
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 95:61 -צאת השבת                           95:61 -הדלקת נרות      

רּוָמה          תְּ
 ד' באדר א' ה'תשע"ט

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

 בית מדרש אמרי רחל הספרדי
 חב"ד דרך האבות

 00:11 00:11,  02:21 מנחה בערב שבת
00:11 
דקות  01לאחר ערבית: 

  של שירת הבקשות
00:11 

00:11 
 קבלת שבת עם מנגינות

00:11 

 שחרית בשבת
 1:01*,  1::0,  1::0 (1:01)סוף זמן ק"ש: 

 * המניין המרכזי
0::1  ,0::1 0:11 0:01 1:12  ,*0::1 

 * כוותיקין
1:01 

 שיעור בחסידות – 0:11

 1::00 00:10,  11::0 1::00,  11::0 16:30 1::00,  1::02 1::00,  1::02 מנחה בשבת

 00:10 00:10 00:10 0::00 00:10 17:58 ערבית במוצאי שבת

 :מקווה
 22:11 – 1::01ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש
 22:11 – 1::01מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 1:)תשלום 
 .0101::111-0לפניות: נצחיה לוי: 

  באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

 .9021או למוקד הגוש   260-1565506

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

 0:01,  1::0,  0:01,  1::0 ,1:11 שחרית  )א', ג', ד', ו'(
  1::0ביום ו':  גם 

 0:01א', ג', ד':  
 0:21ו':  

 כוותיקין: 1:11
 )ו'( 0:11 –)א'(  :0:1

 1::1 0:01 ,1::1 שחרית  )ב', ה'( דקות לפני הנץ החמה(  21)

      00:01,  1:::0 ה'(-מנחה  )א'

 21:11 20:11 1::20 1::21,  01:11,  00:11 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:

 נחמיה דימנטמן
 שיחה לפני ערבית:

 דוד ארדפרב

 שיחה לפני ערבית:
 שיחה לפני ערבית: שאול דוד

 איתן פרקש
 שיחה לפני ערבית

 באמרי רחל
 עונג שבת ודברי תורה – 21:11

שבת 
 בבוקר 

 לאחר מוסף:

  שחר:    -הרב מתניה בן 
 –"ושכנתי בתוכם      

ַרת ֶמֶלְך'"         ָרב ָעם ַהדְּ  'בְּ
  "פרשת השבוע –"מדרש חנן 

 לגיל הרך עם מש' סיון וחברים       
  תהילים ושיעור לנשים 

 

 תפילת ילדים – 01:11
 שיעור במשנה: – 1::0

 הרב ניסים מזרחי
לאחר התפילה כוותיקין: 

 הרב יצחק טברסקי
מדרש רבה על  – 1::0

 באוהל "ותן חלקנו"הפרשה 

 לאחר מוסף:
 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים 

 לאחר קריאת התורה:
לימוד הורים וילדים  תפילת ילדים

 לאחר מוסף באמרי רחל

 לאחר מוסף:
 נתנאל פריבור:

 "בשמיים היא?"
שיעור קצר לאחר מוסף:  

 הרב רונן בן דוד בהלכה:

 תהילים לבנות – 1:::0
 בבית נצחיה לוי ו'(-)א'

 (:)בריכות שלמה 

שבת 
אחה"צ 
ומוצאי 

 שבת

 הרב שלמה לוי – 1::01
 :מנחת חינוך – 1::01

 הרב יעקב קאפל רייניץ
 תהילים לבנים:

 ג' -גן חובה  – 1:::0
 ט'   -ד' – 11::0

0::21 – 
 לימוד הורים וילדים 

שיעור לנשים:  – 95:22
רבי נחמן ורבי נתן על 

 –במוצאי שבת  1::00 באוהל "ותן חלקנו"  הפרשה 
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

 חב"ד
01::1 – 

English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

00:11 – 
 שיעור לנשים

שיעור לנשים  – 00:11
בבית "גאולה בפרשה" 

 (0:32בלחמו )אלוני ממרא 

 בני עקיבא
 09:22פעולת ליל שבת: 

 96:22מפקד ולימוד מדריכים: 
 96:52מפקד, מנחה ופעולות: 

 95:96שירי סד"ש, ערבית והבדלה: 
 ה' עימכם

 השבוע במשחקיה
 :92.0יום ראשון ה' אדר א' 

 "הבית של יעל"   -שעת סיפור 

 :95.0יום רביעי ח' אדר א' 

 שקדיה מתחתית של בקבוק  -יצירה 

 ,95:22*המשחקייה פתוחה מהשעה 

 95:52הפעילות תחל בשעה 

 ערב היכרות עם בנק הזמן המתחדש

  מזכירות הישוב וועדת התרבות שמחות לבשר על ערב היכרות עם בנק הזמן המתחדש.
 באולם השמחות. 02:22בשעה  01.0ביום חמישי כ"ג אדר א' 

  -המעוניינים לקחת חלק בהובלת בנק הזמן בישוב, נא ליצור קשר עם רכז הבנק איתי בלוי 
11:-1001:21. 

בנק הזמן הוא מיזם קהילתי של עזרה הדדית ומפגש. הבנק פועל על פי עקרון של שעה תמורת 
שעה. כלומר, כל חבר בנק שמתנדב לסייע לחבר אחר, מזכה את עצמו בשעה שבה יוכל להנות 
מכישורים של חברי בנק אחרים )לדוגמה: בני מלמד את יוסי לנגן בגיטרה, יוסי אופה עוגה 

 עבור נועה שמטיילת עם הכלב של רבקה. וכך הלאה(.
אם יש לכם כישרונות חבויים או סתם רצון להיות חלק מקהילת נווה דניאל והגוש, זאת 

 ההזדמנות לממש זאת.

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   – 1::0

:  השיעור היומי בתנ"ך את מוזמנת להצטרף אלינו, אנו לומדות מתוך "תרי עשר" את ספר מיכה.                                       0:11 – 0:21
לימוד  – 1:11 (0132בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא  הנושא השבוע: "והיה באחרית הימים".

פרשת השבוע  
מתורת  –

האדמו"ר 
 מסלונים

)בעל "נתיבות 
 –שלום"( 

בבית הכנסת 
 המרכזי 

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  1:11
 02:0100-:11לפרטים: אברהם שטיינברג, 

1:11 – 1::1: 
 שיעור בתנ"ך

 –)תרי עשר( 
 שחר,-הרב מתניה בן

 בבית הכנסת המרכזי 

21:11 – 
שיעור הלכה 

"צורבא מרבנן" 
בבית  –לגברים 

 הכנסת הספרדי  

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

  בבית מדרש דרך האבות

 
 

 

 
 

 
  21::1 

עולם  –
החסידות  

ד"ר  –
אוריאל 

 –גלמן 
בבית 

מש' כפיר 
)אלוני 
ממרא 

:13: ) 

:  שיעור 1::20 – 1::21
 –זוהר לפי פרשיות השבוע 
הרב ד"ר ראובן הכהן 

 בבית מש' –אוריה 
 הכהן אוריה

 בבית הכנסת המרכזי: –חוגי הרב לילדים 
 ב' בנות-:  א'1::01 – 01:21
 ב' בנים-:  א' 00:11 – 1::01

 ד' בנות-:  ג'1::00 – 00:11
 ד' בנים-:  ג'00:11 – 1::00
 ו' בנות-:  ה'1::00 – 00:11
 ו' בנים-:  ה'00:11 – 1::00

 ח'-:  חוג טעמים לבנים ה'1::00 – 00:11
 ח' בנים-:  ז'01:11 – 1::00
 ח' בנות-:  ז'1::01 – 01:11

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

הרב  –פרקי הנבואה( 
שחר, בבית -מתניה בן

 הכנסת המרכזי  

שיעור  – 1::21
בירושלמי מס' 

 – מגילה
הרב יחזקאל 

בבית  –ליכטנשטיין 
מש' ינובסקי )נוף 

 (20הרודיון 

: שיעור 22:11 – 1::21
 –"קדושת לוי"  –לגברים 

אחרי הדלקת  באוהל "ותן חלקנו" 
 –נרות 

מסיבות שבת 
פסוקים  –

בשירה, סיפור, 
פרשת שבוע, 

ממתק.  לילדי 
  –גן עד ג' 

בבית מש' 
פרבר )מגדל 

 (   :עדר 

שיעור "צורבא  – 1::21
בבית  –מרבנן" לנשים 

)אלוני ממרא  מש' כפיר
(.  לפרטים: ידידה :13:

 ויסברג,
112-1012101   

שיעור  – 1::21
הרב  –בחסידות 

 –יהודה בורשטיין 
 בבית חב"ד

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

 (:13בבית מש' עדי )אלוני ממרא 
 – 20:11לאחר ערבית של 

שיעור בגמרא בסגנון עיוני 
–)גמרא, ראשונים וכו'( 

 מס' בבא מציעא,
  –פרק "אלו מציאות" 

 –הרב חנן כלאב 
 בבית הכנסת הספרדי  

"ליקוטי שיחות" על -לימוד ב – 1::21
 בבית חב"ד –פרשת השבוע 

20:01 – 22:11 :
 –שיעור בתהלים 

שחר -הרב מתניה בן
בבית מש' קפלין 

 ( :0)הרי יהודה 
 לא יתקיים השבוע

שיעור בגמרא  – 20:11לאחר ערבית של 
מס' –בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו'( 

הרב   –בבא מציעא, פרק "אלו מציאות" 
 בבית הכנסת הספרדי –חנן כלאב 

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

 ברכות ואיחולים
ולדינה בת המצווה. זכי לגדול   וולפיש לשמעון ורחל   ★

 בתורה לחופה ולמעשים טובים.  

ולאליענה בת המצווה. זכי לגדול   פורת לישראל ושושנה   ★
 בתורה לחופה ולמעשים טובים.  

ולעופר לאירוסיו עם  דפנה ווייס   בסיס לאיתן ולנורית   ★
 מאלעזר.  זכו להקים בית נאמן בישראל.  

ולרותי לאירוסיה עם נתנאל   פיירשטיין לרב דוב ועציונה   ★
 קישינובסקי מהר נוף. זכו להקים בית נאמן בישראל.

להולדת הנכד בן סגל  וליונתן ונאוה    לנגר לרב פינחס וחוה   ★
 לשירה ואלנתן. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.  

לבת מצוה של הנכדה אליענה. זכו לנחת  פורתלג'רלד ודנה  ★
 ממנה ומכל המשפחה.

לאירוסי הנכד עופר בסיס   רייניץ לרב יעקב קופל ויהודית   ★
 עם דפנה ווייס. זכו לנחת מהם ומכל המשפחה.  

להולדת הנכדה בת לאסתי שטיינברג  לאברהם ולינדזי   ★
  ואלי וייסזינגר. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.  

 משולחן הרב
הכרובים בקודש הקודשים פורשי כנפיים   נקודה בפרשה: 

למעלה ... ופניהם איש אל אחיו. תיאור זה המבטא שילוב של 

שאיפות להתעלות עם אכפתיות ודאגה חברית, היווה השראה 
למרן הרב קוק זצ"ל )אורות הקודש א', סד(: למילותיו 

ָלה ֲעֵלה.                                     ַמעְּ שהולחנו לשיר המרומם והמרגש:  "ֶבן ָאָדם, ֲעֵלה לְּ
ַכֵחׁש  ים. ַאל תְּ ירִּ ים ַאבִּ ָׁשרִּ ֵפי נְּ ֵפי רּוַח, ַכנְּ ָך ַכנְּ ָך ֵיׁש לְּ ַח ַעז לְּ י כֹּ כִּ

ָתם   ָך. ּדרוׁש אוֹּ ויימצאו לך מיד". ייעודנו הוא   –ָבם ֶפן יכחשו לְּ
להיות בן אדם עם מידות טובות וגם פורש כנפיים למעלה 

 כך זוכים להיעשות משכן לה'. –בתורה 

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-שבת שלום, מתניה בן

 יחד לב אל לב

כפיות של  מבצע החסד השנתי של ארגון "חסדי נעמי" בשיתוף חברת "מטרנה" בעיצומו. במסגרת המבצע מתבקש הציבור לאסוף 
אריזות של דייסות מטרנה. תמורת השקיות3אריזות, החברה תתרום תחליף חלב ל"חסדי נעמי" עבור  של מטרנה או תחליפי חלב

או בניידות  132 רח' אלוני ממרא  חלוקה למשפחות נזקקות )נא לא להביא קופסאות של מטרנה(. נקודת איסוף אצל משפחת לביא 
 .  011::11רחל לביא  תזכו למצוות!  של "חסדי נעמי" בכל הארץ.

עדיין לא נמצאו הבעלים של מגילת אסתר שנשכחה לפני זמן רב בבית הכנסת המרכזי. אשמח להחזירה לבעליה.   השבת אבדה: 
 .  111-2111111יונדב תומר 

  תנחומים

 לקרן בן ישי ומשפחתה על פטירת אביה

 ר' עמנואל אוהב ציון ז"ל 

 בבניין ירושלים תנוחמו 



 משולחן המזכירות

השבוע חודש סימון הכבישים ביישוב. סעו   סימון כבישים: 
 בבטחה.

חברות צוות נוספות   2ועדת יולדות מחפשת    ועדת יולדות: 
לארגון פעילויות 'נשים על הבוקר'. מתנדבות מוזמנות לפנות 

 להדס דוויק3רות אדרי.

ועדת תרבות עובדת בחודשים האחרונים על   אירועי פורים: 
 תכנון אירועי פורים.  

תודה רבה ליחיאל גרינבלום, פנינה סנד, מיכל איילי, ינון 
תורגמן ציפי כלאב ושרה פריד על שעות של עבודה והשקעה, 

 וכמובן לרות אדרי רכזת הקהילה שמנצחת על המלאכה.

הושקעה מחשבה רבה  על מנת שכל האירועים יותאמו לכל 
 שכבות הגיל. ראו פרטים בפרסום המצורף. רשמו ביומנים!

From the Desk of the Mazkirut 
are being  This week the roads in the yishuv Road marking:

marked. Drive safely. 

The committee is looking for two  Vaadat Yoldot:
additional staff members to organize "Women in the 
Morning" activities. Volunteers are invited to contact Hadas 
Dwek/Rut Edry. 

The Vaadat Tarbut (Culture Committee) has  :Purim Events
been working in recent months on planning the Purim 
events. 

Many thanks to Yehiel Greenblum, Pnina Sand, Michal Eili, 
Yinon Turgeman, Tzipi Kalab and Sarah Fried for hours of 
work and investment, and of course Ruth Edri, the 
community coordinator who conducts the work. 

A great deal of thought was invested in order for all events 
to be adapted to all age groups. See details in the attached 
publication. Write down the logs! 

 נוער  

ב"ה ההרשמה בעיצומה. כבר   שבת נוער ומשפחות מאמצות: 
בני ובנות נוער. במוצ"ש הבא ההרשמה נסגרת.    11נרשמו  

 http://bit.ly/2DHEQ4Wהזדרזו להרשם! קישור להרשמה: 

צוות אדר א' יוצא לדרך... מתכננים לכם חודש    צוות אדר א': 
מדהים . חברי הצוות של החודש הם: זיו רויטבורד, יערה 

אלעד וסרטייל, בעז בלנדיס, טל ורדי, טליה סוקולובר,   ידידיה,
נופת גוטרייך, נעם בר וראשי הצוות: עמית זגדון ושילת 

 גוטרייך. עקבו אחרי הפרסומים...  

בכל תחילת   משהו חדש מתחיל... "פותחים חודש בטוב": 
חודש יארגן הצוות של אותו החודש פעילות מיוחדת כבר שבוע 
הבא במוצ"ש מאסטר שף שווה. פרטים בדף המידע בשבוע 

 הבא. 

: פתיחה,  20:01חדר הנוער יהיה פתוח השבת.    חדר נוער: 
 : סוגרים. מחכה לכם!  11:11: פעולה, 1::20

בשעה טובה כל השבטים סגרו פרויקטים פרויקטים שבטיים:  
 והתחילו לעבוד במרץ. 

 שיפוץ מועדונית רווחה בבית שמש. -כיתה ט'

 הפקת חתונה לזוג מעוט יכולת. -כיתה י'

 שבת עמותה.   -כיתה יא'

 ערב מסעדה לחיילי הגוש.  -כיתה יב'

 בהצלחה לכולם!  

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

נפגשים ביום רביעי. כיתות ז' בין השעות ח':  -נוער צעיר ז' 
 . נתראה, יוני.  01:11-20:11. כיתות ח' בין השעות 00:11-01:11

מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ועניין                                              
, 260-5591155תהילה ינוסבקי לוי רכזת הנוער 

tehila.yale@gmail.com 

 צילום תמונות פספורט 

 בנווה דניאל.

  בשעה שנוח לכם. 

 :112000110 -לפרטים: צבי עבו

http://bit.ly/2DHEQ4WC:/Users/user/Documents/Avatar
mailto:tehila.yale@gmail.com


 אירועי אדר בנווה דניאל תשע"ט  
 בסימן השטעטל החסידי

 חידון פורים:
 מדי שבוע עד פורים יתפרסמו חידות בדף המידע. העונים באופן הכי מדויק והכי מהר יזכו בפרסים שווים.  

 החידה האחרונה וכן שמות כל הזוכים בפרסים יפורסמו במהלך החגיגה הגדולה בליל פורים.
 חפשו את החידות הראשונות בדף מידע זה!! 

 
 תחרות פשקווילים:

 תמיד רציתם לזעוק בקול גדול על הדבר הטוב ביותר ביישוב? יש לכם ביקורת על משהו והתביישתם להגיד?
 עכשיו זו ההזדמנות שלכם!! ואולי גם תזכו בפרס...

כתבו פשקוויל בנוסח מאה שערים על כל נושא שהוא שקשור ליישוב. אנחנו נעצב, נדפיס, נתלה ונפיץ בכל פינה בחגיגת ליל פורים 
ובעדלאידע ביום פורים. הפשקווילים הפופולריים ביותר יזכו בפרסים!! את הפשקווילים יש להעביר למייל של רות אדרי: 

kehiland@gmail.com 
 

 פורים קטן: 
 , נשתעשע במופע בשיתוף הקהל עם אמן החושים רועי יוזביץ. הזדרזו להירשם בקישור המצורף! 2.:2במוצ"ש כי תשא, י"ח באדר א', 

 http://bit.ly/2UGAmksקישור להרשמה: 
 

 חגיגת ליל פורים:
היכונו לחגיגה הגדולה של נווה דניאל כפי שמעולם לא היתה... מסיבת פורים יישובית )למבוגרים, עם פעילות ופרסים לגברים, נשים 
נוער וטף...(  בהובלת להקת "מנגינות". החל מיד לאחר קריאת המגילה ועד שעות הערב המאוחרות... חידות יישוביות, וורטים, 

 ריקודים ופרסים שווים מחכים לכולם.
 

 עדלאידע:
 מסלול מחודש דרך השטעטל היישובי,  עם פלאש מוב ענק ברחבת המזכירות...

תחרות תחפושות קבוצתית עם מוטיבים מהעולם החסידי, בהרשמה מראש. פרסים שווים לזוכים! עקבו אחרי   תחרות תחפושות: 
 הפרסומים. 

 נשמח לראות את כולם שותפים באירועי חודש אדר, ועדת תרבות  

 חידון פורים תשע"ט                                                         

שתי חידות שבועיות, מדף המידע הזה ועד 
לפורים. העונים באופן הכי מדויק והכי 

 מהר יזכו בפרסים שווים.  

 והחידות השבוע:

כמה פעמים מופיע   ★

במגילת  3המספר 

  אסתר?

אני במגילה כמו טיפה  ★

 טהורה. מי אני ומה שמי?                                                  

 קישור לשליחת תשובות:

https://tinyurl.com/NDchida1 

mailto:kehiland@gmail.com
http://bit.ly/2UGAmks
https://tinyurl.com/NDchida1


 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

סגורה כרגע לרגל 
 שיפוצים 

על פתיחה מחודשת תבוא 
 הודעה.

 משחקיה

  00:66-08:66א', ד': 
פעילות קבועה:                            

ימי א' שעת סיפור                      
ימי ד' יצירה                              

  6::00הפעילות מתחילה בשעה: 

מיקום: במקלט מול הסניף. עלות 
רכישה במקום, ₪.  06כרטיסייה 

 גבייה בהוראת קבע. 

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

 ליל שבת/חג בתיאום מראש

 6-00:66::04מוצ"ש: 

 8406::656-0נצחיה לוי:  

 מזכירות

  6::8:05-05ה': -א'

 ו': סגור

60-44:000:  

 דואר

 08:66-04:66א', ב', ה':  

 8:66-4:66ג': 

 00:66-00:66ד': 

 ו': סגור 
  650-5000050יוני 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 
650-544:000  

 

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

 דרכי התקשרות ותחומי אחריות של המועצה / המזכירות
 6500086065של המועצה. ניתן גם בווצאפ:  060מועצה: מוקד 

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

 שושי הררי
 מאמנת לחופש אישי וכלכלי

 08:66-00:66ה' –א' 
יום ו', מוצ"ש ומעבר 
 לשעות בתאום מראש

 4עמק ברכה 
650-0000850 

mailto:mazkirut@nevedaniel.org
mailto:pniyotnd@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 

 :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 

  :מטר2 כניסה פרטית עם גינה קטנה2 חדר שינה, סלון, מטבח וחדר אמבטיה2   52דירה מקסימה להשכרה, במרכז היישוב2 כ   להשכרה

  25003.8228: לשני אנגלניתן לפנות 2₪ 822.

 :2503821288לפנחס לנגר  להתקשר  אפשרות לטווח 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 

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

  :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

  :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: 

 


