ִמ ְׁשפָּ ִטים

צאת השבת:

הדלקת נרות:

17:00

פרשת שקלים
כ"ה בשבט ה'תשע"ח

17:59

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

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

17:10 ,12:20

17:10

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

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

8:30 ,6:45

8:00

8:15

16:30 ,12:45

16:30 ,12:45

16:30

16:30 ,13:00

16:59 ,14:00

17:59

17:59

17:49

17:59

17:59

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:09 :

מנחה בשבת

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת
שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
פיני סיון
לאחר מוסף :הלל
ברנשטיין" :עבדך הנאמן"
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

– 10:00
תפילת ילדים

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

שבת
בבוקר
לאחר
מוסף

פרשת השבוע לילדים בגיל
הרך עם מש' סיון וחברים

שבת אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

תהילים ושיעור לנשים

 – 16:00הרב שלמה לוי
 18:30במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

17:10

17:10

17:10

8:30 ,*5:51

9:15
16:30
18:09

17:10

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב ג'רמי שפירר

שיחה אחרי קבלת שבת:
שאול כהן
 – 7:30שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב ג'סי הורן

שיחה אחרי קבלת שבת

 – 15:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

– 14:20
לימוד הורים וילדים

לאחר מנחה – סעודה
שלישית ודברי תורה

 – 16:00שיעור לנשים

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

6:15

5:50

6:10
ה'6:00 :
ו'6:20 :

5:45

בימות החול:
שחרית (א' ,ג' ,ד')

,5:50

שחרית (ב')
שחרית בראש חודש (ה' ,ו')
(זמן טלית ותפילין)5:31 :
מנחה (א'-ה')

,5:45

ערבית (א'-ה')

הרב אילן מיזר" :תורה,
עבדות ומוסר אנושי"

חב"ד
– 15:30

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40

באמרי רחל

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

,5:30

* כוותיקין

5:40

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
– 15:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

בית מדרש דרך האבות
כוותיקין:
( 6:03א') – ( 5:58ו')
( 20דקות לפני הנץ החמה)

17:10 ,13:40
20:30 ,19:00 ,17:50

21:30

21:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לאלעזר ורותי דימנטמן ולהודיה לאירוסיה עם שמואל רנחל .זכו להקים בית נאמן בישראל
מזל טוב :לאליהו ורייזי רוזן ולמנחם לנישואיו עם דנה אוסעדון .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :ליוסי וחוה שושן להולדת הנכד בן לאורטל ומוטי .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לשרגא וג'ולי אדלר להולדת הנכדה גפן בת לניצן ומירי .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל  052-8656325או למוקד הגוש .1208

20:00

תנחומים
לדבורה שרף ןמשפחתה על פטירת אביה
אפרים ישראל רובינגר ז"ל.
(לפני מספר חודשים נפטר אביה שגידל אותה).
הלוויה התקיימה בארה"ב .דבורה יושבת שבעה בביתה בישוב
ברחוב נחל אשכול  1עד יום ב' בבוקר.
שעות ניחום :מ  14:00 - 9:00ומ . 22:00 - 16:00
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :פרשת שקלים מציבה בפנינו אתגר" .ונתנו" ! אפשר לקרוא מילה זו ישר וגם הפוך .בעלי הרמז
לומדים מכך כי הנותנים גם מקבלים .כסף נקרא כך כי רבים נכספים אליו .אם נכיר כי קבלנו את הכסף מאת
בורא עולם הנותן לנו כוח לעשות חיל ,נדע גם לתת .הנותנים – מקבלים .מאזן הזכויות עולה והאישיות
מתעלה .הנותנים משתפרים במידות טובות ובעיקר בפיתוח הנדיבות.
משנכנס אדר :לתושבי נווה דניאל השלום והברכה ,כידוע ,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.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

מנין חדש לתפילת ערבית :מידי ערב ,תתקיים תפילת ערבית בשעה  21:00בבית
כנסת הספרדי בישוב .אשמח אם אנשים יוכלו להצטרף ולחזק את המניין בעיקר
בימיו הראשונים וכמובן במשך כל השנה  .תודה רבה ,אוראל נאמן

מסיבות שבת :אנו שמחים לבשר לילדי הישוב על פתיחת *מסיבות שבת* לילדים מדי יום שישי ,מיד אחרי
׳הדלקת נרות׳ בבית משפחת פרבר ,רחוב מגדל עדר ( 4מתחת פרידמן) בתכנית :פסוקים בשירה ,סיפור ,פרשת
שבוע ,ממתק .התכנית תועבר ע״י ימי פרבר (גננת מנוסה)  .משך התכנית כ 25-דק׳ .מיועד לילדי גן עד ג׳.
ההשתתפות ללא תשלום.
השיעור היומי בתנ"ך לנשים :בבית משפחת קסוביץ בימים א-ה  8:50- 8:20אנו התחלנו ספר הנביא ישעיהו.
חברות ותיקות וחדשות מוזמנות בחום.
אהל 'ותן חלקנו':
חמישי
שבת
שבת

20:30-22:00
7:30-8:30
16:00-17:00

" קדושת לוי "
מדרש רבה על הפרשה
רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה

לגברים
לנשים ולגברים
לנשים

בית מדרש נווה דניאל  :בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את הקהל לשיעורים של הרב מתניה
שיתקיימו בימי ראשון מ 9:00עד  9:45בתנ"ך (ספר יחזקאל) ומ  9:45עד  10:30ברמב"ם אנו מתחילים חלק
שני בספר מורה נבוכים לרמב"ם .אנו לומדים בבית המדרש בבית הכנסת המרכזי בימים א-ה מהשעה 9:00
ועד הצהרים .לפרטים -אברהם שטיינברג .0538248088
שיעור צורבא מרבנן לנשים :מתקיים בכל יום שני בשעה  20:30בבית משפחת וייסברג .מוזמנות להצטרף!
לפרטים ניתן להתקשר לאסתי פרינץ .052-6932109
השיעור השבועי בתנ"ך :אנו מעיינים עם הרב מתניה במזמורי תהלים .הלימוד מתקיים בבית משפחת קפלין
בימי שני בשעה  22:00 - 21:10פתוח לגברים ולנשים .הנושא השבוע :נהר משמח בירושלים.
החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה בימי 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

 18:00-18:30חוג טעמים לבנים ה'-ח'

 16:30-17:00ג'-ד' בנים

 18:30-19:00ז'-ח' בנים
 19:00-19:30ז'-ח' בנות

שיעור גמרא :שיעור גמרא מתקיים בימי שלישי ובימי חמישי בבית הכנסת הספרדי מיד לאחר תפילת ערבית
( .) 21:00השיעור מועבר ע״י הרב חנן כלאב בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו׳) .לומדים כעת מסכת בבא-
מציעא .מוזמנים בשמחה!
שיעור בספר הזוהר :על סדר פרשיות השבוע ,בכל יום חמישי בשעה  21.30 -20.30בבית משפחת הכהן אוריה.
מקוה נשים שעון חורף :המקוה יהיה פתוח כל יום בין השעות  .19:30-22:00במוצאי השבתות הקרובות,
המקוה ייפתח בין השעות ( 19:30-22:00כמו בימי השבוע) .בלילות שבת נא להתקשר לקבוע מועד לטבילה.
מחיר טבילה ( ₪ 30בלילות שבת-פטורים מתשלום)  .נבקש להקפיד על התשלום .לשאלות ובקשות מיוחדות
נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון  050-7338910כולן מוזמנות בשמחה! חורף בריא ונעים  .צוות הבלניות .

פגישה עם מח"ט עציון :ביום שישי שעבר נפגשנו עם המח"ט בכדי להציג לו את המערכת החדשה לאבטחת
היישוב .מיותר לומר שהמח"ט התרשם מהיכולות של המערכת ורואה בה מודל לחיקוי עבור יישובים אחרים.
המח"ט עדכן שהוא הוציא הנחייה מפורשת שאין לאפשר לינת ערבים בשטחים החקלאיים במשך הלילה אלא
רק עיבוד של האדמות במשך היום ,כמו כן לחצנו על הצבא לקדם פריצת דרך גישה חדשה לשדה בועז מכיכר
אל חדר מה שיקל מאד על התושבים של שדה בועז וגם לנו במקרה של פקקים ועומסים בכביש .60
הפקדת תוכניות לתוספת בניה :במזכירות הישוב הופקדו תוכניות לתוספת בניה של משפ' לוין סוזן
ויוחנן ברח 'עמק ברכה  22/1לעיון התושבים עד יום חמישי .15.2.17

ט"ו בשבט :ט"ו בשבט אמנם מאחורינו וההכנות לפורים בעיצומן אבל קצת ממה שהיה לנו ....ביום שלישי
ערב ט"ו בשבט יצאו חניכי בני עקיבא לנטיעות בנאות קדומים ,ביום חמישי ילדי הגנים וכיתות א'-ג' יחד עם
ההורים נהנו מאחר צהריים פעיל הכנו ראש דשא והיה כיף ונחמד! וביום שישי קינחנו בנטיעות והפנינג ט"ו
בשבט לכל המשפחה בנבי דניאל כמיטב המסורת ,תודה לעדי ואילנה לוביץ על היוזמה והארגון.
מחסן תחפושות :כמידי שנה נפתח מחסן התחפושות .בשנים האחרונות התנדבו אנשים לפתיחת המחסן וכך
ירד ממני הנטל .השנה אפתח פעמיים :ביום א' ,כ"ו בשבט ( )11/2וביום א' ,י' באדר ( .)25/2בנוסף ,ככל
שיהיו יותר מתנדבים ,ייפתח המחסן יותר פעמים! שיהיה לכולנו פורים שמח! לפרטים נוספים רינת שטרן
.052-8040234

הכר את הועדה :ביישוב פועלות ועדות שונות העוסקות במגוון תחומים .בכל שבוע במהלך השבועות הקרובים
נכיר ונחשף לפעילותה של ועדה אחרת.

והשבוע :ועדת חינוך נוער
חברות הועדה :שלומית כסליו ,רותי גולדשטיין ,אביטל ברנר והדס דוויק.
הועדה עוסקת בליווי כלל מסגרות הנוער במקביל לחשיבה משותפת והצפה של נושאים שראוי וצריך לעסוק
בהם ומקדמת שיח ותהליך חינוכי ערכי.
מעוניינים להיות גם חלק מעשייה משמעותית ביישוב? לתרום מניסיונכם לטובת הקהילה? מוזמנים לפנות
אליי ונמצא את המקום הנכון ביותר.

הרשמה לגני הילדים וכיתות א' :ההרשמה לגני הילדים ובתי הספר לשנה"ל תשע"ט נמשכת עד ביום
שלישי  13.2.18כ"ח שבט באתר המועצה ,מצורף קישור/https://www.baitisraeli.co.il .רישום-לבתי-
הספר-ולגני-הילדים-לשנה-ל-תשע-ח הזדרזו להסדיר את הרישום.
אני פה בשבילכם ואשמח מאוד לשמוע מכם .אני זמינה בימים א',ב' ,ג' וה' במזכירות בין השעות 15:30 -8:30
כמו כן זמינה בטלפון או בהודעות החל מ 20:00 -אפשר להתקשר או לשלוח הודעה ואחזור אליכם.
בברכת חורף טוב,
רות אדרי רכזת הקהילהkehiland@gmail.com 0547495956 .

לשבט מעלות בנים ולגרעין הנוער!
ישר כוח ענק על ההתנדבות בעבודת האדמה .
נהננו ממש לעבוד איתכם בעיקר ליהודה יעקובסון שניצח על כל העשיה .אין כמוכם.
אנו מזמינים בני נוער נוספים לבוא לעבוד ולעזור לנו לשמור על אדמות המדינה .חוויה כייפית
מובטחת לבאים! אילנה ועדי לוביץ.
ועידה סניפית -בשנת הועידה הכ"ד של בני עקיבא ,במוצאש"ק הבא ,פרשת תרומה נקיים בסניפנו ועידה
סניפית ,בה נדון בנושאים שנבחרו ע"י ועדת הארגון של הועידה .כולכם מוזמנים! נוער ,בוגרים והורים.

דרושות דירות וחדרים :לשבת שבע ברכות של בננו מנחם ודנה ,שבת פרשת משפטים כ"ד-כ"ה בשבט (9-
 10פברואר) נשמח לקבל דירות\חדרים לאירוח אורחינו .בתודה ,אליהו ורייזי רוזן . 0547-470-626
* גילה כירבולים לקטנים :חנות של מתנות ייחודיות ושימושיות להורים ולקטנים .כאן בנווה דניאל ,נוף
הרודיון , 27פתוח בימים א-ה מ .16:00-19:00שאר השעות בתאום מראש .בואו בשמחה! גילה ינובסקי
.0545993271
* חדש בגילה כירבולים :סדנת סריגה בחוטי טריקו בהדרכתה של מרב גלעד .בסדנא נלמד טכניקה של סריגה
עגולה ונסרוג סלסלה .הסדנא תתקיים ביום שני  19.2בשעות  9:30-13:00-בחנות "גילה כירבולים לקטנים" .
ביום הסדנא כל משתתפת תקבל  10%הנחה על קניה בחנות .לפרטים ,מרב  0523689679גילה ינובסקי
 0545993271בואו בשמחה!
* סדנת משלוחי מנות :כששוקולד ויין נפגשים  ....סדנת משלוחי מנות יוצאת לדרך!!! ביום שלישי  13.2בשעה
 20:00בסטודיו של איריס בנווה דניאל  .בואו בשמחה!!לפרטים והרשמה  -איריס קאופמן .054-3377513
* יוגה עם דינה! שעות חדשות :ימי ו’בבקר ב 9:30ימי שלישי בערב ב 19:30בהמשך אעביר שיעורים נוספים
על פי דרישה .בשיעור (בסגנון ויניאסה) נתמקד במתיחה וחיזוק של כל שרירי הגוף ותרגול נשימות באווירה
רגועה ,נינוחה ומעצימה המותאמת לכל אחת באופן אישי .עלות שיעור בודד 40 :ש”ח .עלות חודשית150 :
ש”ח רחוב עמק ברכה מס’  .18לפרטים נוספים והרשמה :דינה פרידבורג פל’ – .0548354945
* קונצרט חליל ופסנתר -בס"ד יתקיים קונצרט חליל ופסנתר בבית משפחת רובסקי רח' המוריה  23/4במוצאי
שבת פר' זכור אור לי' אדר  24לפברואר  2018בשעה  20:15בתוכנית :באך  -קונצ'רטו בלה מינור (חליל
ופסנתר) הומל  -סונטה (חליל ופסנתר) רחמנינוף  -פולקה איטלקית (פסנתר) דבוסי  -ליל הירח (חליל
ופסנתר) רחמנינוף  -רומנס (פסנתר) פורה  -שיר ארס (חליל ופסנתר) מבצעים שמואל רטבי בחליל וגניה
רובסקי בפסנתר הציבור מוזמן.
* שיעורים פרטיים :מעבירה שיעורים פרטיים במתמטיקה -עזרה בשיעורי בית ,עבודות וחזרה למבחנים
ובגרויות .אפשר שיעור קבוע או שיעורים בודדים לפי הצורך .לכל הגילאים ,במחירים נוחים .אביה בראון
0509777478
* לפני כמה שבועות נעלם לנו מהכניסה לבית טרקטור לילדים (בימבה) יקר ללבנו ,בצבע צהוב .נשמח מאד אם
יחזור אלינו .תודה ,אילת זמיר .058-6898901
** חוג ריקודי בטן :ביום רביעי ב  20:30וביום חמישי ב  9:30בשדה בועז מוזמנות לשיעור נסיון חינם.
ענת צוובנר .0523103040-
** הסטודיו של איריס מארח את גברת שרשרת :בא לך לענוד שרשרת מהממת ולהשוויץ לכולן שאת הכנת?
גברת שרשרת מזמינה אותך לסדנה צבעונית ומלאת סטייל!! יום ראשון כו' שבט  11.2בשעה  10:30בבוקר
בסטודיו של איריס קאופמן בנווה דניאל .שפע חומרים איכותיים וחוויה יצירתית וצבעונית .עלות
למשתתפת  100ש"ח .לפרטים והרשמה -מירב  058-4389005אצל איריס קאופמן.

** קבוצת ריצה לנשים :קבוצת ריצה לנשים ברמת מתחילות נפתחת ביישוב .תוכנית מקצועית מ 0-5ק"מ עם
אופציה לקבוצת המשך עד  10ק"מ` בהדרכת המאמנת הדסה כהן (מאמנת מוסמכת מטעם וינגייט).
האימונים יתקיימו בימי שלישי ב .20:00להרשמה לאימון היכרות בשלישי הקרוב ה  6.2יש ליצור קשר עם
הדסה כהן 0525366268 :או במייל .hadassab9@gmail.com
** דרוש/ה :עוס לתיכון ירושלמי .משרה מלאה .לפרטים; רפאל אלפסי .0549933235
** דרושה דירה :אנחנו מחפשים דירת שני חדרי שינה לפסח לחמי וחמותי  ,הדירה צריכה להיות נקייה לפסח.
התאריכים הם מרץ  - 26אפריל  8שומרון בר עמי .0527342624 -
** רפלקסלוגיה והילינג :האם אתם עייפים? האם אתם סובלים מכאבי שרירים? האם אתם חשים חסרי
חיוניות? תן לעצמך או ליקירכם מתנה  .ג'יימס יואל כהן-מסאז' רפואי ,רפלקסולוגיה ,הילינג ,שיאצו
.jamescohen500@gmail.com 0547-987-689
** תמר ותפוח :חוגגים בר מצווה בקרוב? מגשי פירות וירקות חתוכים ומעוצבים עם עיטורי בר מצווה
.הכוללים מגוון עשיר ומפנק של פירות העונה ופירות טרופיים  ,הפלטה מעוצבת בצורה מרשימה ואישית
לכל לקוח .להזמנות חייגו-0547775966:שרה בלוך):

שעות פתיחת הספרייה:
יום ראשון:
יום שני:
יום שלישי:
יום רביעי:
יום חמישי:
מוצ"ש:

16:00-19:00
15:30-18:30
15:30-18:30
20:30-22:30
16:00-19:00
21:30-22:30

חיכינו חיכינו והנה זה בא -אתר האינטרנט של ספריית נווה דניאל שודרג .הכתובת היא:
/https://nevedaniel.library.org.il
כדי להיכנס לחשבונכם האישי יש להעביר אלי את מספר תעודת הזהות כך שיוגדר כשם
המשתמש והסיסמא שלכם.
רינה בס.

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  4שבועות
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 במיילhaya.shames@gmail.com :
או לציפי ידידיה054-3075700 :

tsipiyedidya@gmail.com

קליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :דירה נחמדה בת שני חדרים חצר גדולה ונגישה ב 100%קרובה לבית הכנסת לפרטים נוספים לפנות
למנחם פריד .050-5585866
להשכרה :בשכונה החדשה דירת  3חדרים מוארת ונעימה בקומת קרקע ללא מדרגות .כניסה מיידית .אילת
()1
זמיר 058-6898901
להשכרה :ברח' דרך אפרתה בבית משפחת אידינוב יחידת דיור  3חדרים חדשה ומרווחת  90מ"ר  +מרפסת.
הסתיימה להבנות לפני כחצי שנה .קומת קרקע ללא מדרגות .לפרטים :אפרים סימן טוב .054-7678793
()2
כניסה משוערת לפני פסח.
להשכרה :במרכז נוה דניאל דירת  2.5חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט עם שכנים נחמדים.
()2
מתאים לזוג ,יחיד או למשרד כניסה מידית פרטים :יוכבד ארנוביץ .050-5395673
להשכרה :דירת שני חדרים להשכרה בשכונה החדשה .קומת קרקע ,ללא מדרגות .מצוין למשרד או לזוג .זמין
מידית .נא ליצור קשר עם דליה גוטליב.0547567889 -

()2

סיבלוט דירה :מהתאריכים  20.2עד  8.4נקי לפסח .דירה מרוהטת ,מול בית כנסת הגדול .פרטים יוסי בלפר
()3
.0543352236
להשכרה :דירה  3חדרים במרכז היישוב פרוייקט  45הסקה  ,גינה חצר אנגלית מיידית פרטים ישי כהן
פל' .054/6488244

() 3

להשכרה 2.5 :חדרים ,ק"ק מרוהטת חלקית  +חצר .טליה חבצלת .410580-0505

()3

למכירה :ברח' אלוני ממרא בצמוד למצפור האלף דירת  5חדרים  160מ' מקסימה ומרווחת קומה אחת! 4
חדרי שינה וסלון גדול ,יחידת הורים מפנקת 2 ,חדרי שירותים  -אמבטיה ושירותי אורחים .דוד שמש +
יונקרס .מזגנים ביחידת הורים ובסלון .מטבח מאובזר ופונקציונאלי 3 .מרפסות ,חדר כביסה 2 ,מחסנים וגינה.
יחידת השכרה מניבה  80מ'  3.5חדרים עם מטבח גדול ,שירותים עם אמבטיה .לפרטים  :מאיר 0547771109
()2
אשר –  0547771107פרל .
למכירה :דירת גג  110מטר יפיפייה עם מעלית  4 .חדרים (כולל יחידת הורים) ומרפסת .נוף משגע! פרטיות,
יונקרס ודוד שמש .מיקום מעולה במרכז היישוב -קרובה לגנים ,בתי כנסת ,דואר ,מכולת ,גן חיים .אפשרות
()3
להשארת ריהוט .לפרטים אהרן אליסף חיסדאי 0506205968

הֲ ָׁשבַ ת אֲבֵ ָׁדה:


שטר של  100שקל נפל מכיסי בדרך מסנטר הגוש לרחוב דרך האבות ביום שני .אם מצאתם נא להתקשר
ל 0547576250סינה קורן .

()1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJwSbDXIq7wgIxnsfPL5YidKIzzuTHX0d n1mT57bjwoGI_w/viewform

