במעלה ההר

ִמ ְׁשפָּ ִטים

דף מידע נווה דניאל

כ"ז בשבט ה'תשע"ט

צאת השבת 35:61 -

הדלקת נרות 35:61 -

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

00:11 ,02:21

00:11

בית הכנסת
הספרדי
00:11

לאחר ערבית 01 :דקות
של שירת הבקשות

00:11

שחרית בשבת

אמרי רחל

בית מדרש
דרך האבות

חב"ד

00:11

00:11
2:01

(סוף זמן ק"ש)2:02 :

2:01 ,*0:11 ,0:11
* המניין המרכזי

0:11 ,0::1

0:11

0:01

0:11 ,*1:10
* כוותיקין

 – 0:11שיעור בחסידות

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

35:11 ,02::1

35:11 ,02::1

16:30

35:11 ,01:11

17:52

00:12

00::2

00:12

00:12 ,0::11
00:12

00:11
00:12

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים  /אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו"

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה לפני ערבית:
שלום ויסברג

שיחה לפני ערבית:
שאול כהן

שיחה לפני ערבית:
אברון כהן

שיחה לפני ערבית

לאחר קריאת התורה:
 שיעור קצר :הרב דני
יעקבסון" :מה ענין פרשת
שבת
בבוקר

 – 01:11תפילת ילדים

משפטים אצל הר סיני?"

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

לאחר מוסף:

 – 21:11עונג שבת ודברי תורה

לאחר מוסף:

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

שבת
אחה"צ
ומוצאי
שבת

 – 36:56הרב שלמה לוי

 – 01:11מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

 00:11במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

חב"ד

 – 0:11שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר התפילה כוותיקין:
ברק אטינגר

הפרשה באוהל "ותן חלקנו"

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

לאחר קריאת התורה:

לימוד הורים וילדים

לאחר מוסף :שיעור קצר
בהלכה :הרב רונן בן דוד

תהילים ושיעור לנשים

תהילים לבנים:
 – 01:11גן חובה  -ג'
 – 01:11ד'-ט'

– 36:11

בימות החול :

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ו')

,1:11

שחרית (ב' ,ה')
שחרית בראש חודש (ג' ,ד')
מנחה (א'-ה')

,1::1
,1:11

ערבית (א'-ה')

0:01 ,0::1 ,0:01 ,0:11
ביום ו' :גם 0::1

 דברי ברכה ושיחה:
הרב מתניה בן-שחר
 תפילת ילדים
– 0::21
לימוד הורים וילדים

 – 0:11מדרש רבה על

לאחר מוסף באמרי רחל
 – 01::1תהילים לבנות
(א'-ו') בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה ):

 – 01:11שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 00:11שיעור לנשים

– 35:11
שיעור לנשים

"גאולה בפרשה" בבית
בלחמו (אלוני ממרא )0132

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

א'0:01 :
ו'0:21 :
0:01
0:11

1:11

כוותיקין:

1::1
1::1

( 0:01א') – ( 0:10ו')

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

(זמן טלית ותפילין)1:12 :

באמרי רחל

( 21דקות לפני הנץ החמה)

00:11 ,01::1
21:11 ,02:11 ,00::1

20:11

בני עקיבא

עונג שבת

תפילת קרליבך35:56 :
פעולת ליל שבת13:11 :
מפקד ולימוד מדריכים36:11 :
מפקד ,מנחה ופעולות36:11 :
שירי סד"ש ,ערבית והבדלה35:36 :
ה' עימכם

ערב שבת קודש ,הלילה ארוך ,קר
בחוץ ,אבל בבית הכנסת הספרדי
מחממים את האווירה בעונג שבת,
דברי תורה וכיבוד קל,
בהנחיית עמוס תמם.
בשעה 21:11
ברוכים הבאים!

מקווה:
א'-ה'22:11 – 02:11 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש22:11 – 02:11 :
(תשלום  ,₪11בערב שבת ללא תשלום)
לפניות :נצחיה לוי.111-0110201 :

שבת בר מצווה של

בנימין גוטליב

העלייה לתורה בבית מדרש דרך האבות
באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
 161-5565116או למוקד הגוש .3115

20:11

21:11

טוב למות?!
המיתוס והמציאות 3213-1135
סרט העוסק בחייו ופועלו של יוסף
טרומפלדור (שתאריך נפילתו י"א אדר)
שזור בסיפור הקמתו והתפתחותו של
קיבוץ תל יוסף שנוסד ב 3213-על שמו.
מוצ"ש פרשת משפטים
כ"ז שבט  1.1שבת מברכים אדר א'
בשעה  11:11באולם הכינוסים.
אחרי הסרט יתקיים שיח קצר בנושא:
רעיון הדבקות בארץ ונכונות ההקרבה
להגשמתו.
הציבור מוזמן.
נשמח לראות את כולם,
הצעירים ברוחם.

ברכות ואיחולים

משולחן הרב
נקודה בפרשה :אחרי ההתלהבות הגדולה והאורות המזהירים
עם קולות וברקים וקול שופר חזק בהר סיני ,אנו צריכים
להתחזק ולהתבסס בחיים רגילים על ידי המצוות שבפרשת
משפטים .חז"ל מדמים זאת בלשון ציורית במדרש ,למעבר
מהאור המסנוור ביום אל היכולת להתמודד גם בערב (שמות
רבה ,ל ,יא)" :בבוקר ניתנה תורה – ובערב ניתנו המשפטים".
ללמדנו כי קדושה מחזיקה מעמד רק בהיות האדם "סולם
מוצב ארצה" בעשיית מצוות ,ומתוך כך ראשו יגיע השמימה.
אחר המעשים והמצוות נמשכים הלבבות .אם ירחף האדם
בעולם האידאות ,יחפש התלהבות וחוויות בלי חיבור איתן
למצוות ומעשים טובים ,עלול הוא להתנפץ בחוסר יציבות.
המשפטים והמצוות בחיי היום יום מציבים ומייצבים את
האדם ואת העם.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

★
★
★
★
★
★

לידידיה ותפארה הכהן כראזי להולדת הבן .זכו לגדלו
לתורה לחופה ולמעשים טובים.
למארק ומרים גוטליב ולבנימין בר המצווה .זכה לגדול
בתורה לחופה ולמעשים טובים.
לאבישי ואסתר פרינץ ולנסיה בת המצווה .זכי לגדול
בתורה לחופה ולמעשים טובים.
למיכאל ואיילת סואיה ולניצן לאירוסיה עם גדעון ליבלר.
זכו להקים בית נאמן בישראל.
לשמואל וסוזן גוטליב לבר המצווה של הנכד בנימין
גוטליב .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
לרב נסים וצילה מזרחי לבת המצווה של הנכדה נסיה
פרינץ .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

שבת שלום ,מתניה בן-שחר

תנחומים

עשרים ושתיים שנה למותו של אהובנו
סא"ל משה מועלם
באסון המסוקים יחד עם  02חייליו-חבריו

לתמי רינסקי ומשפחתה על פטירת אביה

ר' רפאל דננברג ז"ל

השבעה ברח' ש"י עגנון  :בירושלים.
בבניין ירושלים תנוחמו

אזכרה
לטניה אדלשטיין ז"ל

אשתו של יולי יבדלט"וא,
מחר יום שישי כ"ו שבט ( )0.2.02בשעה  01:11בבוקר,
בבית העלמין בכפר עציון.

נתכנס לזכרו
ביום ראשון כ"ח בשבט תשע"ט ()1.2.02
בשעה  00:11בבית העלמין הצבאי בחיפה.
במוצאי שבת פרשת "תרומה",
ד' באדר א' תשע"ט ()2.2.02
נקיים לזכרו "ערב הוקרה למתנדבי גוש-עציון"
בשעה  21:11במתנ"ס גוש עציון.
בואכם לשלום,
משפחת מועלם

דת ושיעורים
א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

 – 0:11דף יומי – בבית הכנסת המרכזי – בעברית :הרב יחזקאל ליכטנשטיין ,באנגלית :הרב פנחס לנגר
 :0:11 – 0:21השיעור היומי בתנ"ך לנשים – את מוזמנת להצטרף אלינו ,אנו לומדות ספר "תרי עשר" ומתחילות ספר מיכה.
הנושא השבוע :הנביא מיכה  -מורה דרך לנביאים ישעיהו וירמיהו .בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )0232
 2:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג111-02:0100 ,
 – 01:11סודות של הפרשה –
 :20:11 – 21:11שיעור
– 21:11
:2::1 – 2:11
עם הרב שארף מביתר – ארוחת בוקר –
זוהר לפי פרשיות השבוע –
שיעור הלכה
שיעור בתנ"ך
בבית מדרש דרך האבות
הרב ד"ר ראובן הכהן
"צורבא מרבנן"
(ספר תרי עשר) –
אוריה – בבית מש'
לגברים – בבית
הרב מתניה בן-שחר,
חוגי הרב לילדים – בבית הכנסת המרכזי:
הכהן אוריה
הכנסת הספרדי
בבית הכנסת המרכזי
 :01::1 – 01:21א'-ב' בנות
 : 00:11 – 01::1א'-ב' בנים
 – 21:11שיעור
 :00:11 – 00:11ג'-ד' בנות
בירושלמי מס'
 :01:11 – 2::1שיעור
21:11
 :00:11 – 00:11ג'-ד' בנים
 :22:11 – 21:11שיעור
–
מגילה
נבוכים,
ברמב"ם (מורה
– עולם
 :00:11 – 00:11ה'-ו' בנות
החסידות לגברים – "קדושת לוי" –
הרב יחזקאל
פרקי נבואה) – הרב
 :00:11 – 00:11ה'-ו' בנים
באוהל "ותן חלקנו"
ליכטנשטיין – בבית
מתניה בן-שחר ,בבית
– ד"ר
 :00:11 – 00:11חוג טעמים לבנים ה'-ח'
מש' ינובסקי (נוף
הכנסת המרכזי
אוריאל
 :02:11 – 00:11ז'-ח' בנים
)
20
הרודיון
גלמן –
 :02:11 – 02:11ז'-ח' בנות
בבית
 – 21::1שיעור
 – 21:11שיעור בגמרא מס' מועד קטן –
מש' כפיר
בחסידות – הרב
הרב פנחס לנגר –
(אלוני
יהודה בורשטיין –
לאחר ערבית של – 20:11
בבית מש' עדי (אלוני ממרא )131
ממרא
 – 21:11שיעור "צורבא
בבית חב"ד
שיעור בגמרא בסגנון עיוני
)113:
מרבנן" לנשים – בבית
 – 21::1לימוד ב"-ליקוטי שיחות" על
(גמרא ,ראשונים וכו') –
:22:11 – 20:01
מש' כפיר (אלוני ממרא
פרשת השבוע – בבית חב"ד
מס' בבא מציעא (מתחילים
שיעור בתהלים –
 .)113:לפרטים :ידידה
פרק "אלו מציאות") –
הרב מתניה בן-שחר
לאחר ערבית של  – 20:11שיעור בגמרא
ויסברג,
הרב חנן כלאב – בבית
קפלין
מש'
בבית
בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו') –מס'
112-1012202
הכנסת הספרדי
(הרי יהודה )0:
בבא מציעא (מתחילים פרק "אלו
הנושא השבוע:
מציאות") – הרב חנן כלאב –
"מלך  -עני ואביון".
בבית הכנסת הספרדי
 – 21::1דף יומי – הרב דרור ברמה – בבית הכנסת המרכזי

 – 2:11לימוד
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 ):

משולחן המזכירות

From the Mazkirut's Desk:

נציג הדירקטוריון בחל"פ :לנווה דניאל יש ייצוג בדירקטוריון
החל"פ .מי שמעוניין להיות נציג היישוב מוזמן להגיש את
מועמדותו במייל למזכירות היישוב תוך שבוע (עד ל-ג‘ אדר א).
משכירים ושוכרים :אנו שבים ומבהירים כי על פי החלטת
אסיפת חברים האחריות לוודא כי השוכרים משלמים את מיסי
היישוב והשמירה חלה על משכירי הדירות .דייר שלא מדווח
למזכירות משלם את מיסי היישוב בצורה רטרואקטיבית .מיסי
היישוב והשמירה חיוניים לתקציב היישוב ולרווחת כל
התושבים ,אנא הקפידו לשלמם בזמן.
נציגי השוכרים :המזכירות נפגשה השבוע עם נציגי השוכרים.
מטרת הפגישה הייתה חשיבה משותפת על דרכים שונות לגרום
לשוכרים להרגשת שייכות אמיתית ליישוב למרות פסילת
המתווה שהוצע באספת החברים .הובהר לשוכרים כי הם חלק
מתושבי היישוב וכי הם "עתודה" משמעותית לעתיד הישוב.
בנק זמן :בנק הזמן הוא מיזם חברתי -קהילתי .חבר בבנק
מעניק לחבר אחר שעה מזמנו ,בהתאם לכישוריו ויכולתיו,
ובתמורה הוא מקבל שעה מזמנו של חבר אחר ,בתחום אחר.
עד לפני מספר שנים פעל בנק זמן ביישוב ,ובימים אלה אנו
מנסים לחדשו .דרושים אנשים להובלת המיזם ,תחת ניהול
עובד מהמתנ"ס .הובלת המיזם תהיה בתמורה של שעות בבנק
הזמן .לפרטים מוזמנים לפנות לאיתי בלוי .11:-1001:22
דירת אירוח :דירת האירוח של היישוב מופעלת במטרה לתת
מענה לתושבי היישוב .הדירה ממוקמת במרכז היישוב ,מול
הספריה .בדירה פינת קפה מסודרת .ניתן לשכור את הדירה עם
או ללא מצעים.
מחירים:
ללא מצעים 111 :שח ללילה 0011 ,שח לשבוע.
עם מצעים 121 :שח ללילה 2221 ,שח לשבוע.
לפרטים נוספים ולהזמנות :צבי עבו.052-8119963 :

Representation in the Chevra L'pituach: Neve Daniel is
represented on the board of directors of the Chevra L'pituah.
Anyone interested in representing the Yishuv may submit an
application to the Mazkirut by the end of the next week (8/2).
Renters: We wish to remind everyone that home owners are
responsible to make sure their renters pay Yishuv taxes and
guarding fees. Tenants who have not paid Yishuv taxes will
be charged retroactively. Yishuv taxes and guarding fees are
critical for the Yishuv's budget and for the benefit of the
residents, please be sure to pay them in a timely fashion.
Representatives of the renters: the Mazkirut met this week
with representatives of the renters. The goal of the meeting
was to think together how the renters can truly feel a part of
the Yishuv despite the protocol which was not approved at
the last member's assembly (aseifat chaveirim). It was made
clear to the renters that they are an important part of the
Yishuv and significant to the future of the Yishuv.
Time bank: The time bank is a social-communal initiative.
Each member grants an hour of his time, according to his
skills and abilities, and in return receives an hour of someone else's time, in a different field. Until several years ago
there was an active time bank in the Yishuv, and we are now
trying to renew it. Volunteers are needed to lead this initiative, under the leadership of a Matnas employee. The volunteer wo will be reimbursed through time bank hours. For
details: Itay Bloy 054-5665429.
Guest apartment: The guest apartment is meant to serve
Yishuv members. It is centrally located across from the
library. It is equipped with a hot water urn and coffee/tea.
The apartment can be rented with or without linens.
Prices: without linens: 350 shekels per night, 1750 shekels
per week.
With linens: 590 shekels per night, 2950 shekels per week.
For details contact Tzvi Abbo:052-8119963.

קהילה
מה היה לנו השבוע?
נטיעות והפנינג ט"ו בשבט :ביום שישי שעבר נפגשנו בצהריים
לנטיעות והפנינג ט"ו בשבט המסורתי .היה כיף ונעים .תודה
למש' לוביץ על היוזמה והארגון.
אני את והנייד שלי :במוצ"ש האחרון התקיימה באולם
הכינוסים הרצאה של הרב רפי אוסטרוף על מסכים וניידים
בחיינו הזוגיים והמשפחתיים .היה מעניין ,מעורר מחשבה
ושיח משפחתי .תודה לועדת חינוך יסודי מזלית אפל ,טלי פאר
ואפרת פולק על ארגון הערב.

חינוך מהבית :השבוע התקיימה
הרצאה נוספת בסדרת ההרצאות
של חינוך מהבית .את ההרצאה
העבירה גב' גבריאלה קופלד ,קלינאית תקשורת ,בנושא:
התפתחות שפה ותקשורת .ההרצאה חתמה את סדרת
ההרצאות בנושא התפתחות הילד .הסדרה הבאה תעסוק
בגישות הורית .תודה למש' שוויקה על האירוח ולועדת חינוך
גיל הרך על ארגון הערב.
מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ונושא קהילתי ופרטי.
רות אדרי רכזת הקהילה kehiland@gmail.com ,165-5521265

השבוע במשחקיה
יום ראשון כ"ח שבט :1.1
שעת סיפור " -פודי הקיפוד"
יום רביעי א' אדר א' :5.1
יצירה  -ציורים על אבנים
*המשחקייה פתוחה מהשעה ,35:11
הפעילות תחל בשעה 35:11

נוער
מסיבת ט"ו בשבט :במוצ"ש שעבר התקיימה בחדר הנוער מסיבת ט"ו בשבט .הייתה אוירה טובה וכיפית .תודה לצוות הנוער
שאירגן את הערב.
זוכרים את גוש קטיף :השבוע ביום שלישי חל יום גוש קטיף .אנו נציין יום זה במוצ"ש הקרוב ,פרשת משפטים .ניפגש בשעה
 21:11למלווה מלכה ושיחה בחדר נוער.
חוף לחוף טיול קיץ כיתה ט' :בשנה שעברה התחלנו מסורת של סיירת קיץ לבוגרי כיתה ט' .חלק מרכזי בתוכנית הוא היציאה
לטיול חוף לחוף .מסע מחוף לחוף הוא טיול שנמשך ארבעה ימים במהלכם צועדים מים התיכון עד לחופי הכנרת .מדובר על מסע
מאתגר ומשמעותי עבור בני הנוער.
במהלך החודשים הקרובים עד היציאה לטיול יפעלו בני ובנות כיתה ט' על מנת לגייס ולממן לעצמם את מרבית עלויות הטיול.
ההכנה והעבודה לקראת הטיול הם חלק בתהליך חשוב אותו הם עוברים כל אחד ואחת באופן אישי וכקבוצה.
שני פרויקטים שהם בחרו על מנת לגייס את הכסף ויוצאים לדרך הם :מחזור בקבוקים (שימו לב לפרסום המצורף) וסטריט בול
לבנים מכיתות ג' -ח' ,שיתקיים ביום שלישי י"ד אדר א' .עקבו אחרי הפרסומים בדף המידע ,במייל ובווטסאפ היישובי.
שבת נוער :במסגרת תכנון הפעילות השנתית ,החלטנו להוסיף שבת נוער באמצע השנה בנוסף לשבת בקיץ ואנו שמחים
ומתרגשים מהתחדשות זו! אל השבת יצטרפו בע"ה המשפחות המאמצות של שכבות ט-י -יא (לצערנו ,לשכבת י"ב אין משפחה
מאמצת) .אנחנו רואים במשפחות המאמצות חלק חשוב בעשיה החינוכית עם הנוער ומאמינים ששבת משותפת עם המשפחות
תתרום לקשר ותוסיף תוכן ומשמעות לשבת.
השבת תתקיים ,אי"ה ,בשבת פרשת ויקהל כ"ז שבט  0-231ב"נתיבלה" -אירוח בקיבוץ הל"ה בעמק האלה.
מחיר ₪ 211 :לאח ראשון ₪ 211 ,לאח שני ומעלה.
ההרשמה תפתח במוצש"ק הזה ,פרשת משפטים כ"ז שבט  ,2.2ותיסגר עוד שבועיים עד  -מוצש"ק פרשת תצווה י"א אדר א' .00.2
חשוב לי להזכיר שעל כל בעיה בתקצוב השבת (ובכלל פעילויות הנוער) יש אפשר לסבסד ואשמח לעזור ככל שניתן.
קישור להרשמהhttp://bit.ly/2DHEQ4W :
מבקשיי :נפגשים כרגיל ביום ראשון בשעה  20:11בבית הכנסת .הלל.
נוער צעיר ז'-ח' :נפגשים ביום רביעי כיתות ז' בין השעות  00:11-02:11כיתות ח' בין השעות  .02:11-20:11נתראה ,יוני.
מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ועניין
תהילה ינוסבקי לוי רכזת הנוער tehila.yale@gmail.com ,165-1132255

(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 :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 לטווח 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 :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

