במעלה ההר

בֹּא

דף מידע נווה דניאל

ו' בשבט ה'תשע"ט

צאת השבת 43:61 -

הדלקת נרות 43:61 -

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

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

04:11 ,02:21

04:11

לאחר ערבית 01 :דקות
של שירת הבקשות

שחרית בשבת

בית הכנסת הספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

04:11

04:11

04:11

04:11

קבלת שבת עם מנגינות

(סוף זמן ק"ש)3:09 :

3:01 ,*0:91 ,4:91
* המניין המרכזי

0:91 ,4:11

0:11

0:01

0:91 ,*4:11

3:01

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

04:11 ,02:11
17:34

04:11 ,02:11
03:91

16:00
03:21

04:11 ,09:11
03:91

04:91 ,01:11
03:91

04:01
03:11

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
הלל ברנשטיין

שיחה לפני ערבית:
הרב דוד בס

שבת
בבוקר

לאחר מוסף:
 הרב מתניה בן-שחר:

לאחר
מוסף

 תהילים ושיעור לנשים

 – 01:11תפילת ילדים

"מאורות חודש שבט וטעמיו
במשנת הרב קוק זצ"ל"

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל
" מדרש חנן" – פרשת השבוע
לגיל הרך עם מש' סיון וחברים

שבת
אחה"צ
ומוצאי
שבת

 00:91במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

בימות החול :

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

בית הכנסת הספרדי
שיחה לפני ערבית:
יקיר שמש
 – 21:11עונג שבת ודברי
תורה

שחרית (ב' ,ה')

עפרוני שלזינגר:

– 01:11
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

ערבית (א'-ה')

21:91 ,03:11 ,03:21

לאחר קריאת התורה:

 – 3:91מדרש רבה על

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

חב"ד

מנחה (א'-ה')

שיחה לפני ערבית:
בן ברוך

 – 21:01הרב שלמה לוי
בבית קלוש
(אלוני ממרא )0391

 – 3:91שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

 – 01:91מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

04:11 ,09:11

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים  /אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו"

תפילת ילדים

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
0:01 ,3:11 ,3:01 ,4:91
,1:11
ביום ו' :גם 0:11
,1:11
(זמן טלית ותפילין)1:13 :

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

* כוותיקין

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 09:91גן חובה  -ג'
 – 09:11ד'-ט'

נוף הרודיון
א' ,ג' ,ד'4:01 :
ו'4:21 :
4:01
20:91

הפרשה באוהל "ותן חלקנו"

"ייחודו של
קרבן הפסח"

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

 – 09:11תהילים לבנות
(א'-ו') בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )1

– 01:21
לימוד הורים וילדים

 – 01:91שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"

– 01:91
שיעור לנשים

 – 04:11שיעור לנשים

"גאולה בפרשה" בבית
בלחמו (אלוני ממרא )0992

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

1:11

כוותיקין:

1:11

( 4:00א') – ( 4:03ו')
( 21דקות לפני הנץ החמה)

21:11

20:11

יחד לב אל לב

השבוע במשחקיה

אירוח חיילי נתיב אצלנו בישוב :שלום כולם .שמי יהונתן ויאטר,
גר בנווה דניאל ,מפקד בקורס "נתיב"  -קורס ללימוד זהות
ולקראת גיור בצבא .בשבת פרשת בשלח (שבת שירה) ,י“ב-י“ג
שבט ( ,)00-03.0אנו רוצים לקיים שבת בקהילה בישוב .מטרת
השבת היא לתת לחיילים לחוות כיצד מתנהלת שבת בבית דתי.
לשבת הזו יש חשיבות רבה בתהליך הגיור של החיילים .משפחות
המעוניינות לארח  2-9חיילים  9חיילות ללינה ו 2-סעודות נשמח
שיפנו אלינו :יהונתן ויאטר .1113202099 -נשמח מאד להירתמות
ושותפות! תודה גדולה !! קורס נתיב  -פלוגת לביא -הודיות.

יום ראשון ז' שבט :46.4
שעת סיפור" -המטרייה הגדולה של אבא "
יום רביעי י' שבט :43.4
יצירה -עץ בעזרת גלילי נייר
*המשחקייה פתוחה מהשעה ,43:22
הפעילות תחל בשעה 43:62

מקווה:
א'-ה'22:11 – 03:91 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש22:11 – 03:91 :
(תשלום  ,₪91בערב שבת ללא תשלום)
לפניות :נצחיה לוי.111-3990301 :

תושבי הישוב מוזמנים להתוועדות לרגל י׳
שבט ביום רביעי הקרוב י׳ שבט בשעה
 21:91בבית חב״ד ,סביב שולחנות ערוכים,
עם הרב אליהו לוי (בן הרב שלמה שיחי)
באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
 250-5353605או למוקד הגוש .4025

בני -עקיבא:
מפקד ולימוד סגל01:11 :
מפקד ,מנחה ופעולות01:21 :
שירי סד"ש ,ערבית והבדלה03:11 :
בעז"ה בשבת הבאה יתקיים לימוד
הורים וילדים בסניף ,פרטים בהמשך...
ה' עימכם

ברכות ואיחולים

משולחן הרב
נקודה בפרשה :בני ישראל מקבלים ביציאת מצרים את קדושת
הזמן .החודש הזה לכם ראש חודשים .בית הדין יכול לקדש
חודשים ולעבר שנים במצבים מיוחדים .רבנו עובדיה ספורנו
רואה כאן חלק חשוב ממהלך השחרור ביציאת מצרים .בימי
השעבוד לא היו ימינו ברשותנו .רק אחרי השחרור  :החודש הזה
לכם  -שלכם .מכאן ואילך יהיו החודשים שלכם לעשות בהם
כרצונכם ולא לעבודת זרים ורצונם .אשרי מי ששולט בזמנו
ומנצלו לטובה ולברכה לעצמו למשפחה ולמען כלל ישראל.
תפילת הדרך :החורף הגיע במלוא עוזו ,גשמי הברכה מרווים את
האדמה ואנו בהודיה גדולה לריבונו של עולם המשפיע עלינו
מברכות שמים .הנהגים והולכי הרגל צריכים להיזהר כפליים,
אלה ברכב ואלה ברגל ובאופניים ,בכבישים ובמעברי החציה,
בגשם ובערפל אנא פקחו שבע עיניים ,והגבירו תשומת לב כולל
האוזניים ,ערב ובוקר וצהריים ,ותצלח דרככם בכל מקום וגם בין
נווה דניאל לירושלים.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

★

לג'סי וטרה הורן ולאליענה בת המצווה .זכי לגדול
בתורה  ,לחופה ולמעשים טובים.

★

ליעקב (ג'ק) ושאנון נוסן ולציפורה בת המצווה .זכי
לגדול בתורה ,לחופה ולמעשים טובים.

★

ליוסי ורחלי פוקס ולשירה לנישואיה עם חגי בן
אהרון .זכו להקים בית נאמן בישראל.

★

לירוחם ורונית פרינר ולהלל לאירוסיה עם עילי גם זו
לטובה .זכו להקים בית נאמן בישראל.

נוער
ערב צוות נוער :במוצ"ש האחרון נפגשנו כל האנשים והנשים שעמלים בתחום הנוער ביישוב .ועדת חינוך נוער ,משפחות מאמצות,
הלל ברנשטיין  -רכז בית מדרש מבקשיי ,יוני בן חמו  -רכז נוער צעיר ,צבי עבו  -רכז גרעין נחשון ותמר ויצמן  -הקומונרית .היה
ערב מעניין ומשמעותי .תודה לרב רונן בן דוד ולשלומית איתם שהיו שותפים והעשירו אותנו מניסיונם המקצועי .תודה לאביטל
ברנר יו"ר ועדת חינוך נוער על העזרה להוציא את הערב הזה לפועל ובכלל על כל העשייה .זו הזדמנת טובה להודות ולפרגן לכול
האנשים היקרים האלו על העשייה וההשקעה בנוער שלנו!
צוות נוער יצא לדרך :ביום שלישי האחרון בשמחה ובהתרגשות גדולה התקיים מפגש פתיחה לצוות נוער שיוביל וינהיג את הנוער
בשנה הקרובה .נציגי הצוות הם :כיתה ט'  -אחינועם וינגוט ,חנה שפירר ואיתמר מקובסקי .כיתה י'  -שילת גוטרייך ,עקיבא
קודיש ונועם מור .כיתה יא'  -יהודה יעקבסון ותומר רגב .כיתה יב'  -עמית זגדון ,שפע ברנר ואמונה גלמן .צוות הנוער התחיל
לחלום ולעבוד כדי קדם את הנוער שלנו .הצוות פה בשבילכם ונשמח לשמוע רעיונות ורצונות.
חדר נוער :חדר הנוער פתוח בליל שבת 20:11 .פתיחה 20:01 ,פעולה 21:11 ,סגירה.
פתיחת פרוייקט התנדבות קיץ (קייטנה) :כמידי שנה אנו מקיימים בקיץ פרוייקט התנדבות גדול  -קייטנה לילדים עם צרכים
מיוחדים .במוצ"ש הקרוב ערב פתיחה! אמנם זה קצת מוקדם לעומת שנים קודמות אך זה לטובה כי יש הרבה עבודה ועשייה.
כולם מגיעים ושותפים!  21:11בחדר נוער .מחכים לכם השמיניסטים.
מבקשיי :נפגשים כרגיל ביום ראשון בשעה  20:11בבית הכנסת .הלל.
שמיניסטים יוצאים לדרך :מתי אלמד לבחור נכון? מפגש שני בנושא בחירות יתקיים ביום שלישי ט' שבט  01.0בשעה 21:91
בחדר הנוער .נשמח לראות את כולכם.
נוער צעיר ז'-ח' :נפגשים ביום רביעי :כיתות ז' בין השעות  ,03:11-03:11כיתות ח' בין השעות  .03:11-20:11מחכה לכם .יוני.

דת ושיעורים
ה'
ד'
ג'
ב'
א'
באנגלית :הרב פנחס לנגר
 – 4:91דף יומי – בבית הכנסת המרכזי – בעברית :הרב יחזקאל ליכטנשטיין
 :0:11 – 0:21השיעור היומי בתנ"ך (ספר ישעיהו) לנשים את מוזמנת להצטרף אלינו ,אנו מתחילות ספר עמוס מתוך "תרי עשר".
הנושא השבוע" :יום ה' – סיכויים וסיכונים" .בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )0392
 3:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג119-0210100 ,
 – 01:11סודות של הפרשה –
– 21:91
עם הרב שארף מביתר – ארוחת בוקר –
:3:11 – 3:11
 :22:11שיעור
– 21:11
בבית מדרש דרך האבות
שיעור בתנ"ך
לגברים –
שיעור הלכה "צורבא
חוגי הרב לילדים – בבית הכנסת המרכזי:
(ספר יחזקאל) –
"קדושת לוי" –
מרבנן" לגברים – בבית
 :01:11 – 01:21א'-ב' בנות
הרב מתניה בן-שחר,
באוהל "ותן
הכנסת הספרדי
– 21:91
 : 04:11 – 01:11א'-ב' בנים
בבית הכנסת המרכזי
חלקנו"
עולם
 :04:91 – 04:11ג'-ד' בנות
החסידות
 :03:11 – 04:91ג'-ד' בנים
 – 21:91שיעור
 :01:91 – 3:11שיעור
– ד"ר
 :03:91 – 03:11ה'-ו' בנות
לאחר ערבית
–
מגילה
מס'
בירושלמי
נבוכים,
ברמב"ם (מורה
אוריאל
 :00:11 – 03:91ה'-ו' בנים
של – 20:11
הרב יחזקאל
פרקי נבואה) – הרב מתניה
גלמן –
ח'
ה'
לבנים
טעמים
חוג
:
00:91
–
00:11
שיעור בגמרא
ליכטנשטיין – בבית מש'
בן-שחר ,בבית הכנסת
בבית מש'
 :03:11 – 00:91ז'-ח' בנים
בסגנון עיוני
ינובסקי (נוף הרודיון )23
המרכזי
כפיר
בנות
ח'
ז'
:
03:91
–
03:11
(גמרא,
(אלוני
 – 21:11שיעור בגמרא מס' מועד קטן –
 :22:11 – 20:01שיעור
ראשונים וכו')
ממרא
הרב פנחס לנגר –
בתהלים – הרב מתניה
 – 21:91שיעור "צורבא
–מס' בבא
)9191
בבית מש' עדי (אלוני ממרא )199
מרבנן" לנשים – בבית מש' בן-שחר בבית מש' קפלין
מציעא –
(הרי יהודה )01
כפיר (אלוני ממרא .)9191
לאחר ערבית של  – 20:11שיעור בגמרא
הרב חנן כלאב
הנושא השבוע:
לפרטים :ידידה ויסברג,
בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו') –מס'
– בבית הכנסת
"המלחמה בשונאי
112-1012303
הספרדי
בבא מציעא – הרב חנן כלאב –
ישראל".
בבית הכנסת הספרדי
 – 21:11דף יומי – הרב דרור ברמה – בבית הכנסת המרכזי

ו'

 – 3:11לימוד
פרשת השבוע –
מתורת
האדמו"ר
מסלונים
(בעל "נתיבות
שלום") – בבית
הכנסת המרכזי

אחרי הדלקת
נרות – מסיבות
שבת – פסוקים
בשירה ,סיפור,
פרשת שבוע,
ממתק .לילדי גן
עד ג' – בבית
מש' פרבר (מגדל
עדר )1

From the Desk of the Mazkirut

משולחן המזכירות

Last week a General Meeting took place.
At the meeting’s opening 40 members were present, with
additional members joining later.
Following is a summary of the meeting’s main points:
Selecting a Chairman and Secretary: Rafi Abbo was chosen
as Meeting Chairman and Yechiel Greenblum as Meeting
Secretary. Both selections were unanimous.
Approving the agenda: Affirmed unanimously.
Accepting new families: Yoel-Paul & Galia Stevenson;
Dovev & Shaina Chefetz; Hillel & Chani Bernstein; Daniel
& Yael Kahn were all unanimously accepted as members of
the Neve Daniel Association.(“the Aguda”). Welcome! We
are delighted that you’ve joined the Yishuv.
Approving 2017 Financial Report: Due to the report not
being presented for the members’ study, the accountant’s not
being present to present the report – with there being no legal
obstacle it was decided unanimously to defer the issue to the
next meeting.
2019 Budget : The proposed 2019 budget was presented. The
main parts were additional budget for security and a
differing division of the other parts of the budget, allowing
for a more maximal expression of the areas of security,
education and cultural activities. The change in the security
section brings with it a raise of 15% in the Security levy, after
it not being raised for the last 10 years despite a significant
rise in the guards’ salaries. After a serious discussion, the
proposition was passed with 41 voting for, 9 against and 4
abstentions.
Approval of the Association (Aguda) accountant: The
recommendation of the mazkirut to continue retaining the
accounting services of Elisar Lifshitz, was unanimously
approved.
Presentation of a framework outline regarding Renters: The
outline was presented by the mazkirut, followed by an in
depth and lengthy discussion. A number of ethical,
communal, financial and legal problems were noted. The
original outline that was presented was rejected by a
majority of 53 to 9.

.בשבוע שעבר נערכה אספת חברים
 חברים נוספים הצטרפו, חברים11 בתחילת האספה נכחו
.במהלכה
:להלן סיכום עיקרי האספה
 יחיאל, רפי עבו נבחר ליו"ר האספה:בחירת יו"ר ומזכיר
. שניהם נבחרו פה אחד.גרינבלום נבחר למזכיר
 אושר פה אחד:אישור סדר היום
,פול וגליה- משפחות סטפנסון יואל:קבלת משפחות חדשות
 קאהן דניאל ויעל, ברנשטיין הלל וחני,חפץ דובב ושיינה
 ברוכים הבאים! שמחים על.התקבלו פה אחד כחברי אגודה
.הצטרפותכם ליישוב
 היות והדו"ח לא הוצג לעיון:2103 אישור דוחות כספיים
 והיות, רואה החשבון לא הגיע להצגת הדו"ח באספה,החברים
 הוחלט פה אחד לדחות את הנושא,ואין בכך מניעה משפטית
.לאסיפה הבאה
 עיקריה הם.2103  הוצגה הצעת התקציב לשנת:2103 תקציב
 וחלוקה שונה של שאר רכיבי,הוספת תקציב לתחום הביטחון
התקציב כך שתחומי הביטחון החינוך והתרבות יוכלו לבוא
 השינוי בתחום הביטחון גורר גם.לידי ביטוי באופן מיטבי
01-  לאחר שאלה לא הועלו ב,011 העלאת מיסי שמירה ב
השנים האחרונות למרות העלייה המשמעותית בשכר
 לאחר דיון רציני וענייני בנושא ההצעה עברה ברוב.השומרים
. נמנעים1  מתנגדים לצד3  תומכים מול10 של
 על פי המלצת המזכירות:אישור רואה החשבון של האגודה
 ההצעה אושרה,להמשיך בהתקשרות עם רו"ח אלישר ליפשיץ
.פה אחד
 המתווה הוצג ע"י נציג המזכירות:הצגת מתווה השוכרים
 עלו מספר בעיות.ולאחר מכן נערך דיון מעמיק וארוך בנושא
 המתווה שהוצע. כלכליות ומשפטיות, קהילתיות,אתיות
. בעד3 , נגד19 במקור נדחה ברוב של

קהילה
?מה היה לנו השבוע
 בימי:השבוע התחדשנו והתחלנו בפעילות קבועה במשחקייה
 משפחות רבות הגיעו.ראשון שעת סיפור ובימי רביעי יצירה
 היה.למשחקיה ונהנו מהפעילות החדשה ומהמשחק החופשי
כיף! תודה לניצן מנשה שמפעילה את המשחקייה והפעילות
ולרננה זלמנוביץ שמלווה את הפעילות מטעם ועדת חינוך גיל
.הרך
המשחקייה פתוחה בימי ראשון ורביעי בין השעות
.' כיתה ב-  ומתאימה לילדים בגילאי חצי שנה04:11-00:11
. דרך הוראת הקבע₪ 11  כניסות הוא01 מחיר כרטיסיה של
. ועדת חינוך גיל הרך,בואו בשמחה

דרושות מתנדבות
להכנת מגשי ירקות9פירות לערב זה.
מי שמעוניינת להכין מתבקשת להודיע
לאסתי פרינץ1124392013 :

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

מזכירות

מקווה נשים

א'-ה'8:05-05::6 :
ו' :סגור

א'-ה'04::6-00:66 :
ליל שבת/חג בתיאום מראש
מוצ"ש04::6-00:66 :
נצחיה לוי656-0::8406 :

60-44:000:

דרכי התקשרות ותחומי אחריות של המועצה  /המזכירות
מועצה :מוקד  060של המועצה .ניתן גם בווצאפ6500086065 :
תחזוקה שוטפת של היישובmazkirut@nevedaniel.org :
הצעות ורעיונות חדשים לחברי המזכירותpniyotnd@gmail.com :

דואר

ספריה

א' ,ב' ,ה'08:66-04:66 :
ג'8:66-4:66 :
ד'00:66-00:66 :
ו' :סגור

סגורה כרגע לרגל
שיפוצים
על פתיחה מחודשת תבוא
הודעה.

יוני בן חמו650-5000050 :

סופר תורג'מן
א'-ד'0::6-06:66 :
ה'0::6-00:66 :
ו'0::6-00:66 :

מאפיית שיפון
א'-ה'0::6-04:66 :
ו'0:66-00:66 :

משחקיה
א' ,ד'00:66-08:66 :
פעילות קבועה:
ימי א' שעת סיפור
ימי ד' יצירה
הפעילות מתחילה בשעה00::6 :
מיקום :במקלט מול הסניף .עלות
כרטיסייה  .₪ 06רכישה במקום,
גבייה בהוראת קבע.

סנטר הגוש
א'-ה'8::6-04:66 :

60-44::440

ו'8:66-0::66 :
60-44::4:6

60-44:8000

אורלי פרינט
א'-ה'8:66-00:66 :
ו' :סגור
60-4:64600

גילה כירבולים
א'-ה'00:66-04:66 :
ו' ,מוצ"ש ומעבר לשעות
בתאום מראש.
נוף הרודיון 00
650-544:000

’בואו בשמחה‘  -למכירה/השכרה
[יפורסם אחת לרבעון בדף המידע ומידי שבוע באתר היישוב של נווה דניאל]


להשכרה :בית גדול ברח' עמק ברכה 082 :מטר 0 ,קומות5 ,חדרי שינה 3 ,שרותים ,מרפסת גדולה וגינה מ .23202.1
ג'יי גרוינוולד 220-132138. ,250-3820002 ,250-0088802



להשכרה :לתווך קצר או ארוך ,דירת  0חדרים ,חצר ונוף מקסים 2מחיר מעולה לאה רייכמן 2250018283.



להשכרה :דירה יפה להשכרה ברחוב מגדל עדר 3 2חדרים 2מרפסת ענקית עם נוף משגע 2מחיר נוח 2משפחת זליגר 2252883.318 /113005.



להשכרה :בית פרטי (שרגא אדלר לשעבר) עם שישה וחצי חדרים  2מרווח 0 2חדרי שירותים 2שתי גינות מטופחות בחזית ומאחור 2מרוהט
חלקי (אופציונאלי) 2אפשרות להשכרה לטווח קצר לפרטים :גליה סטפנסון galiastephenson@gmail.com 250-5008032



להשכרה :במרכז נווה דניאל דירת  025חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט 2מתאים לזוג,יחיד או למשרד2
כניסה מידית 2לפרטים :ג׳ולי( יוכבד) 252-5315803



להשכרה :דירת  325חדרים ,חדשה ,יפה ומושקעת ,יחידת הורים ,מיזוג מרכזי ,מטבח מרווח ,חלונות אנדרסן 2גישה ישירה ללא מדרגות2
מיקום שקט ומרכזי 2כניסה מידית אוריאל גלמן2250-5081821 :



להשכרה  :דירת  3חדרים (כ 52-מ"ר) מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל 2קומת קרקע ללא מדרגות ,שכנים נפלאים! לפרטים
אילת זמיר 2258-881812.



להשכרה :דירת  0חדרים ( .20מ"ר ) להשכרה 2מיידי 2ברחוב נוף הרודיון ( 3.מול הבוקס) ,נגישה ללא מדרגות ,ארבע כיווני אוויר ,נוף
יפהפה ,דוד שמש ,מזגן ,חימום תת רצפתי ,מטבח גדול ומושקע +פינת אוכל ,חדר שירות וארונות 2טלפון  2508.21185ראובן הכהן
אוריה.



להשכרה :דירת  3חדרים ,מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה 0 ,שירותים 2קרובה למרכז היישוב (פרוייקט  2)05תאריך כניסה גמיש2
לפרטים :ריקי בר-כוכבא 25083080.1



להשכרה :דירת  0חדרים ,כניסה פרטית ,גינה גדולה מתאימה גם לעסק (משרד/קליניקה) לפרטים :מנחם פריד 2252-5585888



להשכרה :מסוף אוגוסט ,דירת  0חדרים קטנה וחמודה כ  52מ״ר 2אמבטיה ושירותים ,מטבחון ,גינה קטנה וכניסה פרטית₪0222 2
לחודש 2מתאימה מאד לזוג צעיר או כמשרד 2למעוניינים ניתן לפנות לשני אנגל 225003.8228-



להשכרה :דירת  025חדרים  .22מטר 2 ,שירותים ,גינה כ 02מטר אפשרות לתווך ארוך 2להתקשר לפנחס לנגר 2503821288



להשכרה :דירת  3וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא ,מזגן ,דוד חשמל ,גינה עם נוף 2פנויה החל מאוגוסט  202.8לפרטים :משה כפיר
2250002.082



להשכרה :דירת  5חדרים  .02מ"ר ברחוב מגדל עדר ,דופלקס ,סלון גדול ,נוף פתוח ,יחידת הורים ,פינת משפחה ,כניסה ללא מדרגות
מהרחוב 2מרדכי דימנטמן 2250-0300...



להשכרה 025 :חדרים ק"ק  +חצר ומחסן 2אפשרות לריהוט 2525-0.2582 20-1130005 2משפחת חבצלת2



להשכרה :דירה חדשה במרכז היישוב 3 ,חדרים ומקלט ,מוארת ,מעוצבת ,מזגנים בחדרי שינה 2חצר גדולה 2לפרטים יואל גודיס -
22508858305



להשכרה :ברח` נוף הרודיון  025חד` מוארת מאווררת ויפה 2יח` הורים ,חימום תת רצפתי ,ונוף מרהיב 2מתפנה בסוף יולי 2לפרטים
נוספים 250-0080.85 -רחל אדרי.



להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח 2הדירה מושקעת וחדשה 2כניסה מיידית 2מחיר מעולה 2למעוניינים נא
לפנות לשלום וייסברג225005..851-



למכירה :דירת  0חדרים ברחוב נוף הרודיון  , 0 / 825ללא מדרגות  ,שטח הדירה  .28מ"ר מוארת עם נוף מקסים  ,מחיר .,822,222
ש"ח 2ליצירת קשר  :מרב כהן  ( 250-0053385שירז קשרי נדל"ן )



למכירה  0 :חדרים כולל שתי יחידות הורים 3 +וחצי חדרי שירותים 2בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים עם
חלונות גדולים לכיוון הנוף 2יש אפשרות לחבר בחזרה לבית 2נוף מדהים! דויד לונדון 22520023008



למכירה :בית גדול ומרווח בשכונה המזרחית! בקומת הכניסה ,סלון ,פ"א ,מטבח ,שירותים ויחידת אירוח כולל שרותים ואמבטיה2
בקומה הראשונה ,יחידת הורים 3 ,חדרי שינה ,חדר כביסה גדול ,שירותים ואמבטיה 2עליית גג של  52מ"ר כולל חלונות ושירותים2
בקומת המרתף-דירת  025חדרים נפרדת ,כ .22-מ"ר-מושכרת עד אוגוסט 2בית מתוחזק ,חימום מרכזי ,נוף פנורמי ,חצר מרוצפת עם
פרגולה ענקית לסוכה ,גינה ומחסן 2כניסה מיידית! לפרטים נוספים :יוסי פוקס  252-0523833או במייל fuchslaw@gmail.com

