
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 32:63 -צאת השבת                    32:61 -הדלקת נרות 

 ּתוְֹלֹדת       
 ב' בכסלו ה'תשע"ט

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 03:11 03:11,  02:21 מנחה בערב שבת
03:11 
דקות  01לאחר ערבית: 

  של שירת הבקשות
03:11 03:11 03:11 

 שחרית בשבת
 1::3)סוף זמן ק"ש: 

 (6:13סוף זמן תפילה: 
3:11  ,3:11  ,*6:01 

 * המניין המרכזי
3::1  ,3:01 3:11 3:01 1:23  ,*3:01 

 * כוותיקין
6:01 

 03:11 03:20,  11::0 03:11,  01:11 16:00 03:11,  1::02 03:11,  1::02 מנחה בשבת

 02:10 02:20 02:20 02:00 02:20 17:21 ערבית במוצאי שבת

 :מקווה
 22:11 – 06:11ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש

 22:11 – 06:11מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 11)תשלום 

 .111-2113601לפניות נצחיה לוי: 

  באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

 .3625או למוקד הגוש   256-5252165

 :בני עקיבא

 1::21 -ש “פע

 01:11 -לימוד סגל+ מפקד 

 01:11 -מפקד 

 03:11 -מנחה ופעולות 

 02:11 -ש, ערבית והבדלה “שירי סד

 ה' עימכם

 בית מדרש דרך האבות בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" : בימות החול

 3:01,  1::2,  2:01,  3:11 ,1:11 שחרית  )א', ג', ד', ו'(
 1::3ביום ו':  גם 

 ( 3::3)סוף זמן קריאת שמע: 

 3:01א', ג', ד':  
 3:21ו':  

 כוותיקין: 1:11
   )ו'( 3::1 –)א'(  2::1

 1::1 3:01 ,1::1 שחרית  )ב', ה'( דקות לפני הנץ החמה(  21)

    03:11,  1::01 ה'(-מנחה  )א'

 21:11 20:11 20:11 21:11,  06:11,  02:01 ה'(-ערבית  )א'

 בבוקר. 01:11עד יום רביעי בשעה  daf.meida@gmail.comלפרסום בדף המידע, נא לשלוח הודעות לכתובת 

 שבת בר מצווה של            
 אריאל כהן            

     

 בבית הכנסת הספרדי.  העלייה לתורה 

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון
 בית מדרש
 דרך האבות

בתי תושבים / אמרי רחל  / 
 אוהל "ותן חלקנו" 

 ליל שבת
 שיחה לפני ערבית:

 שחר-הרב מתניה בן
 שיחה לפני ערבית:

 משה לוי
 שיחה לפני ערבית:

 אמוץ שפירא
 שיחה לפני ערבית:

 ברק מור
 הרב שלמה לוי – 21:11

 (01בבית ביג'ל )הרי יהודה 
שבת 

 בבוקר
 לאחר מוסף: 

   :הרב יואב בר כוכבא 
ֹכֶרָך'  ו הּוא בְּ  –"'ָאֹנִכי... ֵעשָׂ

 אמת מוחלטת ואמת יחסית"

 תהילים ושיעור לנשים 
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

   "פרשת השבוע –"מדרש חנן 
 לגיל הרך עם מש' סיון וחברים        

 תפילת ילדים – 01:11
 שיעור במשנה: – 2:11

 הרב ניסים מזרחי
 לאחר קריאת התורה:

 תפילת ילדים
מדרש רבה על  – 2:11

 באוהל "ותן חלקנו"הפרשה 

לאחר 
 מוסף

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

דברי ברכה ושיחה לפני 
 שחר-הרב מתניה בןמוסף: 

 הרב יהודה זליגר:
"מדוע קיבל יעקב את 
 ברכות יצחק במרמה?"

לימוד הורים וילדים 
 לאחר אמירת "ימלוך": באמרי רחל

 תפילת ילדים 

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 תהילים לבנות – 1::01
 בבית נצחיה לוי ו'(-)א'

 (:)בריכות שלמה 

שבת 
אחה"צ 
ומוצאי 

 שבת

 –במוצאי שבת  03:11
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

 :מנחת חינוך – 01:11
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 01:11

 ט'  -ד' – 01:11

0::21 – 
 לימוד הורים וילדים 

שיעור לנשים:  – 03:11
רבי נחמן ורבי נתן על 

 חב"ד באוהל "ותן חלקנו"  הפרשה 
01:11 – 

English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

01:11 – 
 שיעור לנשים

שיעור לנשים  – 03:11
בבית בלחמו בפרשת השבוע 

 (0132)אלוני ממרא 

 יש תורה, יש פיצה! -"תורת שלמה" 
 ש שעברה נפגשנו לראשונה לעונה זאת ללימוד הורים וילדים כמיטב המסורת!“במוצ

 בבית כנסת המרכזי. 03:11בשעה  -מוזמנים כולם גם במוצאי שבת הקרובה 

 שמחת חתנים
בית כנסת המרכזי נווה דניאל מזמין את 

 ציבור המתפללים לעונג שבת.
 21:11השבת, פרשת תולדות, בשעה 

 באולם הכינוסים. 
 .לכבוד חתני תורה, בראשית וכל הנערים

 מוזמנים בשמחה

mailto:daf.meida@gmail.com


 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

 בבית הכנסת המרכזי  –הרב יחזקאל ליכטנשטיין  –דף יומי  – 3:11

 גאולה באהבה. -חידוש הברית של ישראל עם ה' : הנושא השבוע – :  השיעור היומי בתנ"ך )ספר ישעיהו( לנשים3:11 – 3:21
 

לימוד  – 6:11 (0632בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא 
 –פרשת השבוע  

מתורת 
האדמו"ר 
 מסלונים

)בעל "נתיבות 
בבית  –שלום"( 

 הכנסת המרכזי 

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  6:11
 111-32:3133לפרטים: אברהם שטיינברג, 

6:11 – 6::1: 
 שיעור בתנ"ך
 –)ספר יחזקאל( 

 שחר,-הרב מתניה בן
 בבית הכנסת המרכזי 

21:11 – 
שיעור "צורבא מרבנן" 

 –הלכות נידה  –לגברים 
 בבית הכנסת הספרדי  

 –סודות של הפרשה  – 01:11
 –ארוחת בוקר  –עם הרב שארף מביתר 

 בבית מדרש דרך האבות

  21:11 – 
עולם 

החסידות  
ד"ר  –

אוריאל 
 –גלמן 

בבית מש' 
כפיר 

)אלוני 
ממרא 

113: ) 

21:11 – 
: שיעור 22:11

 –לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 

 חלקנו" 

 בבית הכנסת המרכזי: –חוגי הרב לילדים 
 ב' בנות-:  א'1::01 – 01:21
 ב' בנים-:  א' 03:11 – 1::01

 ד' בנות-:  ג'03:11 – 03:11
 ד' בנים-:  ג'02:11 – 03:11
 ו' בנות-:  ה'02:11 – 02:11
 ו' בנים-:  ה'03:11 – 02:11

 ח'-:  חוג טעמים לבנים ה'03:11 – 03:11
 ח' בנים-:  ז'06:11 – 03:11
 ח' בנות-:  ז'06:11 – 06:11

:  שיעור 01:11 – 1::6
ברמב"ם )מורה נבוכים, 

-הרב מתניה בן –חלק שני( 
 שחר, בבית הכנסת המרכזי  

שיעור  – 21:11
 – בירושלמי מס' מגילה

הרב יחזקאל 
בבית מש'  –ליכטנשטיין 

 (22יונבסקי )נוף הרודיון 

לאחר ערבית 
 – 20:11של 

שיעור בגמרא 
בסגנון עיוני 

)גמרא, 
ראשונים וכו'( 

מס' בבא –
  –מציעא 

הרב חנן כלאב 
בבית הכנסת  –

 הספרדי  

אחרי הדלקת 
מסיבות  –נרות 
פסוקים  –שבת 

בשירה, סיפור, 
פרשת שבוע, 

ממתק.  לילדי 
בבית   –גן עד ג' 

מש' פרבר 
 (   :)מגדל עדר 

שיעור "צורבא  – 21:11
בבית מש'  –מרבנן" לנשים 

(.  :113)אלוני ממרא  כפיר
 לפרטים: ידידה ויסברג,

112-1312606   

: שיעור 22:11 – 20:01
הרב מתניה  –בתהלים 

שחר בבית מש' קפלין -בן
 ( :0)הרי יהודה 

"זה  הנושא השבוע:
 וזה ירים".    -ישפיל 

 –שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 21:11
 –הרב פנחס לנגר 

 (131בבית מש' עדי )אלוני ממרא 
שיעור בגמרא  – 20:11לאחר ערבית של 

מס' –בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו'( 
 –הרב חנן כלאב   –בבא מציעא 

 בבית הכנסת הספרדי

 בבית הכנסת המרכזי   –הרב דרור ברמה  –דף יומי  – 1::21

 משולחן הרב

 .          בפרשה: נקודה

ת ֹו"  נֹ ַכח ִאשְּ ה ' לְּ חָׂ ק ַלַֽ ַת ר ִיצְּ "על אשתו" לא נאמר, אלא, לנוכח  –"ַוֶיעְּ

אשתו. שניהם התפללו בקשו והעתירו על משפחתם ועל עתיד עם 

ישראל.  מובא במדרש )רות רבה פרשה ז(: 'הוא אומר: כל בנים 

כן'.   -יהיו מן הצדקת הזאת, והיא אומרת    -שאתה עתיד ליתן לי  

בזוגיות האוהבת והעוצמתית הזו היו גם צניעות וענווה. רבי דוד 

מאמשינוב הסביר כי יצחק התפלל לנוכח אשתו כלומר התפלל 

בזכות רבקה, שהרי הוא גדל בבית צדיקים וטבעי שימשיך בדרך 

האמונה, אך היא הגיעה אל האמונה בכוחות עצמה למרות שגדלה 

"כשושנה בין החוחים". ואילו היא תלתה את ביצוע הבקשה דווקא 

בזכותו ובזכות הוריו אברהם ושרה. אשרי הזוג והמשפחה בהם כל 

אחד רואה את מעלות זולתו. יפה עשתה תנועת בני עקיבא 

שהקדישה את נושא חודש הארגון לחשיבות המשפחה. נתבונן 

ונעריך כראוי את הטוב במשפחה ונביע זאת במילים טובות 

 ובמעשים.

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-מתניה בן שבת שלום

 ברכות ואיחולים

  להולדת הבת. זכו לגדלה לתורה פרבר לברוך וימי
 לחופה ולמעשים טובים. 

   להולדת הנכד בן לאלה וישראל. סיון  לפיני וציפי
  זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

   להולדת הנכד בן פיירשטיין  לרב דוב ועציונה
  לאוריאל וגאולה. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

   ולאריאל בר המצווה. זכה כהן  לשמואל ואורנה
 לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.

                                           

 יחד לב אל לב

 דירות אירוח: 
לכבוד השבת שבע ברכות לבננו בצלאל אנו מחפשים דירות 

 .32:022::11לאירוח בשבת חנוכה. משפחת לוי קרן 
 

  בעז"ה בשבת פרשת תולדות נחגוג בר מצווה לבננו אריאל
אנו זקוקים לדירות על מנת לשכן את אורחינו הרבים נודה על 

 .11:2:61:02עזרתכם, אורנה ושמואל כהן 

 נוער 
  בערב שבת הבאה, שבת ארגון, נקיים סעודה של כל הנוער. במוצאי השבת נצא להשבעה. -חודש ארגון

 :אפשר להרשם עד יום ראשון בערב, ג' כסלו, אצל הנציגים שלכם בשבטים
טל ורדי.  ביום שלישי ה' כסלו נאסוף את כל הכספים   -אלי שטרן, כיתה י"ב   -יהונתן איתם, כיתה י"א   -מדריכים, כיתה י'   -כיתה ט' 

 ₪. 11 -סוודר ₪,  21 -השבעה ₪,  11 -ארוחה  :. עלויות06:11-20:11בחדר הנוער בין השעות 
 

להורים ולבני הנוער בכדי שנוכל ללמוד יותר על הצרכים   לקראת התכנית השנתית החדשה הוצאנו שאלונים -שאלונים לנוער ולהורים
 .במסגרת הנוער. נשלח שוב במייל הישובי את הקישור, ונשמח מאד לתגובתכם

 
במוצאי שבת קודש פרשת וישלח נקיים בחירות לצוות הנוער. מכל שכבה ייבחרו בן ובת.   !בחירות לצוות הנוער   !!מוכנים?? זה מגיע 

 .שיח על מה אנחנו רוצים שיהיה בנוער נווה דניאל השנה -באותו ערב נקיים ערב פתיחת שנה
 שבת שלום וגשמים טובים



 משולחן המזכירות

בשבועות האחרונים התווספה תאורת רחוב בשביל   תאורה: 
הגישה אל השכונה התקציבית, ובשביל המוביל מבית הכנסת 

 לרחוב בריכות שלמה.  
לנוחיותם של תושבי נווה דניאל קיימת גניזה   גניזה יישובית: 

ליד בית הכנסת המרכזי. גניזה זו מיועדת לניירות וספרים 
בודדים הדורשים גניזה. אין להניח בגניזה ארגזים או שקיות 
גדולות של ספרים. לשם כך ישנה גניזה מרכזית ליד המועצה 
הדתית )בגבעה הצהובה(. השארת ארגזים3שקיות גוזלת זמן 
רב מעובדי התחזוקה, ומעכבת את התפקוד השוטף והתקין 

 של עובדי היישוב.  
אין להניח ארגזי ספרים בבית הכנסת   ספרים בבתי הכנסת: 

ללא אישור מראש של הגבאים. השארת ספרים ללא אישור 
 גורמת לטרחה וגוזלת זמן עבודה נוסף.

 
דירת האירוח ביישוב ממוקמת   דירת האירוח ביישוב: 

יח"ד, מול הספריה(.   02-במרכז היישוב )בפרוייקט ה 
מקומות אירוח, מצעים, מגבות, מקרר ופינת   3בדירה  

 לשבוע. 2661ללילה, ₪  161קפה. מחיר: 
 .112-3006631לפרטים נוספים ולהזמנות: צבי עבו 

 
לאחר דיונים רבים עם תושבי נווה   שוכרים וחברי אגודה: 

דניאל, נראה כי ראוי להעלות לדיון ציבורי את נושא 
 ביישוב. ה"שוכרים"

משפחות של   021-נכון להיום מתגוררות בנווה דניאל כ 
שוכרים. כיום, על פי חוקי היישוב, רק אותם תושבים 

יכולים להצביע בהחלטות האגודה )כולל  החברים באגודה 
הצבעה בבחירות למזכירות( ולהיבחר למזכירות. ישנם 
יישובים אשר יצרו קריטריונים שנועדו לאפשר לשוכרים 

 להיות חלק מהאגודה.
ודאי קיימים טיעונים מדוע יש לתת או לא לתת לשוכרים 
זכויות אלו, אך אנו מרגישים כי ישנם גורמים שבשבילם כדאי 

 ליישוב לשקול ליצור דרך עבור השוכרים להצטרף לאגודה.
חוקי היישוב מאפשרים הקמת "ועד מקומי" אשר יכול להיות 
מורכב מכל תושב ביישוב, לרבות שוכרים. אמנם היקף 
האחריות של הוועד המקומי הוא מצומצם למדי, אך אין ספק 
כי ניהול הישוב ע"י שני ארגונים נפרדים יפגע בישוב. התקווה 
היא כי שילוב השוכרים באגודה בדרך יצירתית ימנע דחיפה 

 בעתיד ליצירת ועד מקומי נפרד.
כאמור, אנו מבינים כי מדובר בהחלטה מורכבת ומשמעותית 

 ליישוב. לכן אנחנו רוצים להתקדם בדרך הבאה:
. נערוך ערב בו נשמיע לתושבים את הסוגיות ונשמע את 0

דעתם בנושא. בנוסף, אנו מבקשים מכל מי שרוצה להביע את 
ל  י י מ ל ת  ו ר י כ ז מ ל ב  ו ת כ ל ו  י ת ו נ ו י ע ר ו ו  ת ע ד

pniyotnd@gmail.com 
. לאחר שמיעת דעות התושבים, אנו נקבע אסיפת חברים 2

שבמסגרתה תציג המזכירות תכנית לשילוב כל תושבי נווה 
דניאל  )כולל שוכרים( באגודה והתוכנית תוגש להצבעת חברי 

 האגודה.
ברצוננו להדגיש כי ללא קשר להחלטה שתתקבל, רק חברי 
האגודה שרכשו בתים ביישוב יהיו בעלי זכויות משפטיות על 
רכוש היישוב. הסוגיה הנדונה היא רק האם לשוכרים תהיה 

  זכות להצביע ו3או לשרת כחברי המזכירות.

From the Desk of the Mazkirut 
Lighting: In recent weeks, street lighting has been added to 
the entrance of the “Takzivi” neighborhood and to the path 
toward the synagogue from Breichot Shlomo. 
Yishuv Geniza: For the convenience of the residents of 
Neve Daniel there is a geniza near the Beit Knesset HaMer-
cazi. This geniza is intended for individual papers and 
books that require it. Do not place crates or large bags of 
books in the container. For this purpose there is a central 
geniza near the Moetza Datit (in the Giva HaTzehuba of 
Alon Shvut). Leaving cartons/bags takes time from the 
yishuv maintenance workers, and delays their regular func-
tioning. 
Books in the Synagogues: Do not put boxes of books in the 
synagogue without the prior approval of the gabba'im. 
Leaving books without permission inconveniences others 
and takes additional work time. 
 
The Guest Apartment: The guest apartment is located 
in the center of the yishuv (in the 12 housing units, op-
posite the library) The apartment has space for 8 guests, 
linens, towels, a refrigerator and a coffee corner Price: 
590 NIS per night, 2990 weekly. For additional details 
and reservations: Zvi Abo 052-8119963. 
 
Renters and Association Members: After numerous dis-
cussions with residents of Neve Daniel the Mazkirut feels it 
is appropriate to raise the topic of renters on the yishuv for a 
public discussion. 
As of now there are approximately 120 families of renters 
residing in Neve Daniel. Presently, according to the by-laws 
of the Yishuv only those residents who are members of the 
"Aguda" can vote in decisions of the Aguda (including 
Mazkirut elections) and be elected to serve on the Mazkirut. 
There are Yishuvim which have created criteria to allow 
renters who so desire to become part of the Aguda. 
While arguments can certainly be made why renters should 
or should not be given these rights we feel there are factors 
which make it worthwhile for the Yishuv to consider creat-
ing a way for renters to join the Aguda.  
The laws in the Yishuvim allow for a "Va'ad Mekomi" 
which can be comprised of any resident of a Yishuv, includ-
ing renters. While the scope of the responsibilities of the 
Vaad Mekomi is quite limited, there is no question that hav-
ing two separate Vaadim running the Yishuv would be det-
rimental to the smooth running of the Yishuv for years to 
come. Incorporating the renters in a creative way into the 
Aguda would hopefully prevent any push in the future to 
create a separate Vaad Mekomi.  
As we stated we understand that this is a complex and sig-
nificant decision for the Yishuv.  Therefore we would like 
to move forward in the following way. 
1. We will hold one evening for the residents to hear the 
issues and express their opinions regarding this issue. Addi-
tionally, we ask that anyone who would like to write to the 
Mazkirut to express their opinion or ideas to write 
to pniyotnd@gmail.com 
2. After hearing the thoughts of the residents we will sched-
ule an Asifat Chaveirim at which time the Mazkirut will put 
forth a plan to incorporate all residents of Neve Daniel into 
the Aguda and present it to the members of the Aguda for a 
vote. 
We would like to emphasize that regardless of the decision 
of the yishuv, only members of the Aguda who have bought 
homes on the Yishuv will be legal stakeholders in the prop-
erty of the Yishuv. The issue under discussion is simply 
whether renters will have a voice in votes and an ability to 
serve on the mazkirut. 

mailto:pniyot@nevedaniel.com


 נתפנק גם בארוחת בוקר משותפת. כל נשות היישוב מוזמנות!

 לפרטים והרשמה: 

 613302:-:11, דבורה שרף: 111-6311160חני ברנשטיין: 

 קהילה
 

 מה היה לנו השבוע??

'נשים על שונה ל 'יולדות ונהנות'  שם הבקרים של    -שימו לב  

 כדי שכל נשות היישוב ירגישו נח להגיע ולבלות ביחד.הבוקר' 

בעלת העסק   -השבוע נפגשנו בבית משפחת דוויק עם שרה בלוך  

לסדנת הכנת מגש פירות מעוצב.  הגיעו הרבה ‘  תמר ותפוח ‘ 

 נשים )רובן ללא תינוקות(, וכולן נהנו.

 תן לפתיחת החורף -שוק קח

תודה לכל הנשים שתרמו ובאו לתת ולהתחדש בפריטים 

חדשים. יישר כח למארגנות 

חנה, כלנית, אסתי ומזלית. 

פריטים רבים נתרמו ונלקחו, 

וכמה מאות שקלים נאספו 

במהלך הערב והועברו לקופת 

 הצדקה היישובית.

 שבת קהילתית בפתח...

מברכים שבט )שבת פר' וארא, כ"ח טבת( נקיים -בע"ה בשבת 

קהילתית. אנו מעוניינים לשתף את הקהילה בתכנון -שבת 

 השבת.

מוזמנים להציע הצעות לנושא מרכזי לשבת ולפעילויות 

 במהלך השבת.

             : )עדיף בהודעה( את ההצעות יש להעביר לשרה פריד 

 עד ליום א' הקרוב. 112-1131333

 ועדת תרבות

דרושות מתנדבות 
 להכנת מרק לערב זה.
מי שמעוניינת להכין 

 מתבקשת להודיע 
לאסתי פרינץ: 



                                                                                                                                                             
 למכירה/השכרה                                                                                   -‘ בואו בשמחה’

 ]יפורסם אחת לרבעון בדף המידע ומידי שבוע באתר היישוב של נווה דניאל[                               

 :3930339350/ 5532399משפחת זליגר חדרים. מרפסת ענקית עם נוף משגע. מחיר נוח.  3דירה יפה להשכרה ברחוב מגדל עדר.  להשכרה . 

  :קרוב לגן שעשועים, בית הכנסת הבוקס ותחנת  בפינת אלוני ממרא ונוף הרודיון.  מ"ר.   33וחצי חדרים,    3מעולה     דירה  להשכרה
 .390-0590533לימור פרל לפרטים  כניסה מיידית. ש"ח כולל ארנונה. 2933מטבח מרווח, אמבטיה.  אוטובוס.

 :חדרי שירותים. שתי גינות מטופחות בחזית ומאחור. מרוהט  0. מרווח.  חדרים בית פרטי )שרגא אדלר לשעבר( עם שישה וחצי להשכרה
    galiastephenson@gmail.com 392-9003233  גליה סטפנסוןחלקי )אופציונאלי(. אפשרות להשכרה לטווח קצר לפרטים: 

  :מתאים לזוג,יחיד או למשרד.   חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט.   2.9במרכז נווה דניאל דירת    להשכרה 
 393-9359033 ( ג׳ולי) יוכבד כניסה מידית. לפרטים: 

 :חדרים, חדשה, יפה ומושקעת, יחידת הורים, מיזוג מרכזי, מטבח מרווח, חלונות אנדרסן. גישה ישירה ללא מדרגות.  3.9דירת  להשכרה
 .390-9005035 : אוריאל גלמן מיקום שקט ומרכזי. כניסה מידית

 : מ"ר( מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל. קומת קרקע ללא מדרגות, שכנים נפלאים! לפרטים  93-חדרים )כ 3דירת  להשכרה
 . 393-0353539אילת זמיר 

 :מול הבוקס(, נגישה ללא מדרגות, ארבע כיווני אוויר, נוף   39  ברחוב נוף הרודיון מיידי.  מ"ר ( להשכרה. 933חדרים )  0דירת  להשכרה(
ראובן הכהן   3923935539טלפון   דוד שמש, מזגן, חימום תת רצפתי, מטבח גדול ומושקע+ פינת אוכל, חדר שירות וארונות.  יפהפה, 
 אוריה.

 :תאריך כניסה גמיש.  (. 09קרובה למרכז היישוב )פרוייקט   שירותים.   2חדרים, מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה,   3דירת  להשכרה 
 3923303095כוכבא -ריקי ברלפרטים: 

 :393-9939300מנחם פריד מרפסות, נוף מרהיב כניסה מיידית. לפרטים:  2חדרים,  3דירה בקומה עליונה  להשכרה. 

 :393-9939300מנחם פריד חדרים, כניסה פרטית, גינה גדולה מתאימה גם לעסק )משרד/קליניקה(  לפרטים:  2דירת  להשכרה . 

  :2333 אמבטיה ושירותים, מטבחון, גינה קטנה וכניסה פרטית.  מ״ר.   93חדרים קטנה וחמודה כ   2מסוף אוגוסט, דירת    להשכרה ₪
 .3900393330-לשני אנגל למעוניינים ניתן לפנות  לחודש. מתאימה מאד לזוג צעיר או כמשרד.

  :מתפנה אחרי החגים.    בשכונה המזרחית.  חלונות וגינה.  מתאימה לזוג צעיר או משרד /קליניקה.  חדרים. 2.9 מ"מ. 93דירת להשכרה 
 3920-933-933שבע מטוס -בת

 :3923335303לפנחס לנגר  להתקשר  אפשרות לתווך ארוך. מטר 33שירותים, גינה כ 2 מטר, 933חדרים  0.9דירת  להשכרה  

  :משה כפיר לפרטים:   . 2393וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא, מזגן, דוד חשמל, גינה עם נוף. פנויה החל מאוגוסט    3דירת    להשכרה
3923239033 . 

  :דופלקס, סלון גדול, נוף פתוח, יחידת הורים, פינת משפחה, כניסה ללא מדרגות  מ"ר ברחוב מגדל עדר,   903חדרים    9דירת   להשכרה
 .390-2322999 מרדכי דימנטמן מהרחוב.

 :חבצלת משפחת 3939-093933 32-5530009חדרים ק"ק + חצר ומחסן. אפשרות לריהוט.  2.9 להשכרה.  

  :יואל גודיס  חדרים ומקלט, מוארת, מעוצבת, מזגנים בחדרי שינה. חצר גדולה. לפרטים   3דירה חדשה במרכז היישוב,   להשכרה - 
3923090329.  

  :חד` מוארת מאווררת ויפה. יח` הורים, חימום תת רצפתי, ונוף מרהיב. מתפנה בסוף יולי. לפרטים   2.9ברח` נוף הרודיון   להשכרה
  רחל אדרי.  390-0003909 -נוספים

  :דירת שני חדרים, מטבח שירותים וסלון מרווח. הדירה מושקעת וחדשה. כניסה מיידית. מחיר מעולה. למעוניינים נא  להשכרה
  .3920999395-לשלום וייסברג לפנות

  : וחצי חדרי שירותים. בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים עם   3חדרים כולל שתי יחידות הורים+   3למכירה
 .3933333333דויד לונדון יש אפשרות לחבר בחזרה לבית. נוף מדהים!  חלונות גדולים לכיוון הנוף.

  :בית גדול ומרווח בשכונה המזרחית! בקומת הכניסה, סלון, פ"א, מטבח, שירותים ויחידת אירוח כולל שרותים ואמבטיה.   למכירה
מ"ר כולל חלונות ושירותים.   93חדרי שינה, חדר כביסה גדול, שירותים ואמבטיה. עליית גג של    3בקומה הראשונה, יחידת הורים,  

נוף פנורמי, חצר מרוצפת עם  חימום מרכזי,  מושכרת עד אוגוסט. בית מתוחזק, -מ"ר   933-חדרים נפרדת, כ   0.9דירת  -בקומת המרתף 
 fuchslaw@gmail.com או במייל 393-3933333יוסי פוקס פרגולה ענקית לסוכה, גינה ומחסן. כניסה מיידית! לפרטים נוספים: 

 :כיווני רוח. מטבח מעוצב   0-מרפסות. חלונות ל  3חדרי אמבטיה,  3.9חדרים,  3קוטג' באלוני ממרא עם נוף מרהיב וגינה גדולה.  למכירה
 390-359-0950או  390-023-5203משפחת בן דוד ורחב ידיים. מחסן גדול ותוספות רבות נוספות. לפרטים 
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 גילה כירבולים
  00:66-04:66ה': -א'

ו', מוצ"ש ומעבר לשעות 
 בתאום מראש.

 00נוף הרודיון 
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 רותי מתנות
 06:66-00:66ה': -א'

שעה לפני -8:66ו': 
 כניסת שבת. 
 מוצ"ש: פתוח

   0נחל אשכול 
630-:080084 

 )יודפס פעם בתקופה. יפורסם כל שבוע באמצעים האלקטרונים בלבד(


