בין המנחות") –
הרב רונן בן דוד:

"הרלוונטיות של משנת הרב
קוק לחינוך הדתי בזמננו"

בימות החול:

– 16:30
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

שחרית (א' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')

,5:45

9:10 ,8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
(סוף זמן קריאת שמע)9:13 :

מנחה (א ,ב' ,ד' ,ה')

19:35 ,13:40

ערבית (א ,ב' ,ד' ,ה')

20:30 ,20:15

צום הרביעי :יום ג' ,י"ז בתמוז

באמרי רחל

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

הרב ג'סי הורן

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

– 14:20
לימוד הורים וילדים

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

– 17:00
שיעור לנשים

–17:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :

5:50

כוותיקין:
( 5:20א') – ( 5:23ו')

6:10

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

"בין טלה גרמני לטלה
צרפתי – על הפוליטיקה
של ההלכה"

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

* כוותיקין

18:45
20:15

21:30

סוף הצום20:07 :

עלות השחר3:53 :

שחרית

9:10 ,8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30 ,5:30
(סוף זמן קריאת שמע)9:13 :

6:00

5:40

( 5:21כוותיקין)

מנחה

19:20 ,13:30

19:20

19:20

19:20

ערבית

20:02

20:02

אחרי מנחה

20:05

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :ליובל ורותי מישור להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לרפאל ויהודית קאודרס להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לאורי וטל בנק וליובל בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לאמוץ ושרי שפירא ולסיני לאירוסיו עם שני זמור .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :ליפעת ושמעון ברויאר-פינקלשטיין ולאביטל לנישואיה עם דוד הלל גלאוזיוס .זכו להקים בית נאמן
בישראל.
מזל טוב :לאבי ורותי איסטמן להולדת הנכדה בת לאריה ונעמי .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :לשמעון וחיותה דויטש להולדת הנכד בן ליהודית ורפאל .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לעוזי וגייל וולמן להולדת הנכד בן לרותי ויובל .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לג'קלין סיידמן ומשפחתה להולדת הנכדה בת לאריאל ולינוי .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :למנחם ושרה פריד להולדת הנכדה בת לאוריה וניר .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

תנחומים:
לשושנה הלברשטט ומשפחתה על פטירת אביה
ר' אברהם יעקב בן אליקים ז"ל.
ההלויה התקיימה ביום שני בבוקר בניו הייבן ,קונטיקט .שושנה תשב שבעה עם משפחתה
בבית המשפחה בנורוולק ,קונטיקט .אפשר להיות בקשר בנייד שלה 058-768-1846 :
או דרך המייל  7 ( .mshalberstadt@yahoo.comשעות לפני שעון ישראל).
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

שלום זכר :הציבור מוזמן לשלום זכר לכבוד הולדת בננו שיתקיים בביתנו
ברחוב דרך האבות  14מתחת לבית משפחת הרמן (כניסה מהחניה) בשעה 22:00
נשמח מאוד בבואכם
רותי ויובל מישור

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :בלעם מתאר את גאולת ישראל ממצרים בלשון הווה" :א-ל מוציאם ממצרים" .מדוע לא
אמר הוציאם ממצרים? בעל באר מים חיים (רבי חיים מצ'רנוביץ) דייק מכאן כי אור הגאולה ממצרים לא
פסק והקב"ה ממשיך וגואל ומושיע את ישראל מכל האויבים והמרעים עד ביאת המשיח בגאולה השלמה.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

החוגים התורניים לילדים :ביום שלישי י"ז בתמוז לא יתקיימו החוגים.

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10אנו לומדים
ספר תהילים .הנושא השבוע :מדוע עומדים באמירת "מזמור לדוד" (תהלים כט)? השיעור מיועד לגברים
ונשים.
הודעת גבאים :א .אנחנו מבקשים מתושבי נווה דניאל לא להניח בבית הכנסת ספרים שאתם מבקשים
להוציאם מבתיכם .בית הכנסת לא נועד לשמש כמחסן ספרים וכמקום של גניזת ספרי קודש .ארונות הספרים
מלאים ולעיתים הספרים שנתרמו מונחים כערמה על השולחנות ואף על הרצפה ויש בכך ביזוי לספרי קודש.
ב .אנחנו מבקשים מציבור הלומדים להחזיר את הספר שלמדו ממנו למקומו .אי החזרת הספרים מונעת
מלומדים אחרים להשתמש באותם ספרים.
"ותן חלקנו" :השיעורים מתקיימים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
יום חמישי

20:30-22:00

שבת

7:30-8:30

שבת

17:00-18:00

קדושת לוי -רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב
מדרש רבה על
הפרשה
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה

לגברים
לנשים ולגברים
לנשים

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
שיעור תנ"ך לנשים :אנו לומדות ספר מלכים הנושא השבוע :משברים בישראל בסוף ימי שלמה המלך .בואי
והצטרפי אלינו .ניפגש בימים א -ה  8:20-8:50בבית משפחת קסוביץ.
"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 :המקווה פתוח כל יום בין השעות .19:45-22:00במוצאי שבת וחג -המקווה יפתח
שלושת רבעי השעה ( 45דקות) לאחר צאת השבת  ,ויישאר פתוח למשך שעה וחצי .לקראת לילות שבת נא
להתקשר לקביעת מועד לטבילה .מחיר טבילה( ₪ 30-בלילות שבת וחג 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

סטריט בול – המזכירות מחפשת מתנדב שירכז טורניר סטריט בול נושא פרסים למבוגרים (מעל  )20אנו
מעוניינים להפוך את הטורניר למסורת יישובית קייצית .לפרטים נא לפנות לרות אדרי רכזת קהילה במייל:
kehiland@gmail.com
אסיפת חברים ומפגש חברים :כפי שפורסם ,היום,יום חמישי ,י"ב תמוז יתקיים ערב הסברה בנושא התקציב.
שבוע הבא תתקיים אסיפת חברים ביום רביעי ,י"ח תמוז ,מצורפת הזמנה .
מערכת כריזה :השבוע הסתיימה התקנת מערכת הכריזה לשכונה המערבית ,המערכת מותקנת מעל בית
הכנסת בדרך אבות.

בטחון
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 .

ְק ִהילָ ה
"בן אדם עלה למעלה עלה"...
בעינינו ראינו שמלאכים נמצאים לא רק בשמיים אלא מהלכים ממש פה בינינו .....ויודעים מתי
הרגע הנכון לפעול ולעשות והם יודעים לפתוח את הלב ,לשלוח יד ,חיוך או חיבוק .לאהוב במבט
עיניים או במגע....
זה מדהים ומרגש אותנו כל פעם מחדש ,לראות את כל החסד הנפלא הזה שזרם בימי קייטנת "עלה "
ללא לאות ללא הפסקה .עשיה בבחינת לתת מהנשמה ומהלב פשוט לתת ולא על מנת לקבל משהו
בחזרה ,אלא רק כדי לגרום לחיוך ,צחוק ,שמחה  ...ולהרבות אהבה ואור בעולם .בעינינו המשתאות
ראינו כמה אחריות ,בגרות ,כוח רצון ,מאמץ ומחשבה הושקעו כבר בימי ההתארגנות ועד לביצוע
המדהים.
ולכם המלאכים המופלאים רצינו לומר תודה...ועוד תודה ...על הזכות והחוויה שנופלת בחלקנו זו השנה
החמישית ללוות את העשייה המדהימה הזו ולראות אתכם מגייסים את כל כוחות הגוף והנפש .כמה
אחריות ,בגרות ,אחדות  ,חברות וענווה היו שם .כיצד ידעתם לתכנן את הלו"ז מראש ולהתגבר על לא
מעט מהמורות בדרך גם כאשר נאלצים לשנות לו"ז מעכשיו לעכשיו.
התרגשנו עד דמעות באירועים השונים ולא רק אנו אלא הורים נוספים שבאו לחוות אתנו את החוויה.
בקיצור לכם "מלאכי נוער נווה דניאל" ישר כוח ענק על המפעל האדיר הזה כי תמצית הטוב בעולם
נמצא בעשיית החסד הזה .זו זכות שאין לה שיעור .זיכרון המעמד המרגש הזה נצרב בוודאי
בליבותיכם וילווה אתכם בהמשך הדרך.
אנו הרגשנו את זכרו הטוב של בננו אלישיב על מעשי החסד הרבים שעשה בכל רגע בכל הזדמנות בחייו ,מלווה
אותנו לאורך הדרך .לתהילה ואריאלה שעבדו ללא לאות ,הרכזים השמיניסטים קיריה ,מייקי ונועם על כושר
ארגון ומנהיגות תמיד בחיוך ובנועם ,לאחראים על האוכל שתקתקו אוכל טעים ,לכל הוועדות שפעלו,
לתורמים למתרימים ,ולריבונו של עולם  -על המעמד המרגש הזה.......באהבה רבה משפחת לוביץ.

צהרון -הדיון המחודש שנפתח בנושא הפעלת הצהרון והקייטנות ולאחר שקראנו להורים לקחת חלק בצוות
שיבדוק בשנית את העברת הפעלת הצהרון והקייטנות לידי המתנ"ס ,התגייסו ריקי לוי ,אמנה שגיא ורננה פרל
לטובת העניין .הן ערכו בדיקה נוספת ואספו את הנתונים .ביום ראשון נפגשנו כדי לשמוע ולשוחח על
המשמעויות של המהלך כמו כן נשלחה במייל היישובי המצגת עם כל הנתונים על מנת לאפשר לכל משפחה
לשקול ולהחליט מה העדפה שלה .לאחר ערב זה ערכה הצבעה באמצעות טופס מקוון בקרב המשפחות להן יש
ילדים בגני הילדים בשנתיים הקרובות .תוצאות ההצבעה וההחלטה יפורסמו בשבוע הבא.
תודה לרננה פרל חיסדאי ,ריקי לוי ואמנה שגיא שלקחו על עצמן את הבדיקה המחודשת וקיום ערב
ההסברה.

כיף של קיץ בנווה דניאל!
אז מה היה לנו השבוע?
פתיחת סיירת קיץ :ביום שני נפתחה סיירת קיץ לבוגרי ובוגרות ו'-ח' בהובלתן של שירן ואדווה המקסימות.
וצפויים לנו עוד שלושה שבועות של פעילות וכיף .עדכון מפורט בהמשך...
משחקים אותה בדרך אל החופש :ביום שלישי אחה"צ נפגשנו בגן חיים להפנינג פתיחת הקיץ  .היה מרענן
ומאתגר גם לילדים וגם למבוגרים .והכי חשוב כיף לראות ולפגוש את כל מי שיצא מהמזגן ובא ליהנות!
"עושים חיים בגן חיים" :גם הקיץ ממשיכים ונפגשים בימי שלישי במהלך יולי -אוגוסט לאחה"צ של פעילות
וכיף .בשבוע הבא י"ז בתמוז לא תתקיים פעילות ניפגש שוב ביום שלישי כ"ד תמוז  18.7.17עקבו אחרי
הפרסומים.
השנה מרכזות את הפעילות רננה זלמנוביץ ושרית סולומון -יונה .עדיין חסרים לנו מס' הורים מתנדבים/ות
להעביר פעילות ולסייע בהזמנת הפיצות .מצורף קישור לטבלת גוגל דוקס שבה תוכלו להשתבץ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NV4OW7vIduFHAMasTrBHDghcnNdI8ie8Ji
 . vIM3jGMUc/edit?usp=sharingלכל שאלה מוזמנים לפנות לרננה זלמנוביץ 0523249444 -או לשרית
סולומון יונה.052-2427709 -

מה צפוי לנו בשבוע הבא?
פעילות בספרייה :ביום שני ט"ז תמוז  10.7הפנינג " אוצרות הים האבודים" בשעה  17:00בספרייה וביום
חמישי "המרוץ לספרים" פותחים את המרוץ הקריאה השנתי בשעה 18:00
הפרטים המלאים במדור הספרייה בהמשך הדף!

רוצים להיות מעודכנים בכל פעילויות הקיץ? לראות תמונות מהאירועים והפעילויות?
היכנסו עכשיו לאתר האינטרנט של היישוב בכתובת/http://www.nevedaniel.org :
בברכת קיץ טוב מהנה ובטוח לכולנו!
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

קליטת פנים
הקיץ כבר ממש פה ואיתו מגיעים מעברי דירה ומשפחות חדשות! בכל שנה מגיעות לנווה דניאל משפחות
שרוצות להקים כאן את ביתן ,וכדי להפוך את הנחיתה לרכה יותר נשמח אם כל אחד ואחת יוכלו לפקוח
עיניים לזהות פרצופים חדשים להאיר להם פנים ולברך בברוכים הבאים ויישוב טוב
בנוסף הועדה לקליטת פנים מחפשת משפחות מארחות -להזמין חברים חדשים בקהילה לסעודת שבת,
ומשפחות מלוות -לתהליך ליווי וכניסה ליישוב בתקופה שלאחר המעבר .אם אתם מעוניינים להיות חלק
מבניית הקהילה נשמח שתיצרו אתנו קשר!
צוות קליטת פנים,
אביעד דוויק , 050-7061410 -טובה רובינשטיין,052-8819453 -
אריאל רוז'צקי 050-3308585 -וג'ודי שטדנר054-8041325 -

סיירת קיץ תשע"ז!!!
פתיחת הסיירת החלה עם הרבה אנרגיות!
פתחנו ביום שני בבוקר בחוגים השונים והתחלנו לימוד שיתחלף מדי תקופה וילווה אותנו לכל אורך הסיירת.
בערב נפגשנו לתחרות "המרוץ למיליון" מטורפת בין הקבוצות השונות בתוך היישוב .עברנו בין תחנות שדרשו
הרבה מחשבה ,יצירתיות ,כוח ובעיקר עבודה קבוצתית! תודה רבה לנוער שבאו להיות מפעילי התחנות בהם
עברנו.
ביום שלישי נפגשנו והתחלנו בגיוס כספים למען פרוייקט 'הגשמת חלום לילד'
ביום רביעי כיתות ז+ח יצאו לטיול בצפון שווה ביותר עם קאייקים והרבה מסלולים יפיפיים בארצנו הקטנה,
וכיתות ו' היו השתתפו ב"קרב סכינים" תחרות בישול שאליה הגיעו מדריכי סניף בני עקיבא להיות השופטים,
היה טעים!!!
פנינו אל עבר שבוע הבא:
יום ראשון
 9:10תפילה במניין היישובי
 10:00לימוד והפעלת בוקר בנושאים מתחלפים
 10:30עבודה על הפרוייקט
יום שני
 9:10תפילה במניין היישובי
 10:00לימוד והפעלת בוקר
 10:30חוגים (שימו לב ,חוג אומנות באופן חד פעמי יתקיים ביום רביעי באותו השבוע)
 17:00יום ספורט (בישוב)
יום שלישי
 9:10תפילה במניין היישובי
 10:00לימוד בחבורות על יז' בתמוז
יום רביעי
 9:10תפילה במניין היישובי
 10:30חוג אומנות
יום חמישי
 9:10תפילה במניין היישובי
 13:00יציאה ליער בן שמן לניווט אופניים.
יום שישי
קבלת שבת מוזיקלית בגן חיים לקראת כניסת השבת (שעה תפורסם בהמשך)
נתראה בשבוע הבא
אדוה 052-3014628 -ושירן.050-7814764 -

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



נמצאו קורקינט ,קסדה ובובת עיניים .אשמח להשיבם לפי סימנים .דסי נאמן . 029934133



לפני שבועיים  ,בשבת ,אבד לנו סוודר בצבע לבן -קרם מידה ( L-XLמבוגרים) המוצא מתבקש ליצור קשר עם רפי
.050-8229292



ביום שני ,אבד לי בבית הכנסת,בבית המדרש יוחנן,במניין הראשון ,כרך של משנה תורה לרמב"ם (כריכה תכולה)
מהדורת לומדי הרמב"ם היומי ,ספר משפטים טו .כל מי שראה או יודע על מקום המצאו ,אשמח אם יוכל להודיעני לטל:
.0544628257



נמצא סכום כסף בשכונה החדשה .שיראל .0528144439



אבדה כיפה חדשה בצבעים בז'-ירקרק ביום שלישי אחה"צ ,באזור שבין בית הכנסת המרכזי לסניף .אם מצאתם בבקשה
צרו קשר.0544994787 :



נמצא ספינר .ניתן לבוא לקחת על בסיס סימנים אצלנו ,משפחת רגב ,נוף הרודיון .9938196 .24

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



קיץ חם בספרייה:
☻ ביום שני ט"ז בתמוז ( 10ביולי) בשעה
 17:00בספרייה הפנינג אוצרות הים -משחק
מסלול עם יונתן ביטון מתאים לילדים
העולים לכיתות ג -ו.
☻ ביום חמישי י"ט בתמוז (13ביולי) בשעה  18:00פתיחת

"המרוץ לספרים"
כמידי שנה ,נפגש מידי שבוע
באותו יום ובאותה שעה בחודשי
יולי אוגוסט ,נבצע משימות ,נפתור
חידות וכמובן נקרא המון ספרים
כדי לצבור נקודות! מוזמנים -בוגרי כיתות א-ז.
 נא להירשם מראש בספרייה!!!☻ ביום ראשון ז' באב ( 30ביולי) בשעה  16:30בספרייה
הצגה "שערי ניקנור" עם השחקן :אסף פרידמן .מתאים
לגילאי .4-10

כל האירועים ללא תשלום

כל האירועים ללא תשלום

* דירות לאירוח :לשבת בר מצווה ,פרשת בלק ,י"ג-י"ד בתמוז 7-8-ליולי ,נשמח מאוד לקבל דירות/בתים
לאירוח .טלי בנק .050-532-6717
* דירות לאירוח :לשבת פינחס ( )14.7ושבת מטות מסעי ( )21.7לרגל אירוע משפחתי נשמח מאוד לקבל
דירות/חדרים לאורחינו .בתודה ,רחל ומרדכי וולט .0506512347
* בחסדי ה' ,אנחנו התמקדנו בירושלים עיר הקודש .מוזמנים לבוא לבקר .כתובתנו .רחוב חלץ  ,10בקעה.
פנינה ורוני בן אפרים.
* 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-
* קייטנת כיף  !!!2017קייטנת כיף חוזרת לשנה רביעית! בהדרכת אלי ומעין שטרן( 30.7-10.8 .כולל תשעה
באב) .ימים א-ה  .13:30 - 8:30 ,בבית משפחת שטרן ברחוב דרך האבות  .27גילאי גן ועד בוגרי כיתה ב'400 .
ש"ח לכל הקייטנה או  45ש"ח ליום בודד .לפרטים :אלי שטרן  .058-6100486 -מחכים לכן! אלי ומעין)-:
** משפחתון :משפחתון קטן ומתוק עם הרבה טיולים בטבע .בעלי חיים סיפורים ושירים  .מחפש ילדים
נוספים לשנה הבאה המשפחתון נמצא בשדה בועז ופועל ארבעה ימים בשבוע מגיל שנה ומעלה לפרטים רחלה
גסנבאור .0548303844
** קייטנת ספרא וסייפא הצעה מיוחדת :אחד היתרונות של קייטנת ספרא וסייפא זו העובדה שהיא נמשכת
למשך כל חודש יולי .מאחר ורוב הקייטנות מסתיימות קודם לכן אנו פותחים לציבור (מסיימי כיתות א'  -ה')
את האפשרות להצטרף לאחר המחצית השנייה של הקייטנה250 .ש"ח לשבוע או 60ש"ח ליום .לפרטים
נוספים :קרן ואלדד זמיר .02-9932123
** חושבים על אירוע ואירוח המשפחה? מחפשים מקום להתרעננות ולהתחדשות זוגית? מקום לאירוע
אינטימי ומיוחד? הבית של רות .מרחב חדש לאירוח בוטיק זוגי ולאירועים קטנים .כעת במחירי הרצה .נשמח
לארח אתכם אצלנו .לפרטים נוספים והזמנות .כלילה קלמן .052-4317074 -
** קורס לטיני בחודש יולי :ימי שני בחדר חוגים בנווה דניאל נקיים סדנא בעלת  5מפגשים בהם נחווה את
הסגנון הכי חם של השנה! כיתות א׳-ג׳ :בשעה  16:00-17:00כיתות ד׳-ו׳ :בשעה  17:00-18:00כיתות ז׳-ט׳:
בשעה  18:00-19:00כיתות י׳ -יב׳ :בשעה  19:00-20:00נשים 20:00-21:00 :עלות הסדנא כולה  .₪200יש
אפשרות להירשם לחלק מהסדנא בעלות  ₪45לשעה .הנחת אחות .10% -להרשמה-עדי סלאב .054-3377514
** קייטנת קרנבל לטיני מטורפתתת!!  ,6.8-25.8י׳ד באב -ג׳ באלול .קייטנת קיץ לבנות כיתות -א׳-ו׳ בניחוח
ריקודים ומלא מלא פאןןן!! הזדרזו להירשם!! אפשרות להירשם על בסיס שבועי ועל בסיס יומי** .הנחה
למתארגנות על קבוצה של בנות** לפרטים והרשמה -עדי סלאב .054-3377514
** ערכת קיץ בסטודיו של פנינה! ראשון 20:15 :פילאטיס עם חני ,שני  20:00זומבה עם ליאורה ,רביעי 8:15
עיצוב עם פנינה  ,רביעי  20:00יוגה לגברים באנגלית ,שישי 8.15 :זומבה עם ליאורה ,מוצ"ש  21:15 :זומבה
ועיצוב עם פנינה הסטודיו ברחוב דרך האבות  .18/1אין צורך בהרשמה מראש פשוט תגיעי ! כרטיסיה רגילה
 350ש"ח ל  10שיעורים .כרטיסיית קיץ מוזלת  400ש"ח ל  14שיעורים! לפרטים נוספים פנינה סנד
.0525423777
** יוגה לגברים ! ימי רביעי ב  20:00בסטודיו של פנינה לפרטים נוספים פנינה סנד .0525423777

** שיעורים פרטיים במתמטיקה :הכנה למועד ב' ,השלמת פערים ,עזרה בעבודות קיץ .אלעד מאיר
. 050-7675401
** ניקוי חלונות מקצועי :ניקוי חלונות רשתות תריסים מסילות פנימיים וחיצונים .עד לגובה  6מטרים
.הניקוי מתבצע בעזרת ציוד מקצועי  :טלסקופ לגובה .מכונת שטיפה בלחץ וחומרי ניקוי מקצועיים  .חגי
אדמוני .0508229293
** סדנאות הקיץ של איריס לנשים ונערות :סדנת שוקולד וקינוחים בשני מפגשים אורך כל מפגש כ 3שעות.
הירשמי עוד היום ותראי שכל אחת יכולה!! אפשרות לבוקר או ערב :בוקר 9+12.7 :ערב23+25.7 16+18.7 :
הסדנא תתקיים בסטודיו שלי בנווה דניאל בקבוצות קטנות.לפרטים נוספים והרשמה איריס קאופמן
.054-3377513
** גמ"ח ציוד טיולים :עם בוא חג הפסח ולאחריו הקיץ מזכירים שיש ברשותנו גמ"ח לציוד טיולים .
מוזמנים ליהנות מהגמ"ח במהלך החג ובכלל (...הגמ"ח כולל  -אוהל ענק ,מנשאים לתינוקות ופעוטות ,תיקים,
מחצלות ,כירות גז ועוד )...יעקב ומרב וקס יעקב 050-5550604מרב 054-5665747

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 חדשה במרכז היישוב 3 ,חדרים ומקלט ,מוארת ,מעוצבת ,מזגנים בחדרי שינה .חצר גדולה.
לפרטים  -יואל גודיס – .0528656325
להשכרה :דירת  3חדרים (כ 70מ"ר) במרכז הישוב מ. 01.08.17מול גן חיים על ציר מכולת -בית כנסת המרכזי .
שטח גדול ליד הבית  0546531314גילה אוספנסקי.
להשכרה :דירת  3.5חדרים ברח' נוף הרודיון/אלוני ממרא .שמורה ומתוחזקת .אפשרי כבית למגורים/משרד
משותף/קליניקה .מטבח גדול .שירותים מרווחים עם אמבטיה .דוד מים חמים  150ל' .החל מה( 1.8אפשרי גם
מהשבוע האחרון של יולי)  -שכ"ד אטרקטיבי .לפרטים – אשר פרל .054-7771107
להשכרה  :דירת  3.5חדרים ברח' אלוני ממרא (ליד מגדל המים) מרווחת ,מרוהטת ומאובזרת ברמה גבוהה
מזגן מיני מרכזי ,דוד שמש ,מרפסות והרבה אור מתפנה באמצע אוגוסט (גמיש) לפרטים  -אורית נחושתן
.052-7560161
להשכרה :יחידה נפרדת של  2.5חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי רונן רוזנזון
.0545664832
להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח .הדירה מושקעת וחדשה .כניסה מידית .למעוניינים
נא לפנות לשלום ויסברג)2( .0524511859-
להשכרה 2.5 :חדרים  +חצר פרטית  +מחסן .אפשרות לריהוט .משה חבצלת )2( .0505-410580
להשכרה :דירת  5חדרים ,חצר וגינה .ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים יוסי קרוטהמר)2( 0523542969 :

למכירה :בית ברחוב נוף הרודיון ,עם הנוף הכי יפה בארץ ,שלושה מפלסים ,שישה חדרי שינה מרווחים
וגדולים ,יחידת הורים ,חדר כביסה גדול ,חלונות אנדרסון ,חימום ביונקרס ( 2יחידות),אופציה לחלוקה לשתי
יחידות נפרדות .לפרטים :נטע מגן .0507316451
למכירה :קוטג' ברחוב המוריה ,במיקום מעולה! ( בקרבת בתי הכנסת ,גני ילדים ,ספרייה ,סניף בני עקיבא,
סופרמרקט ,פארק שעשועים ,דואר ומזכירות)  160מ"ר בשני מפלסים ,הכולל  6חדרים 3 ,חדרי שירותים
ומקלחת /אמבטיה .מחסן ,גינה ,נוף .קיימת אופציה ל  4חדרים נוספים בחלל הגג ששטחו  70מ"ר .לפרטים:
תמר עבודי חובארה .0506877608
למכירה :קוטג' ברחוב אלוני ממרא [ ליד גן השעשועים]  200מ"ר מחולק ל -2יחידה להשכרה + . .גינה .
לפרטים ניר בן ישי .0544634362

סניף נווה דניאל
השבת הנוער נמצא בחמשו"ש ולכן לא יתקיים סניף במתכונת הרגילה .נא להתעדכן בקבוצות מה
התכנון של כל שבט.

החל מהשבוע!!! קיוסק מטורף של שבט נבטים בנות בימי שלישי בסניף ):חמצוצים*שוקולד*גומים ועוד!
כל ההכנסות לפרויקט לזכר חן בלוך ז"ל
שבת שלום אריאלה וצוות ההדרכה.

