
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 82:61 -צאת השבת                           82:61 -הדלקת נרות      

 ָוֵאָרא        
 כ"ח בטבת ה'תשע"ט

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

 03:61 03:61,  02:21 מנחה בערב שבת
03:61 
דקות  01לאחר ערבית: 

  של שירת הבקשות
03:61 03:61 03:61 

 שחרית בשבת
 2:01*,  1:61,  3:61 (2:02)סוף זמן ק"ש: 

 * המניין המרכזי
3::1  ,1:61 1:11 1:01 3:11  ,*1:61 

 * כוותיקין
2:01 

 82:81 03:22,  11::0 03:11,  06:11 16:00 03:11,  1::02 03:11,  1::02 מנחה בשבת

 02:62 02:22 02:22 02:02 02:22 17:29 ערבית במוצאי שבת

 :מקווה
 22:11 – 02:61ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש
 22:11 – 02:61מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 61)תשלום 
 .111-2661201לפניות: נצחיה לוי: 

  באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
216-1212561   

 בני עקיבא
 62:52פעולת ליל שבת: 

 85:12מפקד ולימוד סגל:  
 81:62מפקד, מנחה ופעולות: 

 82:22שירי סד"ש, ערבית והבדלה: 
 ה' עימכם

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

 1:01,  1::2,  2:01,  3:61 ,1:11 שחרית  )א', ג', ד', ו'(
  1::1ביום ו':  גם 

 (2::1)זמן טלית, תפילין וקריאת שמע: 

 3:01א', ג', ד':  
 3:21ו':  

1:11 
 3:01כוותיקין:  

 1::1 3:11 ,1:61 שחרית בראש חודש  )ב'( דקות לפני הנץ החמה(  21)

 1::1 3:01 ,1::1 שחרית  )ה'(

      1::03,  1::06 ה'(-מנחה  )א'

 21:11 20:11 20:61 21:61,  02:11,  02:21 ה'(-ערבית  )א'

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

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:

 דובב חפץ

 שיחה לפני ערבית:
 שיחה לפני ערבית: מיכאל סואיה

 אברון כהן

 הרב שלמה לוי – 62:81
 בבית בורנשטיין

 עונג שבת ודברי תורה – 21:11 ( :)נחל אשכול 

שבת 
 בבוקר

 תפילת ילדים – 01:11
 שיעור במשנה: – 2:61

 הרב ניסים מזרחי
 לאחר קריאת התורה:

 תפילת ילדים
מדרש רבה על  – 2:61

 באוהל "ותן חלקנו"הפרשה 
 לאחר מוסף:

          :הרב יוסי אליאב
ל"   י ִיְשָראֵּ ם ֶאל ְבנֵּ  "ַוְיַצוֵּ

  תהילים ושיעור לנשים 
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

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

לאחר 
 מוסף

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
הרב קני הירשהורן:   תפילת ילדים 

 "משבר הזהות
 של משה רבנו"

לימוד הורים וילדים 
 באמרי רחל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 תהילים לבנות – 1::06
 בבית נצחיה לוי ו'(-)א'

 (:)בריכות שלמה 

שבת 
אחה"צ 
ומוצאי 

 שבת

 –במוצאי שבת  81:52
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

 :מנחת חינוך – 01:61
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 06:61

 ט'   -ד' – 06:11

0::21 – 
 לימוד הורים וילדים 

שיעור לנשים:  – 01:61
רבי נחמן ורבי נתן על 

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

English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

01:61 – 
 שיעור לנשים

שיעור לנשים  – 03:11
בבית "גאולה בפרשה" 

 (0632בלחמו )אלוני ממרא 

 נשים על הבוקר 
 מפגשי בוקר לנשים

Women in the morning - 
 morning meetings for women 

 )תינוקות מוזמנים להצטרף בשמחה(
 01:11בשעה    0.:0יום שני ח' שבט  

"נפש בריאה בגוף בריא:                                                                  
 לחיות את החיים במלואם ובמיטבם" 

אסטרטגיות לאורח חיים הכי בריא שיש.                                            
 עם שרה הירשהורן         

 מאמנת בריאות, כושר ותזונה. 

 בקרוב... סמנו ביומנים!
 שבת פרשת תרומה  2.2ד' אדר א' 

 בסימן התחדשות ויצירה  -שבת קהילה 
בכל שבוע במהלך השבועות הקרובים 

 נפרסם הצצה לתוכנית השבת.
 עקבו אחרי הפרסומים.  

 צוות שבת קהילה תשע"ט

 דירת האירוח היישובית 

 לבקשת התושבים, 
תתאפשר השכרת דירת האירוח 

 גם ללא מצעים ומגבות. 
מחיר השכרת הדירה ללילה                            

₪.                                 611ללא מצעים: 
 ₪.                                   121עם מצעים: 

 
 
 

 לפרטים: 
 112-1002236צבי עבו 

mailto:daf.meida@gmail.com


 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

 בעברית: הרב יחזקאל ליכטנשטיין        באנגלית: הרב פנחס לנגר     –בבית הכנסת המרכזי  –דף יומי   – 3:61

 מוזמנת להצטרף אלינו, אנו מתחילות ספר עמוס מתוך "תרי עשר".  את :  השיעור היומי בתנ"ך לנשים,1:11 – 1:21
 (0232בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא  "על שלושה... ועל ארבעה".הנושא השבוע: 

לימוד  – 2:11
 –פרשת השבוע  

מתורת 
האדמו"ר 
 מסלונים

)בעל "נתיבות 
בבית  –שלום"( 

 הכנסת המרכזי 

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  2:11
 116-12:1111לפרטים: אברהם שטיינברג, 

2:11 – 2::1: 
 שיעור בתנ"ך
 –)ספר יחזקאל( 

 שחר,-הרב מתניה בן
 בבית הכנסת המרכזי 

21:11 – 
שיעור הלכה "צורבא 

בבית  –מרבנן" לגברים 
 הכנסת הספרדי  

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

 בבית מדרש דרך האבות

  21:61 – 
עולם 

החסידות  
ד"ר  –

אוריאל 
 –גלמן 

בבית מש' 
כפיר 

)אלוני 
ממרא 

613: ) 

21:61 – 
: 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'03:61 – 03:11
 ד' בנים-:  ג'02:11 – 03:61
 ו' בנות-:  ה'02:61 – 02:11
 ו' בנים-:  ה'01:11 – 02:61

השבוע לרגל שמחת חתונה יתקיימו 
ו, אך לא -החוגים לילדים בכיתות א

 ח. -לכיתות ז

:  שיעור 01:61 – 1::2
ברמב"ם )מורה נבוכים, 

הרב  –פרקי הנבואה( 
שחר, בבית -מתניה בן

 הכנסת המרכזי  

שיעור  – 21:61
 – בירושלמי מס' מגילה

הרב יחזקאל 
בבית מש'  –ליכטנשטיין 

 (22ינובסקי )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 גן 
בבית   –עד ג' 

מש' פרבר )מגדל 
 (   :עדר 

שיעור "צורבא  – 21:61
בבית מש'  –מרבנן" לנשים 

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

112-1112202   

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

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

הנושא השבוע: 
"ציפייה לגילוי הנהגת 

 ה' בעולם". 

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

 (136בבית 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

האדם מושפע מסביבתו ויכול להשתנות לטוב   נקודה בפרשה: 

או למוטב. רבי מאיר שפירא מלובלין הראה זאת בפרשיות 

וארא. כאשר אהרן משליך את מטהו לפני פרעה הוא   –שמות  

הופך לחיה טורפת, לתנין. כאשר משה רבנו אוחז בזנב של 

לוקים. -החיה המסוכנת )נחש 3 תנין( הוא הופך אותה למטה א 

מסקנה: טוב ומועיל להתחבר לאנשים טובים ולקהילה של 

 עובדי ה' והדבר מסייע להתקרב לה' ולתורתו.     

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-שבת שלום, מתניה בן

 ברכות ואיחולים
ולתמר תחיה בת המצווה. זכי לגדול   גלוך להלל וקרן   ★

 בתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ולידידיה לאירוסיו עם חמדה הימלשטיין  לרב נועם ורחל   ★
 הריס מטלמון. זכו להקים בית נאמן בישראל.

ולשירה לאירוסיה עם איתן אדלר   פרינר לירוחם ורונית   ★
 מאפרת. זכו להקים בית נאמן בישראל.

להולדת הנכדה בת לשירה וגדעון בן דוד  ללורנס ולורה   ★
 גרוס. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.  

להולדת הנכדה בת לתמר ואליעד. זכו כהן  לאברון ואורלי   ★
 לנחת ממנה ומכל המשפחה.  

 

 נוער                                 

                                                                                                                                                        
במוצש"ק שעבר התקיים ערב שבטי עם שבט הנני. היה ערב משמעותי וטוב, יצאנו   ערבים שבטיים:

 לדרך עם פרויקט שבטי כפול. 

אחרונים חביבים בערבים שבטיים שבט אורות היקרים!  ניפגש לערב שבטי ביום שלישי הבא ט' 
 בחדר נוער.  מחכה מאד לראותכם!  62:52שבט בשעה 

בחדר הנוער  21:61-26:11סוף סוף זה קורה! צוות הנוער יוצא לדרך! ניפגש ביום שלישי הקרוב ב' שבט בין השעות  צוות נוער:
 למפגש ראשון ופתיחה חגיגית לעשייה. כאן מצמיחים חלומות! 

 21:61מתי אלמד לבחור נכון? מפגש שני בנושא בחירות יתקיים במוצ"ש פרשת בא ו' שבט בשעה  שמיניסטים "יוצאים לדרך":
 בחדר הנוער. נשמח לראות את כולכם. 

 בבית הכנסת. הלל. 20:11נפגשים כרגיל ביום ראשון בשעה  מבקשי:

של האדם, מעבר לסטטוס ולכסף.              השבוע צפינו יחד בסרט "המתנה המושלמת" שעוסק בגילוי משמעות ערכיו   נוער צעיר: 
בשבוע הקרוב נשמע את סיפורה המרתק ומעורר ההשראה של אסתי לרר, תושבת היישוב, שתרמה כליה לאדם שאינה מכירה. 

 .  02:61נפגש בחדר הנוער ביום רביעי בשעה 

 מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ועניין  

 tehila.yale@gmail.com, 5581122-215תהילה ינוסבקי לוי רכזת הנוער 

mailto:tehila.yale@gmail.com


From the Desk of the Mazkirut 

Following the approval by  New housing project progress:
the majority of the voters 6 months ago, the housing project 
in the western side of the yishuv has gone out to bid to 
several large construction companies. Several quotes have 
already been received. Our next goal is to select the most 
appropriate company. 
Following the approval of the yishuv membership, we 
brought in a supervision and project management company 
whose job it will be to help us negotiate with the interested 
companies in order to find the one that would best serve the 
yishuv and its residents. This management company would 
accompany the Mazkirut throughout the entire building 
project. 
At the same time we are working with the yishuv legal 
consultant together with outside consultants whom we have 
hired in order to improve the contract that we will present to 
the chosen construction company.     
A major achievement in the process was made last week 

when the civil administration gave the project it’s  מתן"
 (Validation)תוקף." 

We will continue to update the residents of the progress as it 
takes place. With hope to continue to build up the settlement 
of our yishuv and our country.  

Before the meeting this evening  Membership Meeting:
(Thursday) we have sent out the yishuv budget. Expenses 
have been listed according to their priority. Funds for 
security and education have been increased; Educational 
projects, culture and community services have been 
expanded and have been listed according to their priority. 
Choices made at the meeting will be reported in the next Daf 
Meida. 

Work on the   Infrastructure work on Nahal Maayanot:
infrastructure of Rehov Nahal Maayanot and the areas 
surrounding the Makolet will be completed in a few weeks. 

Work on the library has begun and will continue  Library:
for the next few weeks. 

We ask that all those who have  Gabbai’s Questionnaire:
not filled out the questionnaire to please do so ASAP. It 
requires only 3 minutes of your time but is important for the 
gabbaiim of all the shuls in the yishuv to be able to do their 

https://tinyurl.com/NDpinkaswork properly:  
At the request of some of the  Yishuv Guest Apartment:

residents, the guest apartment will be available without 
towels and linens at a reduced rate of NIS 350 a night. Linens 
and towels can still be supplied at the old rate of NIS 590 a 
night. Contact Tzvi Abbo for details-052-8119963. 

 משולחן המזכירות

לאחר אישור   התקדמות פרוייקט הבניה בשכונה המערבית: 
התכנית לפני כחצי שנה באספת החברים, התכנית יצאה 
לבל"מ )בקשה להצעות מחיר(. התקבלו מספר הצעות מחברות 
בניה גדולות. השלב הבא הוא בחירת חברת הבניה שתבנה 

 בפועל את הפרוייקט.

לאחר אישור התכנית באספה, הבאנו חברת פיקוח וניהול 
פרוייקטים שמטרתה לסייע במשא ומתן על מנת לקבל את 
ההצעה הטובה ביותר ליישוב ולתושביו. חברה זו ליוותה 
ומלווה פרוייקטים בסדר גודל דומה במקומות אחרים, והיא 
עתידה ללוות את המזכירות לאורך כל התהליך עד לסיום 

 הבניה.

במקביל, אנו עובדים עם היועץ המשפטי של היישוב לצד 
יועצים חיצוניים ששכרנו על מנת לשפר את החוזה שיובא בפני 

 חברת הבניה שתיבחר.

בשבוע שעבר צויין הישג משמעותי ושלב חשוב מאוד בתהליך, 
 כאשר תכנית הבניה קבלה "מתן תוקף" במינהל האזרחי.

נמשיך ליידע את תושבי היישוב על התקדמויות משמעותיות 
 לאורך הדרך. בתקווה להמשך בניין היישוב והארץ.

לקראת אספת החברים שתערך הערב )חמישי(   אספת חברים: 
תכננו את התקציב השנתי כך שישקף את סדרי העדיפויות 
שהמזכירות מעוניינת לקדם. הורחבו תקציבי ביטחון וחינוך, 
הורחב תכנון פעילות חינוך, תרבות, קהילה ונקבעו סדרי 

 עדיפות בתוכם.

בע"ה בדף המידע הבא יפורסמו ההחלטות שיתקבלו באספת 
 החברים.

עבודות התשתית   עבודות תשתית ברח' נחל המעיינות: 
המתבצעות ברח' נחל המעיינות ובסביבת הסופר יסתיימו 

 בע"ה בימים הקרובים.

עבודות השיפוץ בספריה החלו, והם ימשכו מספר   ספריה: 
 שבועות.

אנו קוראים לכל מי שטרם מילא את שאלון  שאלון גבאים: 
דקות, והוא   6-הגבאים למלאו בהקדם. מילוי השאלון אורך כ 

חשוב ביותר לעבודה טובה של צוותי הגבאים בכל בתי הכנסת 
 https://tinyurl.com/NDpinkasביישוב: 

לאור בקשות התושבים, תתאפשר  דירת האירוח היישובית: 
השכרת דירת האירוח ללא מצעים ומגבות. מחיר ללילה ללא 

לפרטים: צבי עבו          ₪.    121עם מצעים:  ₪.    611מצעים:  
112-1002236. 

דרושות מתנדבות                       
 להכנת מגשי ירקות3פירות  לערב זה.                      

מי שמעוניינת להכין מתבקשת  
 1123262012להודיע לאסתי פרינץ: 

https://tinyurl.com/NDpinkas
https://tinyurl.com/NDpinkas


 קהילה

 מה היה לנו השבוע?
ביום שישי שעבר יצאו הצעירים   שבתון צעירים ברוחם: 

ברוחם לסיור ביפו וחזרו לשבת של כיף וגיבוש ביישוב. היה 
 מעניין ומהנה.  

נורית ויהודה זליגר, אסתר תודה לועדת הצעירים ברוחם:  
על ארגון השבת וכל העשייה רטבי ושייקה אופנהיים  

 המבורכת. נשמח להרחיב את השורות ולראות חברים חדשים.  

השבוע התקיימה הרצאה בנושא ההתפתחות   חינוך מהבית: 
מוטורית בגיל הרך, הרצאה שנייה בסדרת ההרצאות   -הסנסו 

על ההרצאה המעניינת לרינת שטרן  של "חינוך מהבית". תודה 
ולמשפחת והנכונות להתנדב ולתרום מנסיונה המקצועי  

 על האירוח.  זלמנוביץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביום רביעי התקיים ערב לעולים חדשים וותיקים  קפה עולים:
באולם השמחות, הכלל  היכרות ושיח על אתגרי עולים 

תתקיים עולה'  -'קפה  בשלבים שונים של חייהם. התוכנית של  
שמרכזת את התוכנית   לרוחי הורביץ אחת לחודש וחצי. תודה   

 על ארגון הערב.  ולועדת עולים 

 

 

 

 

 

 

 

החל מיום ראשון הקרוב אנו מתחילים  המשחקייה מתחדשת!
בתוכנית פעילויות חדשה במשחקייה בהובלת ניצן מנשה. 

ת             ו שע ן ה י ב עי  בי ור ן  שו רא י  ימ ב חה  תו פ יה  קי שח המ
כיתה ב'.   -ומתאימה לילדים בגילאי חצי שנה   03:11-01:11

דרך הוראת הקבע. ₪    1:כניסות הוא    01מחיר כרטיסיה של  
                                 . ב ו ר ק ה ע  ו ב ש ל ת  י נ כ ו ת ה ם  ס ר ו פ ת ע  ו ב ש ל  כ ב
                                 ) ה ר י צ י י  ע י ב ר י  מ י ר  ו פ י ס ת  ע ש ן  ו ש א ר י  מ י (

עקבו אחרי הפרסומים. מחכים לראותכם וועדת חינוך גיל 
 הרך. 

 מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ונושא קהילתי ופרטי.

, 215-2515112רות אדרי רכזת הקהילה 
 kehiland@gmail.com 

 השבוע במשחקייה
                                      3.0יום ראשון כ"ט טבת 

 " התבלין החסר"   -שעת סיפור

  2.0יום רביעי ג' שבט 

 חבר ענן -יצירה

 ,03:11*המשחקייה פתוחה מהשעה 
 03:61הפעילות תתחיל בשעה 

 

mailto:kehiland@gmail.com.


                                                                                                                                                             
 למכירה/השכרה                                                                                   -‘ בואו בשמחה’

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

  :23202.1.מ  שרותים, מרפסת גדולה וגינה 3חדרי שינה, 5קומות,  0מטר,  082 בית גדול ברח' עמק ברכה:להשכרה                                   
 2 .20-132138, 250-3820002, 250-0088802 ג'יי גרוינוולד 

 :2 .250018283לאה רייכמן חדרים, חצר ונוף מקסים2 מחיר מעולה  0לתווך קצר או ארוך, דירת   להשכרה 

 :2 252883.318/ .113005משפחת זליגר חדרים2 מרפסת ענקית עם נוף משגע2 מחיר נוח2  3דירה יפה להשכרה ברחוב מגדל עדר2  להשכרה 

 :חדרי שירותים2 שתי גינות מטופחות בחזית ומאחור2 מרוהט  20 מרווח2  חדרים בית פרטי )שרגא אדלר לשעבר( עם שישה וחצי להשכרה
    galiastephenson@gmail.com 250-5008032  גליה סטפנסוןחלקי )אופציונאלי(2 אפשרות להשכרה לטווח קצר לפרטים: 

  :מתאים לזוג,יחיד או למשרד2   חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט2   025במרכז נווה דניאל דירת    להשכרה 
 252-5315803 ( ג׳ולי) יוכבד כניסה מידית2 לפרטים: 

 :חדרים, חדשה, יפה ומושקעת, יחידת הורים, מיזוג מרכזי, מטבח מרווח, חלונות אנדרסן2 גישה ישירה ללא מדרגות2  325דירת  להשכרה
 250-50818212 : אוריאל גלמן מיקום שקט ומרכזי2 כניסה מידית

 : מ"ר( מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל2 קומת קרקע ללא מדרגות, שכנים נפלאים! לפרטים  52-חדרים )כ 3דירת  להשכרה
 2 .258-881812אילת זמיר 

 :מול הבוקס(, נגישה ללא מדרגות, ארבע כיווני אוויר, נוף   .3  ברחוב נוף הרודיון מיידי2  מ"ר ( להשכרה2 20.חדרים )  0דירת  להשכרה(
ראובן הכהן   2508.21185טלפון   דוד שמש, מזגן, חימום תת רצפתי, מטבח גדול ומושקע+ פינת אוכל, חדר שירות וארונות2  יפהפה, 
 אוריה.

 :תאריך כניסה גמיש2  (2 05קרובה למרכז היישוב )פרוייקט   שירותים2   0חדרים, מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה,   3דירת  להשכרה 
 25083080.1כוכבא -ריקי ברלפרטים: 

 :2 252-5585888מנחם פריד חדרים, כניסה פרטית, גינה גדולה מתאימה גם לעסק )משרד/קליניקה(  לפרטים:  0דירת  להשכרה 

  :0222 אמבטיה ושירותים, מטבחון, גינה קטנה וכניסה פרטית2  מ״ר2   52חדרים קטנה וחמודה כ   0מסוף אוגוסט, דירת    להשכרה ₪
 25003.82282-לשני אנגל למעוניינים ניתן לפנות  לחודש2 מתאימה מאד לזוג צעיר או כמשרד2

 :2503821288לפנחס לנגר  להתקשר  אפשרות לתווך ארוך2 מטר 02שירותים, גינה כ 2 מטר, 22.חדרים  025דירת  להשכרה  

  :משה כפיר לפרטים:   2 02.8וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא, מזגן, דוד חשמל, גינה עם נוף2 פנויה החל מאוגוסט    3דירת    להשכרה
250002.082 2 

  :דופלקס, סלון גדול, נוף פתוח, יחידת הורים, פינת משפחה, כניסה ללא מדרגות  מ"ר ברחוב מגדל עדר,   02.חדרים    5דירת   להשכרה
 2...250-0300 מרדכי דימנטמן מהרחוב2

 :2חבצלת משפחת 2525-0.2582 20-1130005חדרים ק"ק + חצר ומחסן2 אפשרות לריהוט2  025 להשכרה  

  :יואל גודיס  חדרים ומקלט, מוארת, מעוצבת, מזגנים בחדרי שינה2 חצר גדולה2 לפרטים   3דירה חדשה במרכז היישוב,   להשכרה - 
25088583052  

  :חד` מוארת מאווררת ויפה2 יח` הורים, חימום תת רצפתי, ונוף מרהיב2 מתפנה בסוף יולי2 לפרטים   025ברח` נוף הרודיון   להשכרה
  רחל אדרי.  250-0080.85 -נוספים

  :דירת שני חדרים, מטבח שירותים וסלון מרווח2 הדירה מושקעת וחדשה2 כניסה מיידית2 מחיר מעולה2 למעוניינים נא  להשכרה
  8512..25005-לשלום וייסברג לפנות

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

 : וחצי חדרי שירותים2 בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים עם   3חדרים כולל שתי יחידות הורים+   0 למכירה
 25200230082דויד לונדון יש אפשרות לחבר בחזרה לבית2 נוף מדהים!  חלונות גדולים לכיוון הנוף2

  :בית גדול ומרווח בשכונה המזרחית! בקומת הכניסה, סלון, פ"א, מטבח, שירותים ויחידת אירוח כולל שרותים ואמבטיה2   למכירה
מ"ר כולל חלונות ושירותים2   52חדרי שינה, חדר כביסה גדול, שירותים ואמבטיה2 עליית גג של    3בקומה הראשונה, יחידת הורים,  

נוף פנורמי, חצר מרוצפת עם  חימום מרכזי,  מושכרת עד אוגוסט2 בית מתוחזק, -מ"ר   22.-חדרים נפרדת, כ   025דירת  -בקומת המרתף 
 fuchslaw@gmail.com או במייל 252-0523833יוסי פוקס פרגולה ענקית לסוכה, גינה ומחסן2 כניסה מיידית! לפרטים נוספים: 

 



 סופר תורג'מן

 6-06:66::0ד': -א'

 6-00:66::0ה': 

  6-00:66::0ו': 
60-44:8000 

 מאפיית שיפון

 6-04:66::0ה': -א'

 0:66-00:66ו': 
60-44::440 

 סנטר הגוש

 6-04:66::8ה': -א'

 66::8:66-0ו': 

60-44::4:6 

 ספריה

 00:66-04:66א', ה': 

  6::6-08::03ב', ג': 

 6::6-00::06ד': 

 ו': סגור 

 6::6-00::00מוצ"ש: 

60-44:0068 

 משחקיה

 00:66-08:66א', ד': 
מיקום: במקלט מול הסניף. 

רכישה ₪.  06עלות כרטיסייה 
 במקום, גבייה בהוראת קבע. 

                                              מקווה נשים
 6-00:66::04ה': -א'

 ליל שבת/חג בתיאום מראש

 6-00:66::04מוצ"ש: 

 8406::636-0נצחיה לוי:  

 מזכירות

  6::8:03-03ה': -א'

 ו': סגור

60-44:000:  

 דואר

 08:66-04:66א', ב', ה':  

 8:66-4:66ג': 

 00:66-00:66ד': 

 ו': סגור 
  630-3000030יוני בן חמו: 

 אורלי פרינט

 8:66-00:66ה': -א'

 ו': סגור

60-4:64600 

 

 

 גילה כירבולים
  00:66-04:66ה': -א'

ו', מוצ"ש ומעבר לשעות 
 בתאום מראש.

 00נוף הרודיון 
630-344:000  

 

 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(

 דרכי התקשרות ותחומי אחריות של המועצה / המזכירות
 6300086063של המועצה. ניתן גם בווצאפ:  060מועצה: מוקד 

 mazkirut@nevedaniel.org  תחזוקה שוטפת של היישוב:
 pniyotnd@gmail.com הצעות ורעיונות חדשים לחברי המזכירות:

mailto:mazkirut@nevedaniel.org
mailto:pniyotnd@gmail.com

