בטעם של פעם

פורים שמח!

מל ֶך ְ
שעַר הַ ּ ֶ
שר־ב ְּ ׁ ַ
א ֶׁ
מל ֶך ְ ֲ
עַב ְדֵ י הַ ּ ֶ

הקיסרית הדגולה
הקוסם

כשהם חושבים שהם מחליטים,
רק היא יודעת את האמת

האיש שהפך דרך ביטחון
לאוטוסטרדה

המשפטן
שומר החוק

היו"ר
כשהוא מישיר מבטו לשעון,
הזמן משפיל את עיניו.

ְּתצַ וֶּה

הדלקת נרות:

צאת השבת:

42:71

42:74

פרשת זכור
י"ג באדר ה'תשע"ז

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  00:11בצהריים.
תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

03:71 ,02:21

03:71

לאחר ערבית:
שירת הבקשות

0:01 ,*1:0: ,0:71

1:71 ,0:1:

1:11

לאחר השיעור (משוער,)01:01:
01:11

לאחר מוסף,
01:01

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)1::0 :

קריאות נוספות
של פרשת זכור

* המניין המרכזי

מרכז רוחני
ספרדי
03:71

אמרי רחל

בית מדרש
דרך האבות

חב"ד

03:71

03:71

03:71

1:0:

1:0: ,*::00

0:0:

* כוותיקין

לאחר מוסף,
01:01

00:01 ,01:01

בהוראת הרב :נא לוודא שיש מניין של עשרה גברים בשעת הקריאה.
03:11 ,02:1:

מנחה בשבת

03:11

03:11 ,02:1:

03:11 ,07:11

03:20 ,00:20 ,01:11

01:11

ערבית :ראו בעמוד הבא ,בלו"ז של פורים .הכנות לפורים מותרות רק לאחר צאת השבת ( )02:80ואמירת "ברוך המבדיל בין קודש לחול".

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף :הרב דני
יעקבסון" :פורים :סילבסטר

תל-אביבי לדתיים?"

שבת
בבוקר

לאחר מוסף" :מדרש חנן

מרכז רוחני ספרדי

נוף הרודיון

שיחה אחרי קבלת שבת

– 01:11
תפילת ילדים

– 3:71
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

 – 00:11מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 07:7:גן חובה  -ג'
 – 07::1ד'-ט'

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

לאחר
מוסף

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

שבת אחר
הצהריים

 – 00:11הרב שלמה לוי

חב"ד
– 00:11

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

סעודה שלישית בציבור
לא תתקיים השבת

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

שיחה אחרי קבלת שבת:
דוד רונס

שיחה אחרי קבלת שבת

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים
ראובן לביא:

"למה אסתר?
למה לא אסתר?"

– 00:11
לימוד הורים וילדים

באמרי רחל

– 01:1:
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )7322
לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 07:1:בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )1
– 0::11
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )0722

כל זמני פורים :בעמוד הבא
בימות החול אחרי פורים:

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (ב' ,ה')

,::1:

1:01 ,3:11 ,3:01 ,0:71

שחרית (ג' ,ד' ,ו')

,:::1

בימים ב' ,ו' :גם 1:11
(סוף זמן קריאת שמע)1:13 :

מנחה (ב'-ה')

03:71 ,07:11

ערבית (ב'-ה')

21:71 ,00:11 ,01:01

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

0:01

::1:

ג' ,ד'0:0: :
ו'0:21 :

כוותיקין:
( ::71ב') – ( ::2:ו')

:::1

( 21דקות לפני הנץ החמה)

20:71

21:11

זמני קריאת המגילה נקבעו תוך תיאום בין המניינים השונים
כדי ליצור רצף של זמנים נוחים לכלל תושבי היישוב.
מומלץ ומותר לעשות הבדלה בצאת השבת לפני תפילת ערבית.
ערבית
(מוצ"ש)

מגילה
(משוער)

מקום

בעל קריאה

01:20
01:11
01:1:
01:1:
01:1:
01::1
00:0:
-

18:71
01::1
01:::
01:::
01:::
00:11
00:2:
20:71
20:11
20:71

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" (קריאה שקטה)
מרכז רוחני ספרדי
נוף הרודיון
בית מדרש דרך האבות
חב"ד
אמרי רחל
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" (המניין המרכזי)
נוף הרודיון (ה"-בוקס")
בית מדרש דרך האבות
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

הרב דרור ברמה
משה כפיר
יוסף טפרמן
ברוך פרבר
הרווי פאש
פיני סיון
יהודה בראון
יחיאל גרינבלום
דוד כהן

שחרית
(א')

מגילה
(משוער)

מקום

בעל קריאה

5:71
5::1
6:15
3:01
7:30
7:30
7:1:
8:00
8:00
8:71
-

0:11
6:0:
6:40
7:7:
7:55
8:00
8:0:
8:2:
8:71
8:::
9:45
10:71

בית מדרש דרך האבות (תפילה כוותיקין)
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" (באולם הגדול)
נוף הרודיון (ה"-בוקס")
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" (באולם הגדול – קריאה שקטה)
נוף הרודיון (ה"-בוקס")
מרכז רוחני ספרדי
חב"ד
אמרי רחל
בית מדרש דרך האבות
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" (באולם הגדול – המניין המרכזי)
נוף הרודיון (ה"-בוקס")
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

גרשון סגל
אלחנן איילי
בעז קלוש
יצחק ברט
דוד זלמנוביץ

מאיר שלוש ,אליסף שוויקה ,יחיעם ארם

מאיר שלוש ,אליסף שוויקה ,יחיעם ארם

ברוך פרבר
עמיחי קטן
אפרים הלברשטט
יוסף טפרמן
אברהם מאיר

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

אמרי
רחל

בית מדרש דרך האבות

מנחה בפורים (א')

03:71 ,07:11 ,02:71

07:11

07:11

01:11

07:21 ,02:21

ערבית במוצאי פורים (א')

21:71 ,00:11 ,01:01

20:71

21:11 ,01:01

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לישי וזהבה בוכהולץ ולאדווה בת המצווה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :למרדכי ושרי הולץ ולצהלה בת המצווה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לג'קי סיידמן ומשפחתה ולבת-חן לנישואיה עם כפיר דיבקר .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לאילן ואילנה בוכהולץ לבת המצווה של הנכדה אדוה בת ישי וזהבה .זכו לנחת ממנה ומכל
המשפחה.

תנחומים:
לקרן אטינגר ומשפחתה על פטירת אביה

ר' פיטר רייש ז"ל
השבעה עד יום ששי ב"פרוטיאה בהר" בנין  31במושב שורש.
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

תנחומים:
לג'ו גוזלן ומשפחתו על פטירת אביו

ר' ליאו אליהו גוזלן ז"ל
הלוויה התקיימה בצרפת ביום א וג'ו יושב שבעה בצרפת .אפשר ליצור קשר
עם ג'ו בוואטסאפ במספר .5216254353
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

מתנות לאביונים :מצווה לתת לפחות שתי מתנות לשני אביונים ביום הפורים עצמו .כמו בשנים הקודמות אפשר
להעביר כסף למתנות לאביונים שיחולקו כאן ביום הפורים עצמו על ידי גבאי הצדקה בישוב .נא להעביר לגבאי
הצדקה :דניאל קסוביץ ,עמוס לוי ,מנחם פריד ,איציק לוי ,או אל הרב .בברכה שתזכו תמיד לשמוח ולשמח,
ועדת צדקה נווה דניאל.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :בשבת נקרא במניין את פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק" .בעל מאור ושמש אומר  :אם
תמחה את זכר עמלק דהיינו תחסר מ"עמלק" (=גימטריה  )211את המספר "זכר" (= )223תקבל 07=211-223
בגימטריה אהבה = אחד .ואז יהיה השם אחד ( )07ושמו אחד ( )07ותרבה האהבה בעולם.
זהירות חומר נפץ :בימים אלה עבריינים מוכרים חומרי נפץ מסוכנים לילדים .הנפצים ושאר המתפוצצים
מסוכנים והשימוש בהם אסור על פי התורה וגם על פי החוק .מומלץ להיכנס לאתר של עמותת "בטרם"
ולהתבונן בסיכונים ובדרך למניעתם .בכל שנה יש כאלה שנפצעים ונכווים ובאינדונזיה היו גם הרוגים.
ההורים והילדים מתבקשים לשים לב להימנע משימוש בחומרי נפץ באדר ובכל השנה ולהזהיר אחרים שאינם
מודעים לסכנה החמורה בשימוש בחומרים מסוכנים אלה.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ושמחה אמתית בפורים ,מתניה בן-שחר

החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי .כולם מוזמנים! כולן מוזמנות!
01:81-01:01

א'-ב בנות

01:11-01:11

ה'-ו' בנות

01:01-00:11

א'-ב' בנים

01:11-02:11

ה'-ו' בנים

00:11-00:11

ג'-ד' בנות

02:11-02:11

טעמי המקרא לבנים ו  -ח

00:11-01:11

ג'-ד' בנים

02:11-00:11

ז'-ח' בנים

00:11 - 00:11

ז'-ח' בנות

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:11-20:01אנו לומדים
ספר תהילים .הנושא השבוע :עת לשתוק ועת לשיר .השיעור מיועד לגברים ולנשים.
דרושים לבית הכנסת המרכזי :דרושים גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי .לפנות לנתן .1:2-7117111
"וְּ תֵ ן חֶּ לְּ ֵֽ ֵקנו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
* מהשבוע שיעור חדש בכל יום חמישי ב  88:11ב"אור החיים".
*קבוצת לימוד לנשים  -בכל יום רביעי ב  21:11-20:11לימוד בכתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ,ומיד אחר כך
חצי שעה לימוד ב"נעם אלימלך"
*קבוצת לימוד לגברים -בכל יום חמישי ב 21:71-22:11לימוד משותף בכתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ,ומיד
אחר כך ב  22:11-27:11שיעור עם הרב גרשון קיציס ב"אור החיים" על הפרשה.
*מדרש -לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב  3:71בדיוק .נשים וגברים.
*קבוצת לימוד לנשים -בתורת רבי נחמן ותלמידו רבי נתן ב שבתות ב .00:11
שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים :ביום שני ,בשעה  ,21:11נפגשים 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  21:11בבית
משפחת בן אפרים .כולם מוזמנים חדשים כוותיקים .לפרטים :מנחם פרסוף. 1:1-:31-0103 .
שיעור "צורבא מרבנן" :מתקיים כל יום שני משעה  21:21עד  20:71עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.
קריאה ולימוד בספר הזוהר :לפי פרשיות השבוע ,בימי חמישי ,בשעה  21.71בבית משפ' הכהן אוריה נוף
הרודיון .70
קריאת מגילה לנשים בידי נשים :כמידי שנה נערוך גם השנה קריאת מגילה לנשים בידי נשים  .בערב -בשעה
 21:71במרכז הרוחני הספרדי .בבוקר בשעה  1:71באולם הכינוסים .נשים ,נערות ובנות ,מוזמנות!
21:00
שיעור תנ"ך לנשים :אנו לומדות ספר שמואל .השבוע נעסוק בעונש המרובע :אי שלום עם אבשלום .בואי
והצטרפי אלינו .ניפגש בימים א -ה  1:21-1::1בבית 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" .
מעולם ועד עולם :ברשות חברה קדישא נווה דניאל שלושה עותקים של הספר מעולם ועד עולם – ספר הדרכה
לאבלים מאת הרב גבריאל גולדמן ,המושאלים לחברים ביישוב בעת צורך .שניים מהעותקים נמצאים כנראה
אצל משפחות ביישוב ולא זכור לנו אצל מי – נא ליידע את חנן מאיר או שמאי אייזנמן אם אחד הספרים
אצלכם (ואם אינכם צריכים את הספר – נא להחזיר) .בשורות טובות.
מקווה נשים :המקווה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת ,בין השעות ( .00:71-22:11שימו לב -אילו שעות
הפתיחה גם במוצאי שבתות)  .בלילות שבת  -נא לתאם מועד מראש .מחיר טבילה (כולל הכל)  71ש"ח .נא
להקפיד על תשלום( .ניתן לשלם גם בצ'ק) .לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי .1:13771001
כולן מוזמנות בשמחה!
יש תורה יש פיצה :תודה רבה לרב קני הירשהורן על עוד עונה מוצלחת של יש תורה יש פיצה!!! מחכים כבר
לעונה הבאה!! מעניין מה יהיו הפרסים .שש-בש? שח-מט? דמקה? יישר כוח גדול!!!
הורי וילדי יש תורה יש פיצה.

עצובים שנגמר "יש תורה ,יש פיצה"? אין דאגה ,משהו חדש מתחיל...

לימוד הורים וילדים בדרך האבות
פרסים!!
כיבוד!!
כל שבת בבית המדרש דרך האבות
השבת – בשעה 03:41

על כל אירוע חריג יש לדווח מיד ליואל 118-2010181 -או למוקד.0812 :

ישיבת מקור חיים :בעקבות העיכוב בבניה של ישיבת מקור חיים ביישוב והצורך שלהם לפנות את המבנים
בכפר עציון ,נווה דניאל נרתמת לסייע .ביהכ"נ המרכזי יהפוך לבית מדרש וכיתות לימוד לתקופה של השנה
הקרובה .כמו כן דרושות דירות להשכרה לטובת תלמידי הישיבה.
עדלאידע ואירועי פורים -לקראת התהלוכה ביום ראשון יסגרו כמידי שנה לתנועת כלי רכב רחוב נוף הרודיון ,
צומת נוף הרודיון ורחוב המוריה  ,ורחבת המזכירות  .הנכם מתבקשים להיערך בהתאם .
באירועי פורים הושקעו מחשבה ומשאבים נשמח לראות את כל התושבים לוקחים חלק בשמחה שמחזקת
את תחושת האחדות והשותפות.
שיפוץ אולם שמחות :השבוע החלו עבודות השיפוץ באולם שמחות הישן.במהלכן יעשה שימוש באולם
כינוסים גם במהלך השבוע  ,הסדר זה הוא אך ורק לזמן השיפוץ ונובע מתוך אילוץ .
מערכת אבטחת הישוב -העבודות מתקדמות  ,השבוע הותקנו עמודים  ,והחלו עבודות לעיבוי הגדר במספר
מקומות.
שריפה בדואר -שבוע שעבר היה שריפה בפח הזבל בדואר  ,השבוע התופעה חזרה על עצמה  ,אנו רואים את
המעשים הללו בחומרה רבה ועל כן הגשנו תלונה במשטרה שמצדה פתחה בחקירה .

ְק ִהילָ ה

אירועי פורים בטעם של פעם!!!!
כל תושבי נווה דניאל ממגדל עדר ועד אלוני ממרא גברים נשים וטף מוזמנים בצהלה ובשמחה לאירועי פורים
בטעם של פעם!!!!
מוצאי שבת -הרקדה בבית הכנסת מיד אחרי קריאת המגילה
יום ראשון -בשעה  01:71בבוקס -העדלאידע הגדולה חוזרת ובענק עם
מגוון הפתעות שלא נראו עוד ביישוב .במהלך התהלוכה תערך תחרות
תחפושות בשתי קטגוריות:
 -0לילדים -התחפושת המקורית תזכה באופניים
 -2למבוגרים שיתחפשו בטעם של פעם(דמויות מהעבר וכו') – שובר ללילה בצימר.
יום ראשון -בשעה  21:11באולם הכינוסים-מסיבת פורים שתפיל אתכם מצחוק!!! משחק שלטים
אינטראקטיבי עם שלל פרסים שווים וביניהם לינה וארוחת בוקר במלון ,כניסה זוגית לסינימה סיטי vip
ושובר למסעדה.
באירועי פורים הושקעו מחשבה ומשאבים רבים מצפים לראות את כל התושבים לוקחים חלק .זו ההזדמנות
להודות לכל העוסקים במלאכה שמקדישים שעות רבות בתכנון והפקת האירועים השונים :חברי המזכירות-
אהרוני נויבאר ,פנינה ברט ,נחמיה דימנטמן ,קני קודיש ואריאל ינובסקי ,רות,שמוליק ,רבקה ,אלעזר ,שרה
פריד שמרכזת את הצעירים ברוחם(שהולכים להפתיע אתכם בעדלאידע )...יצחק ברט ,טל בנק ורפי אדמוני.

עמית לוי

חורף טוב! לכל שאלה ,ניתן לפנות אלי:
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,110-1001010 ,

בטעם של פעם
בתוכנית:
שמחת פורים
הרקדה לאחר קריאת המגילה

מוצ"ש י"ג אדר  11.3בביהכנ"ס המרכזי
העדלאידע
יום ראשון י"ד אדר 12.3

יציאה מהבוקס בשעה 10:30

מסיבת פורים-אז והיום
יום ראשון י"ד אדר 12.3
 20:00באולם הכינוסים

בהופעת ענק של גרייניק ואלתרמן
ומשחק אינטקרטיבי נושא פרסים שווים!!!

[נאומבורג ודרורי]

מסיבה שתפיל אתכם מצחוק...

בטעם של פעם
יום ראשון י"ד אדר 12.3
יציאה מהבוקס בשעה 10:30

בתוכנית:

ועוד הפתעות רבות בטעם של פעם...

[נאומבורג ודרורי]

מיצגי ענק מרהיבים תיבת נגינה
הולנדית משאית קרקס מהסרטים
של פעם רכבי אספנות בלוני
הליום דמויות מפעם טרקטור
עם עגלה לילדים

בטעם של פעם
מסיבה שלא נראתה ביישוב
מאז העליה לקרקע...

יום ראשון י"ד אדר 12.3

 20:00התכנסות באולם הכינוסים

בתוכנית:

משחק אינטרקטיבי נושא פרסים
שיפיל אתכם מצחוק...

גרייניק ואלתרמן
ילדים סורגים 2
מצפים לראותכם!

[נאומבורג ודרורי]

הופעת השנה!

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



נמצאה מגילת אסתר לפני שלוש שנים בבית הכנסת המרכזי .לפרטים נא להתקשר  1:1-211:0::יונדב תומר.



אבדה שרשרת זהב ,בשבת .מי שמצא ,נשמח לקבלה .נא לפנות למרים פונד .1:2-13::202



בשבת שעברה נמצאה טבעת ברח' נוף הרודיון  -ניתן ליצור קשר עם דבורה קודיש  1:1-100-0210או
קני .1:1-031-:321
מצאתי גרב צבעוני של תינוק  .אשמח להשיב למאבד .הללי שיר סיון 120072:12
אבד קלמר פסים אתמול נשמח לקבלו חזרה אם מצאתם ברח' נחל מעיינות או תחנה ליד המזכירות,




אוּלַ ם ֵאירו ִּעים

דו ַאר:
ֹ
יום א' –  01:11-00:11בערב
יום ב'  3:11-1:11 -בבוקר
יום ג' –  01:11-00:11בערב
יום ד'  00:11-03:11 -אחה"צ
יום ה' –  01:11-00:11בערב
יום ו'  -סגור
בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות
הפתיחה
יונתן בן חמו

לתיאום יש לפנות לרבקה לביא,
מזכירת היישוב,
בטלפון12-0070027 :

כתובת אתר הספרייה http://nevedaniel.library.org.i :
110-1800010

ביום חמישי יא' באדר הספרייה פתוחה כרגיל
במוצ"ש יג' באדר ,בראשון יד באדר ובשני טו באדר -תהיה הספרייה סגורה.
שעות פתיחת הספרייה:
יום ראשון ,00:11-00:11 :יום שני ,01:11-02:11 :יום שלישי ,01:11-02:11 :יום רביעי:
 ,81:11-88:11יום חמישי  ,00:11-00:11מוצ"ש.80:11-88:11 :



* דירות לאירוח :אנו מחפשים דירות לאירוח בשבת פרשת ויקהל-פקודי ( כ"ז באדר  )2:27לכבוד שבת חתן של
מתי .תודה! חיים ורינת שטרן .רינת.1:21111271 :
* דירות לאירוח :בשבח והודיה לה' נחגוג ב"ה את בר המצווה של בננו רגב בשבת פרשת "כי-תשא" (פרשת
פרה) ,כ' באדר ( .)0127נשמח לסיוע בדירות להלנת אורחנו  .עמיר ומיכל זגדון.1:1-71:::11 , 12-0071332 .
** דרושים :מלצרים לשמחת בת מצווה ביום פורים (יום א ,י"ד אדר) לפרטים :צביקה נמט 1:1-0210220 -
**סדנא ללימוד איפור לאירוע או ליום יום :הזמנה מיוחדת להצטרף למפגש ללימוד חד פעמי של איפור עם
דפנה בן-סעדון -מאפרת ותיקה בתחום .בתאריך  21.7.03בשעה  21.71-22.11בביתה של דליה כהן אוריה.
רח' נוף הרודיון ( 70מול הבוקס) .נוה דניאל .טל  1:21010010הסדנא מתקיימת בקבוצה קטנה של עד עשר
נשים .עלות לכל משתתפת  ₪::לשעה וחצי .קיום הסדנא מותנה במס' נרשמות .במהלך הסדנא תערך הדגמה
על  :משתתפות בסגנונות שונים של איפור וגם תהיה התייחסות לנושא של פגמים בעור ואיך מתמודדים
איתם בעזרת איפור נכון .המשתתפות יתנסו במהלך הסדנא בעצמן בעזרת תכשירים בטכניקות השונות
שילמדו -על עצמן או אחת על השניה ...המשתתפות יקבלו יעוץ להתאמה אישית של הצבעים המתאימים להן
ותוכלנה להביא גם תכשירים שלהן כדי לשאול ולהתייעץ ..המעוניינות מוזמנות להירשם אצל דליה כהן
אוריה במייל חוזר או בטלפון – .1182010020
** 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.1:1000000:-
** כרטיסי מצוה לפורים :עמותת שמחת שני שמחה להזמין אתכם להצטרף ל"תרומה של מצוה " קונים
כרטיסי ברכה לפורים ,הכסף מסייע למשפחות נצרכות לחגוג את שמחותיהם (מצוות מתנות לאביונים) את
הכרטיסים אפשר לתת במקום משלוח מנות או בתוספת .עדיין חלה מצוות משלוח שני מנות לאיש אחד מחיר
כרטיס 01ש"ח011 ,ש"ח  00כרטיסים ניתן לקבל כרטיסים אצל משפחת ינובסקי  1:1:007230 0072301וינגוט
 1:22770011 0071007פורים שמח!
** פורים בגילה כירבולים  :מבחר מארזים מיוחדים ושימושיים למשלוחי מנות ,שקיות בכל מיני גדלים,
צבעוניות ומשמחות מבדי כותנה ומבד יוטה .שימושיות וכיפיות גם אחרי פורים!! בואו בשמחה!
גילה ינובסקי נוף הרודיון .1:1:007230 .23
** 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.com1:1-:720303
** אינדאנס  INDANCEעם טל  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש  -נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס
עם טל בנק .השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה  ,21:0:בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 0120
בנוה דניאל .נשמח ונרקוד בבואכן!!! לפרטים. talindance@gmail.com 050-5326717

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  0שבועות
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 120-9828086 :או במייל:

haya.shames@gmail.comאו לציפי ידידיה120-0172711:

tsipiyedidya@gmail.comקליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :דירת חדר  +מטבח2פינת אוכל  +חצר ,מרוהט ,כניסה מידית ,מתאים לזוג צעיר או לבודד
לפרטים :אליהו וינברג .1:17100070
להשכרה :דירה  7חדרים  (,חדר הורים )  ,אמבטיה  ,גינה  ,חצר אנגלית ,פרוייקט  1:מקום מרכזי רח' נוף
הרודיון פרטים  :ישי  1:120111211רבקה  1:1211:1727כהן.
להשכרה :דירת בת  1חדרים 2 ,חדרי שירותים ברחוב אלוני ממרא .גינה פרטית וכניסה ללא מדרגות .פנוי מ 0
מרץ .יש אופציה עד סוף יוני או להאריך לעוד שנה .לפרטים נוספים – דוד רפאלי 1:11711:33
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  7חדרים להשכרה בפרוייקט ה ,1:עם גינה מטופחת וחצר אנגלית.קומה  2עם מעלית ,כניסה
נפרדת .הודיה פריד .1:11011:00
להשכרה :דירת  2חדרים קטנה ונחמדה ,קומת קרקע ללא מדרגות ,מיזוג .פנוי מראשית אפריל.
לפרטים להתקשר לדליה גוטליב .1:13:03110
להשכרה :להשכרה באלוני ממרא  2.:חדרים  +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:
 1:2-1111271רינת שטרן.
להשכרה :להשכרה יחידה נפרדת של  2.:חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי
רונן רוזנזון .1:1:001172
להשכרה :דירת  :חדרים ,חצר וגינה .ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים יוסי קרוטהמר1:27:12000 :
להשכרה :דירת  :חדרים  +חדר כביסה עם מיזוג מרכזי ,חלונות אנדרסון ,נוף משגע לכיוון מערב ,כניסה
ישירות מהכביש (ללא מדרגות) ,מיקום מרכזי ביישוב  .כניסה מידית !! לפרטים -שילה כץ .1:1-3112100
להשכרה :דירת  7חדרים ,בשכונה המזרחית ,מקום שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה.
לפרטים לפנות לרפי עבו  052-8119998או .1:2-1000003
למכירה :בית בשכונה החדשה ,ליד השכנים הכי טובים ביישוב!  0חדרי שינה ,גינה ענקית ,מרפסת גדולה
משקיפה לנוף מרהיב .למידע נוסף :ג׳רמי גימפל .1:11000117
למכירה :בית גדול ,ומרווח ,שטוף אור ואוויר 01 ,חדרים : ,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 . 1::-000-2:11

למכירה :בית  210מ"ר (כולל יחידת השכרה אופציונלית) 1 .חדרים .מטבח בשתי הקומות .חלונות אמריקניים
(פלה ארכיטקט) בכל הבית .מזגנים בקומה העליונה .גינה  721מ"ר חדשה לפרטים 1:1-3100712 :שאול 050-
 .9718280דניאל כהן.
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
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נא לעדכן במזכירות
היישוב מקומות עבודה
ומספרי טלפון

למשרה חינוכית בנווה דניאל
מחפשים מדריך/ה לנוער צעיר בכיתות ז' -ח'
ומספר שעות שבועיות בעבודה עם הנוער הבוגר ט' -י"ב.

דרישות התפקיד:

יצירתיות
יכולת ונסיון בעבודות חינוך
ברת תכנים ופעילויות

בניית והע

שעות גמישות
היקף
ה
מ
ש
ר
ה
כ-
2
3
ש
עו
ת
חו
ד
ש
יו
ת
עיקר שעות העבודה בערבים

לפרטים
תהילה 0543319976 -
tehila.yale@gmail.com

עיצוב :תמרפאלי 054-2307195

לב פתוח ואוהב

מל ֶך ְ
שעַר הַ ּ ֶ
שר־ב ְּ ׁ ַ
א ֶׁ
מל ֶך ְ ֲ
עַב ְדֵ י הַ ּ ֶ

הגזבר
מקבל רק בדולרים

הפנים של המזכירות
הייתי כאן לפניכם

המנכ(רג)ל
בבוקר לח בשנת תרל"ח ,עם זגוגיות עיגול,
הגיע מאלעזר ליישוב ,מנכ"ל במשימת ריגול

המואביה
באה לעשות סדר

שרת הברזלים
מגדלת את דור העתיד

ׁשתֵךְ...
ּק ָ
אלָתֵך ְ ו ְיִּנָתֵן ל ָך ְ ּומַהּ-ב ַ ָ
ּׁש ֵ
"מַהְ -

תעָׂש"
ּמל ְכּות ,ו ְ ֵ
...עַד-חֲצִי הַ ַ

