
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 92:62 -צאת השבת                    92:61 -הדלקת נרות 

ה       רָׂ י שָׂ  ַחיֵּ
 כ"ה במרחשון ה'תשע"ט

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
בית הכנסת  נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל הספרדי

 93:61 93:61,  96:61 מנחה בערב שבת
93:61 
דקות  91לאחר ערבית: 

  של שירת הבקשות
93:61 93:61 93:61 

 שחרית בשבת
 9:61)סוף זמן ק"ש: 

 (1:69סוף זמן תפילה: 
3:66  ,0:11  ,*1:96 

 * המניין המרכזי
3:96  ,0:91 0:11 0:91 6:55  ,*0:91 

 * כוותיקין
1:96 

 92:11 93:53,  99:66 92:11,  90:11 16:00 92:11,  96:21 93:66,  96:21 מנחה בשבת

 92:63 92:53 92:53 92:93 92:53 17:26 ערבית במוצאי שבת

 :מקווה
 55:66 – 91:66ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש
 55:66 – 91:66מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 66)תשלום 
 .666-2669196לפניות נצחיה לוי: 

  באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

 .9610או למוקד הגוש   116-0212061

 69:01פעולת ליל שבת: 

 92:21מפקד ולימוד מדריכים:  

 91:01מפקד, מנחה ופעולות: 

שירי סד"ש, ערבית והבדלה: 
92:01 

  91:11סיוד קירות לכל הנוער: 

 ה' עימכם

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

 ,6:66 שחרית  )א', ג', ד'(
3:66  ,2:96  ,2:96  ,9:96 

 9:96ביום ו':  גם 

 ( 9:95)סוף זמן קריאת שמע: 

3:96 6:66 
 כוותיקין:

   )ו'( 6:96 –)א'(  6:63
 דקות לפני הנץ החמה(  56)

 6:96 3:96 ,6:96 שחרית  )ב'(

 3:66ה:   ,6:66 שחרית בראש חודש  )ה', ו'(
 3:56ו':  

6:96 

    93:66,  96:96 ה'(-מנחה  )א'

 56:66 59:66 59:66 56:66,  91:66,  92:96 ה'(-ערבית  )א'

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

 שבת בר מצווה של            
 הראל קטן            

 באולם השמחות העלייה לתורה     
 9:66-תחילת התפילה ב                                            

 שבת בר מצווה של            
 אחיה שטרן            

 באמרי רחל העלייה לתורה     

יישוב טוב                                   
שהגיע לישוב. גר בשכירות הכהן לשמעון 

אצל מנחם ושרה פריד                            
 . 99ברח' ברכות שלמה 

 

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון
 בית מדרש
 דרך האבות

 אמרי רחל / בתי תושבים /
 אוהל "ותן חלקנו"

 ליל שבת
 שיחה לפני ערבית:

 אלי שטרן
 שיחה לפני ערבית:

 הרב אילן מיזר
 שיחה לפני ערבית:

 עמוס תמם
 שיחה לפני ערבית:

 מנחם לריאונוב
 הרב שלמה לוי – 61:11

 (9525בבית חנן מאיר )מגדל עדר 

שבת 
 בבוקר

 לאחר מוסף: 

  :הרב שמעון דויטש 
נָׁה  נָׁה ְוֶעְשִרים שָׁ  "'ֵמָאה שָׁ
ִנים'     על גיל וזקנה    –ְוֶשַבע שָׁ

 בספר בראשית"    

 תהילים ושיעור לנשים 
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

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

 שיעור במשנה: – 2:01 תפילת ילדים – 96:66
 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

מדרש רבה על הפרשה  – 2:66
 באוהל "ותן חלקנו"

לאחר 
 מוסף

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
 יחיאל גרינבלום: תפילת ילדים 

"רגע המוות ותרומת 
 איברים תשע"ט"

דברי ברכה ושיחה לפני מוסף 
 שחר-הרב מתניה בן: באמרי רחל

 באמרי רחללימוד הורים וילדים 

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 ו'(-תהילים לבנות )א' – 96:96
 בבית נצחיה לוי
 (9)בריכות שלמה 

שבת 
אחה"צ 
ומוצאי 

 שבת

 –במוצאי שבת  90:11
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

 :מנחת חינוך – 91:01
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 96:66

 ט'  -ד' – 96:66

99:56 – 
 לימוד הורים וילדים 

 שיעור לנשים: – 92:11
רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה 

 חב"ד באוהל "ותן חלקנו"  
96:66 – 

English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

91:01 – 
 שיעור לנשים

92:11 – 
 שיעור לנשים בפרשת השבוע

 (9625)אלוני ממרא  בבית בלחמו
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 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

 בבית הכנסת המרכזי  –הרב יחזקאל ליכטנשטיין  –דף יומי  – 3:66

 : תשובה ונחמה בגאולה. הנושא השבוע – :  השיעור היומי בתנ"ך )ספר ישעיהו( לנשים9:66 – 9:56
 (9125בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא 

לימוד  – 1:66
 –פרשת השבוע  

מתורת 
האדמו"ר 
 מסלונים

)בעל "נתיבות 
בבית  –שלום"( 

 הכנסת המרכזי 

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  1:66
 666-9599699לפרטים: אברהם שטיינברג, 

1:66 – 1:96: 
 שיעור בתנ"ך
 –)ספר יחזקאל( 

 שחר,-הרב מתניה בן
 בבית הכנסת המרכזי 

56:66 – 
שיעור "צורבא מרבנן" 

 –הלכות נידה  –לגברים 
 בבית הכנסת הספרדי  

 –סודות של הפרשה  – 96:66
 –ארוחת בוקר  –עם הרב שארף מביתר 

 בבית מדרש דרך האבות

  56:66 – 
עולם 

החסידות  
ד"ר  –

אוריאל 
 –גלמן 

בבית מש' 
כפיר 

)אלוני 
ממרא 

6629 ) 

56:66 – 
: שיעור 55:66

 –לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 

 חלקנו" 

 בבית הכנסת המרכזי: –חוגי הרב לילדים 
 ב' בנות-:  א'96:96 – 96:56
 ב' בנים-:  א' 93:66 – 96:96

 ד' בנות-:  ג'93:66 – 93:66
 ד' בנים-:  ג'92:66 – 93:66
 ו' בנות-:  ה'92:66 – 92:66
 ו' בנים-:  ה'99:66 – 92:66

 ח'-:  חוג טעמים לבנים ה'99:66 – 99:66
 ח' בנים-:  ז'91:66 – 99:66
 ח' בנות-:  ז'91:66 – 91:66

:  שיעור 96:66 – 1:96
ברמב"ם )מורה נבוכים, 

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

שיעור  – 56:66
 – בירושלמי מס' מגילה

הרב יחזקאל 
בבית מש'  –ליכטנשטיין 

 (52יונבסקי )נוף הרודיון 

לאחר ערבית 
 – 59:66של 

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 
 (   9)מגדל עדר 

שיעור "צורבא  – 56:66
בבית מש'  –מרבנן" לנשים 

(.  6629)אלוני ממרא  כפיר
 לפרטים: ידידה ויסברג,

665-6965191   

: שיעור 55:66 – 59:96
הרב מתניה  –בתהלים 

שחר בבית מש' קפלין -בן
 ( 99)הרי יהודה 

"עד  הנושא השבוע:
 מתי ... יחרף צר?"!            

 –שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 56:66
 –הרב פנחס לנגר 

 (626בבית מש' עדי )אלוני ממרא 
שיעור בגמרא  – 59:66לאחר ערבית של 

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

 בבית הכנסת הספרדי

 בבית הכנסת המרכזי   –הרב דרור ברמה  –דף יומי  – 56:96

 משולחן הרב

התורה מאריכה במעשה בחירת רבקה. כל   נקודה בפרשה: 

אות בתורה מדויקת וניתנה לנו מאת ה' וכל פרט בה חשוב 
ומשמעותי. התורה רוצה ללמדנו על חשיבותה הרבה של 
השקעה ובחירות נכונות במשפחה בזוגיות ובילדים. חיזוק 
המשפחה באהבה ובשמחה, בקדושה ובטהרה, בדרך התורה, 

 הוא ערך גדול וחשוב וקדוש.         

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-שבת שלום, מתניה בן

 ברכות ואיחולים

להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה  אריהלאבי ודניה  ★

 ולמעשים טובים.

ולהראל בר המצווה. זכה לגדול בתורה  קטןלירון ודבורה  ★

 לחופה ולמעשים טובים.

ולאחיה בר המצווה. זכה לגדול בתורה שטרן לחיים ורינת  ★

 לחופה ולמעשים טובים.

ולנחמה לנישואיה עם מנחם כהן  בורג'ללחי ורות  ★

 מירושלים. זכו להקים בית נאמן בישראל.

להולדת הנכדה בת לשבתאי ונועה. זכו אור לראובן וחני  ★

 לנחת ממנה ומכל משפחה.  

להולדת הנכד בן לדניה ואבי. זכו  סלומןלמארק ולורי   ★

 לנחת ממנו ומכל המשפחה.

 יחד לב אל לב

לכבוד שבת חתן לבננו אלישע , אנו מחפשים   דירות לאירוח: 
ק   י ר ט ש ת  ח פ ש מ  . ה כ ו נ ח ת  ב ש ב ח  ו ר י א ל ת  ו ר י יד נ   ש

 בשמחות.  6662639636

וסייע בעקבות פטירת אימי. מי   לכל מי שניחם, ותמך תודה רבה:
 שלי מנשה.ייתן ונתבשר רק בשורות טובות, 

 נוער 
 חדש בדף מידע!

 בשעה טובה מצטרפת פינה קבועה של נוער נווה דניאל. מידי שבוע נעדכן על הנעשה וכן על הפעילות המתוכננת לשבוע הקרוב . 
 : י ש ק ב ב    מ ן  ו ש א ר ם  ו י ב ם  כ ל ה  כ ח מ ז  א  . ם ו י ו  נ ר ב ע ה ם  כ ת ש ק ב ל  ! ב ל ו  מ י 5ש 9 : 6 6                                                      . י ז כ ר מ ה ת  ס נ כ ה ת  י ב ב

 665-6996291הלל ברנשטיין גם מי שלא הגיע עד עכשיו מוזמן להצטרף! 
יש לנו בישוב נוער    עבר כבר חודש מאז התחלנו את הפעילויות של הנוער הצעיר,    נוער צעיר התחיל בגדול! בשעה טובה,     נוער צעיר: 

יחד עם וועדת    צעיר מלא אנרגיה, מוכשר שרוצה להיות חלק מהישוב, המפגשים הראשונים היו חלק ממערך היכרות שלי עם הנוער. 
ויחד עם משובים    חינוך שכל הזמן חושבת איך לקדם את הנוער נפגשנו מס' פעמים שבהם העלנו את הצורך הזה שקיים בשטח 

נשמח לשמוע עוד, ומי שיכול להירתם למשימה של הרצאה או פעילות    מההורים גיבשנו מתווה שבעזרת ה', ייתן מענה לנוער הצעיר. 
 מיוחדת מתוך תחום עיסוקו ולחבר את זה לנוער הצעיר, מוזמן לפנות אלינו, וועדת חינוך ואלי. 

  במהלך חודש ארגון, לא תתקיים פעילות. בסיומו, נעדכן פרטים על זמני פעילות בהצלחה רבה בחודש ארגון!                               
 .669-6599963יוני בן חמו  

 חודש ארגון בעיצומו!  בימים הקרובים יפורסמו עלויות השבעה, סוודר וארוחת שבת ארגון ואצל מי להירשם. נוער:
 מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ועניין 

 tehila.yale@gmail.com , 0091122-112תהילה ינוסבקי לוי רכזת הנוער 
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 משולחן המזכירות

בבחירות לראשות המועצה שהתקיימו   דמוקרטיה במיטבה: 
 השבוע הצביעו אחוז ניכר מתושבי נווה דניאל.

תוצאות הבחירות הסופיות והמדויקות לא הועברו באופן 
 רשמי עד להורדה לדפוס של דף המידע.  

לאחר ספירת כל קולות המצביעים בגוש, יעלו לסיבוב שני 
 בעוד שבועיים המועמדים שלמה נאמן ומשה סוויל.   

 

ביום ההצבעה נבחר גם נציג היישוב   דמוקרטיה פנימית: 
 למליאת המועצה.

 569-, אוראל נאמן 661  -תוצאות הבחירות הן: צביקה נמט 
 .959 -ואוריה לוברבום 926-, איילה גינת996-שילה כץ

אנו מאחלים לצביקה הצלחה רבה, ושתזכה לייצג את תושבי 
 נווה דניאל במועצה על הצד הטוב ביותר.

 

גם ילדי היישוב השתתפו בהצבעה בקלפי   חינוך לדמוקרטיה: 
מיוחדת שהוצבה עבורם באולם בו היו קלפיות האמת. 

 הילדים התבקשו להצביע מה המקום האהוב עליהם ביישוב.

קולות(, הבית   95במקומות הראשונים זכו: גני השעשועים ) 
קולות כל אחד(. )את תוצאות   59הפרטי וסניף בני עקיבא ) 

 ההצבעה המלאות ניתן לראות בסעיף "קהילה"(.

שלושת המועמדים המובילים יעלו לסבב הצבעה שני, במקביל 
 להצבעה על ראש המועצה שתתקיים בעוד שבועיים.

From the Desk of the Mazkirut 

Democracy In Full Force: 

An impressive number of Neve Daniel residents voted in 
this week’s elections to the Moatza. The exact numbers 
did not officially reach us in time to be reported in this 
week’s Daf.  There will be a run-off election in two 
week’s time between Moshe Saville and Shlomo Neiman. 

Local Democracy: 

Voting also took place on election day for the Neve Dan-
iel representative to the Moazta Council. Here are the re-
sults: Tzvika Nemeth- 309, Uriel Neeman- 231, , Shiloh 
Katz- 183, Ayala Ginat-170, Oria Luberbaum- 124,  

 We wish Tzvika all the best and look forward to him al-
ways representing Neve Daniel in a good light.  

Teaching Democracy: 

Children of the yishuv were given a personal lesson in 
democratic procedures by voting for their favorite place 
in the yishuv. Ballots were placed in an authentic voting 
box. Top winners were Gan Hashaashuim (42 votes) Per-
sonal Home and Bnei Akiva Snif (28 votes each). The full 
list of the results can be seen in the Kehilla section of the 
Daf. The three winners will be entered into the next round 
of voting which will take place in two weeks together 
with the run-off for Rosh HaMoatza. 



  

 מה היה לנו  השבוע?
מגיעים, מעורבים משפיעים!  פאנל מועמדים לראשות המועצה:

ביום חמישי שעבר התקיים באולם השמחות פאנל עם המועמדים 
לראשות המועצה לקראת הבחירות. שמענו  והכרנו את התוכניות 

והעמדות של כל אחד מהם בנושאים שונים ומגוונים. גולת 
לאבישי פרינץ, הכותרת של הערב ללא ספק הייתה הכיבוד. תודה 

 על החשיבה וארגון הערב. תניה רגב ואמוץ שפירא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בשבת פרשת "וירא" יצאו בני החמישים+ לשבתון  צעירים ברוחם:
חוץ בבית שאן. יום שישי הוקדש לסיור מחכים, שנשא את 

עבר   -הכותרת: "סיפור ההתיישבות בעמק בית שאן והר הגלבוע 
והווה עם הפנים לעתיד". נחשפנו ליוזמות פיתוח חדשניות בתחום 
גידול התמרים, שימוש בדבורים להאבקה, הדברה ביולוגית 
והפקת אנרגיה ע"י הרוח וע"י אגירה שאובה. עברה עלינו שבת 
מרוממת באכסניית בית שאן, שלוותה בדברי תורה והיכרות עם 
פרשת מסורבי העלייה, דרך סיפורם האישי של גניה לוקצקי ובעלה 
סשה ז"ל. השבת הוקדשה להכרת העיר בית שאן, באמצעות 
מפגשים עם תושבים, שכללו: א. שיחה בליל שבת עם הרבנית 
אורה שושן על פעילותה המדהימה בקהילה. ב. סיור מרתק, אחרי 
הצהריים, עם איציק רחמים, יליד בית שאן בנושא: "בית שאן בין 

 מסורת להתחדשות". 
אחרי שבת מהנה בבית שאן אנו רוצים להמשיך את הפעילויות 

 השוטפות. 
מפגש "מלווה מלכה" בביתם של חיים ויפה מקובסקי,    -והפעם  

המפגש יתקיים במוצאי שבת פרשת 'תולדות'   91רחוב נחל אשכול 
 מוזמנים חברים ותיקים וחדשים כאחד. 99:66בשעה  96299299

נשמח שתעניינו חברים נוספים המעוניינים להכיר את הקבוצה 
 מבפנים ולשקול הצטרפות לשורותינו!

 כל אחד מוזמן להביא "מטעם" לגיוון הצד הגסטרונומי.
 ואסתר.  יהודה , נורית, שייקה בואו בשמחה וטוב לבב 

 
     
 
 
 

                                                                                 
 

                                                                           
 

ביום שלישי יצאו ילדי היישוב להצביע בקלפי  זהו יום הבוחר:
מיוחדת שהוצבה באולם הכינוסים. הילדים הצביעו מהו המקום  

האהוב עלים בישוב תוצאות האמת בשולחן המזכירות... תודה 
 לרבקה לנגזם על הרעיון ולמש' דוויק על הביצוע! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מהנעשה בוועדות: 
תמיד חלמת על אירוע ייחודי ל"יום הגלידה"?,   ועדת תרבות: 

חברים שלך ואתה כבר מקיימים מסורת "תחרות ספגטי", או שיש 
לכם רעיון לחגיגת "לימוד יישובי לתוך הלילה" , ורוצים לשתף 
אותה עם היישוב כולו? יש לכם רעיון לשינוי או תוספת לאירועי 
 התרבות הקיימים ביישוב? אבל אין לך כוח להיות בוועדת תרבות?

לא חייב... וועדת תרבות מתכנסת בימים אלו לתכנון שנתי של 
תשלחו ואנחנו מבטיחים -אירועי התרבות ביישוב. פשוט תכתובו 

לנסות לקחת בחשבון בתוכנית השנתית של אירועי התרבות 
 ביישוב.

ינון תורגמן, פנינה סנד, יחיאל גלמן, מיכל איילי, שרה פריד 
 )או לרות אדרי 2 הדס דוויק(.וציפי כלאב 

 
 :  תושבים ושכנים יקרים!ועדת שיפור פני היישוב

במסגרת התנדבותנו לועדת שיפור פני היישוב, חשוב לנו לשתף 
אתכם בנעשה על מנת לתת לכם את ההזדמנות להיות מעורבים 
מצד אחד, ומצד שני, כדי להקשיב לרעיונות ו2או הצעות נוספות 

 לשיפור סביבתי.
הנושא המרכזי בו אנו עוסקים כרגע הוא "נושא הניקיון". אנו 
מתכננים לבנות יחד עם שמוליק תוכנית עבודה מסודרת עבור צוות 
התחזוקה כדי לשפר וליעל את עבודתם בניקיון הכללי של רחובות, 

  מבנים ומרחבים ציבוריים.
כידוע, יש הרבה מה לצפות מעובדי הניקיון בנושא אבל, יותר 
מאשר לבקר את איכות עבודתם יש צורך קודם כל לבדוק את 
עצמנו כחברה! ללא ספק יש בנו חלק גדול בפגם הסביבתי שממנו 
היישוב סובל בתחום זה. ולכן, אנו מתכננים לשלב במקביל 
לתוכנית העבודה עשייה חברתית שבה כולנו, גדולים וקטנים 
כאחד, נהיה שותפים במטרה להגביר את מודעות הקהילה לשיפור 

 איכות הסביבה.
עד אז ובינתיים, מה את2ה יכול2ה לעשות כרגע למען מטרה זו? 

 פשוט מאוד:
. הקפידו על שימוש בפחים השונים למטרתם הם מיועדים: לנייר, 9

  לזכוכית, לבקבוקים, לקרטונים, לאריזות ולזבל הכללי.
זה המקום להזכיר לכם שהקונטיינרים הכתומים מיועדים לגזם 
בלבד! אנא נמנעו מלזרוק בהם חפצים אחרים שלא קשורים 

  לתחום.
*לידיעתכם קיימים מאחורי בניין המועצה פחי מחזור לחפצים 
שונים. רצוי להביא לשם רהוט או דברים גדולים שברצונכם 

  להיפתר מהם, במקום להניח ליד הפחים ביישוב.
 
. חודש ארגון בפתח וכידוע זהו הזמן שבו ילדינו שוהים הכי 5

הרבה זמן בסניף, לעתים הרבה יותר מאשר בבית. לכן, רצוי 
להזכיר להם להתייחס למבנה ולסביבה שלו כאל "בית" לכל דבר 
ועניין. אנא מכם מדריכים וחניכים, הקפידו על כללי הניקיון למען 

 הנאתכם ולמען נעימות שאר הקהילה בחודש זה.
לידיעתכם המדריכים יצלמו בקרוב את החניכים על מנת  ★

לבנות להם סרטון הסברה הקשור לנושא. הורה שאינו 
  מעוניין שהילד שלו יופיע, מתבקש להודיע למדריך שלו.

 
. מזכירים לכל בעלי הכלבים ביישוב להקפיד על איסוף הצרכים 6

של כלבכם בזמן טיול. ישנם פניות רבות מהתושבים לטיפול 
הבעיה. יש צורך להתייחס לנושא ברצינות כאל אחד מבעיות 

   המרכזיות באיכות הסביבה.
 בברכת תודה על שיתוף הפעולה, ועדת שיפור פני היישוב.

 

 קהילה

 מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ונושא קהילתי ופרטי.

, 112-2210112רות אדרי רכזת הקהילה 

kehiland@gmail.com 

mailto:kehiland@gmail.com


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


