
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 33:11 -צאת השבת                    34:71 -הדלקת נרות 

 ֶלְך ְלָך    
 י"א במרחשון ה'תשע"ט

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 דרך האבות בית מדרש בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון
 אמרי רחל /

 אוהל "ותן חלקנו" /
 בתי תושבים

 ליל שבת
 שיחה לפני ערבית:

 שחר-הרב מתניה בן
 שיחה לפני ערבית:

 צביקה נמט
 שיחה לפני ערבית:

 אלחנן איילי
 שיחה לפני ערבית:

 חיים אלבוים
 שיחה לפני ערבית

 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 תפילת ילדים – 01:11
 שיעור במשנה: – 7::5

 הרב ניסים מזרחי
 לאחר קריאת התורה:

 תפילת ילדים
מדרש רבה על  – 1::5

 באוהל "ותן חלקנו"הפרשה 
 לאחר מוסף: 

  יצחק ברט 

  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 צבי רון: תפילת ילדים

"רב שרירא ורב האי: 
 אגדות, קסמים וכזית"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 חוג התהילים לבנות
 .לא יתקיים השבת

שבת 
 אחה"צ

 )"בין המנחות"( 02:61
 – בבית מדרש "יד יוחנן"
 הרב רונן בן דוד:
 "ערך העצמיות

 במשנת הרב קוק ובימינו"

 :מנחת חינוך – 02:11
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 7:::0

 ט'  -ד' – 71::0

0::61 – 
 לימוד הורים וילדים

בבית שיעור לנשים  – 1::02
 (61בלנדיס )אלוני ממרא 

 חב"ד
 שיעור לנשים: – 1::02

רבי נחמן ורבי נתן על 
 – 07:11 באוהל "ותן חלקנו"  הפרשה 

English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

שיעור לנשים  – 05:11
 בבית בלחמובפרשת השבוע 

 (0:36)אלוני ממרא 

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

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל הספרדי
 :05:7 :05:7 :05:7 :05:7 :05:7 :05:7,  61::0 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 5:01*,  1::0,  1::2 (7::5)סוף זמן ק"ש: 

 * המניין המרכזי
2::7  ,0::1 0:07 0:07 2:00  ,*0::1 

 * כוותיקין
5:07 

 05:07 5::05,  5::02,  11::0 05:61,  07::0 17:20 05:11,  07::0 05:61,  02:11,  07::0 מנחה בשבת

 5::00 5::00 5::00 00:65 5::00 18:39 ערבית במוצאי שבת

 :מקווה
 66:11 – 7::05ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש
 66:07 – 7::05מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 1:)תשלום 
 0501::171-5לפניות: נצחיה לוי 

  באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

 .3023או למוקד הגוש   250-3656105

 03:75פעולת ליל שבת: 

 35:12מפקד ולימוד מדריכים :  

  36:12מפקד: 

 34:22מנחה ופעולות: 

 שירי סד"ש , ערבית והבדלה. 

 ה' עימכם

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

 0:01,  1::5,  5:01,  1::2 ,7:71 שחרית  )א', ג', ד', ו'(
 1::0ביום ו':  גם 

 (2:10)זמן טלית ותפילין: 

 2:07א', ג', ד':  
 2:61ו':  

 כוותיקין: 7:71
   )ו'( 2:60 –)א'(  :2:6

 7::7 2:01 ,7::7 שחרית  )ב', ה'( דקות לפני הנץ החמה( 61)

    7::05,  1:::0 ה'(-מנחה  )א'

 61:11 60:11 1::60 1::61,  00:67 ה'(-ערבית  )א'

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

 אזכרה 

 לאבן כותל ז"ל 

 שנים לפטירתו  01במלאות 

 של בעלי, אבי חברנו היקר. 

 עולים לבית עולמים בכפר עציון 

באוקטובר(  05ביום שישי, י' חשוון )

  בבוקר. 15:11בשעה 

 המשפחה. 

"אשורר שירה לכבוד התורה,                      

 מפז יקרה זכה וברה"

 משפחות רובינשטיין פנחס  

 ואנטמן מוישי 

מזמינים את כל חברי הישוב                    

קידוש חתנים מניין ראשון,  -שבת -לעונג

 לך -בליל שבת פרשת לך

 בחדר החוגים.  1::61בשעה 

 בואו בשמחה.

’                             בקול רינה ותודה לה
אנו שמחים להזמינכם למלווה מלכה 
עם כיבוד, דברי ברכה, ושיעור קצר 

לרגל האימוץ של בננו היקר              
 י”נ יהודה

 מוצאי שבת קודש פרשת לך לך 
( 61.01.00ט )”א חשוון תשע”י-אור ל

נווה דניאל  :073בביתנו אלוני ממרא 
 61:11בשעה 

נשמח לראותכם                                      
 דבורה ואבי והבנות לוין

mailto:daf.meida@gmail.com


 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

 אתגרים בתקופת הגאולה.  : הנושא השבוע – :  השיעור היומי בתנ"ך )ספר ישעיהו( לנשים0:71 – 0:61
 (0536בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא 

לימוד  – 5:11
 –פרשת השבוע  

מתורת 
האדמו"ר 

מסלונים )בעל 
"נתיבות 

בבית  –שלום"( 
 הכנסת המרכזי

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  5:11
 06:0100-:17לפרטים: אברהם שטיינברג, 

: שיעור 7::5 – 5:11
בתנ"ך )ספר 

הרב  –יחזקאל( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
 המרכזי 

שיעור "צורבא מרבנן"  – 61:11
 –הלכות נידה  –לגברים 

 בבית הכנסת הספרדי 

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

 בבית מדרש דרך האבות

  61::1 – 
עולם 

החסידות  
ד"ר  –

אוריאל 
 –גלמן 

בבית מש' 
כפיר 

)אלוני 
ממרא 

:73:) 

61::1 – 
: שיעור 66:11

 –לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 

 חלקנו" 

שיעור "צורבא מרבנן"  – 1::61
 בבית מש' ויסברג –לנשים 

(.  לפרטים: 60)אלוני ממרא 
  176-25:6015אסתי פרינץ, 

 בבית הכנסת המרכזי: –חוגי הרב לילדים 
 ב' בנות-:  א'1::07 – 07:61
 ב' בנים-:  א' 02:11 – 1::07

 ד' בנות-:  ג'1::02 – 02:11
 ד' בנים-:  ג'05:11 – 1::02
 ו' בנות-:  ה'1::05 – 05:11
 ו' בנים-:  ה'00:11 – 1::05

 ח'-:  חוג טעמים לבנים ה'1::00 – 00:11
 ח' בנים-:  ז'05:11 – 1::00

 ח' בנות-: ז'1::05:11-05

5::7 – 01::1  :
שיעור ברמב"ם 

)מורה נבוכים, חלק 
הרב מתניה  –שני( 
שחר, בבית -בן

 הכנסת המרכזי 

 שיעור בירושלמי – 1::61
הרב יחזקאל  – מס' מגילה

בבית מש'  –ליכטנשטיין 
 (65יונבסקי )נוף הרודיון 

לאחר ערבית 
 – 60:11של 

שיעור בגמרא 
בסגנון עיוני 

)גמרא, 
ראשונים וכו'( 

מס' בבא –
הרב   –מציעא 

 –חנן כלאב 
בבית הכנסת 

 הספרדי 

אחרי הדלקת 
מסיבות  –נרות 
פסוקים  –שבת 

בשירה, סיפור, 
פרשת שבוע, 

ממתק.  לילדי 
בבית   –גן עד ג' 

מש' פרבר 
 ( :)מגדל עדר 

 –שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 61:11
 –הרב פנחס לנגר 

 (:73בבית מש' עדי )אלוני ממרא 
: שיעור בתהלים 66:11 – 60:01

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

 לא יתקיים השבוע

שיעור בגמרא  – 60:11לאחר ערבית של 
מס' –בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו'( 

 –הרב חנן כלאב   –בבא מציעא 
 בבית הכנסת הספרדי

 משולחן הרב

ב"מלחמת העולם הראשונה" נלחם אברהם   נקודה בפרשה: 

אבינו כנגד ארבעה מלכים גדולים, מנצח אותם בהתקפת פתע 
ומחלץ את לוט ועוד רבים. "ויחלק עליהם לילה... ויכם". רבי 
משה אלשיך אומר כי הקב"ה עשה זאת עבורנו בני אברהם, 
לדעת כי ה' אתנו ויצילנו כמו שהציל את אברהם אבינו. להקל 
עלינו את ההתמודדויות עם ארבע המלכויות ולחזק את 
הביטחון והאמונה בלבנו. "כאשר נפלו )ארבעת המלכים( יחד 

 ביד אברהם, ככה יפלו ביד ישראל באחרית הימים".   
       

בשביעי בחשון התחלנו בארץ ישראל   תפילה אמונה וברכה: 
לשאול את הגשמים. "ברך עלינו... ותן טל ומטר לברכה". 

התפילה חשובה ומשמעותית ואנו פונים אל הקב"ה משיב 
הרוח ומוריד הגשם. מי שסיים תפילה בלחש בזריזות, לפני 
ששליח הציבור התחיל בחזרת הש"ץ, חייב להמתין בדממה 
ולא להפריע בדיבור לחבריו שעומדים בתפילה. נכבד את 
תפילת השליח שלנו לפני ה' בחזרת הש"ץ. דיבור בתפילה 
אסור, ומפריע מאד למתפללים. נשתדל כולנו בתפילה ונזכה 

 שה' יקבל תפילותינו ויברכנו בשנה גשומה בריאה וטובה.  
 

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
 שחר-שבת שלום, מתניה בן

 ברכות ואיחולים

ולשרה בת המצווה. זכי לגדול   קונטורוביץ ליוג'ין ורחל   ★

 בתורה לחופה ולמעשים טובים. 

ולשירה לאירוסיה עם חגי בן אהרן מת"א.  פוקסליוסי ורחלי  ★

 זכו להקים בית נאמן בישראל.

ולדוד לאירוסיו עם רחלי גודמן מאפרת.   שרמן לחיים ורותי   ★

 זכו להקים בית נאמן בישראל.

להולדת הנכדה דרור בת ליעקב והדס.   בראון ליהודה וקארין   ★

 זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה. 

                                                                 יחד לב אל לב                                                                                                                    

 חיים ורינת שטרןעבור אורחינו, לרגל בר המצווה    300:מחפשים דירות אירוח לשבת פרשת חיי שרה, כ"ה בחשון  דירות לאירוח: 

176-01:16::. 

, מחפשים דירות לארח את אורחינו. נשמח 6300לכבוד בר המצווה של בננו הראל, בשבת פרשת חיי שרה  דירות לאירוח:  

 .176:726100. דבורה וירון קטן לעזרתכם.

( אנו מחפשים דירות עבור אורחינו, נשמח 01.00לכבוד בר המצווה של בננו אריאל בשבת פרשת תולדות, ב' בכסלו)דירות לאירוח: 

 .17:6:51:05אורנה ושמואל כהן לעזרתכם 

 ארוחות שבת לחיילים בודדים
בודדים על שם מייקל לוין בירושלים מארח  המרכז לחיילים 

[, 62.01.6100וירא ]  בשבת פ'  בודדים לארוחות ליל שבת.  חיילים 
כדי להביע את  מתגייסת להכין את הארוחה  קהילת נווה דניאל 

   הערכתנו לחיילים.
מי שיכול לעזור בהכנת האוכל או קניית מוצרים מתבקש להירשם 

   https://tinyurl.com/y8qz8pmgבקובץ:
ם  ו ש ר א ו ל  י י מ י  ל ח  ו ל ש ל ל  ו כ י  , ף י ד ע מ ש י  מ

.  אם ידוע לכם על תורם שירצה thelavis1@gmail.com אותו: 
 לעזור לקנות חלק מהמצרכים, אשמח גם לדעת.

אלוני ממרא   536יש להביא את האוכל מוכן וארוז לבית משפ' לביא  
. יבואו לאסוף את האוכל כדי 01:11, י"ז בחשון עד  62.01.00בבוקר  

 להביאו למרכז לחיילים בודדים.
 בתודה מראש, רחל לביא



 משולחן המזכירות
ח'( של -בשעה טובה פעילות הנוער הצעיר )כיתות ז'  נוער צעיר: 

היישוב נפתחה, בריכוזו של יוני בן חמו. ההיענות רבה ובני נוער 

צעירים רבים השתתפו בפעילויות הראשונות. תודה רבה ליוני, 

 ברנר ויצחקי ברט מועדת נוער על הליווי.-ולאביטל כהן

ח' -ישנה קבוצת ווצאפ של הנוער הצעיר. הורים לילדי כיתות ז' 

 : בא ה ר  ו קיש ה י  " ע ה  לי א רף  ט הצ ל ים  מנ ז ht  מו t ps: / /

chat.whatsapp.com/KuknMeVF7G745aWnkRsCeL 

 

במזכירות הישוב הופקדו   הפקדת תוכניות לתוספת בניה: 

תוכניות לתוספת בניה של משפ' גרינברג אלי ורחל ברח' מגדל 

 .67.01.00(. לעיון התושבים עד יום חמישי 55)מגרש  5עדר 

From the Mazkirut's Desk: 

-B'shaa tova, the program for young noar (7th :Young Noar
8th grade) of the yishuv started, with the direction of Yoni 
Ben Hamo. The response was great and many young people 
participated in the first activities. Many thanks to Yoni, and 
to Avital Brenner and Yitzhaki Bart, the youth committee 
for the support. 

There is a Whatsapp group for parents of young noar. 
Parents of seventh and eighth graders are invited to join it by 

https://chat.whatsapp.com/ :following the following link
 KuknMeVF7G745aWnkRsCeL 

Plans were  :Submitted plans for additional construction
submitted to the mazkirut of the yishuv for additional 
construction by the Greenberg family (Ely and Rachel) on 9 
Migdal Eder Street (plot 79) for residents to see until 
Thursday 25.10.18. 

פאנל מתמודדים                        
 לראשות מועצת גוש עציון
 מגיעים, מעורבים, משפיעים!

 בואו להכיר את המתמודדים, 
 .לשמוע על חזונם ולהכיר לעומק את העמדות והתוכניות שלהם

Panel of candidates for Rosh Moetza 
in the Ulam Smachot in Neve Daniel 

  01/52יום חמישי ט"ז בחשוון 
 באולם השמחות נווה דניאל

בהשתתפות: שלמה נאמן, ירון רוזנטל ומשה סוויל                                                                               
 בדיוק. 02:51תחילת הפאנל   02:22התכנסות בשעה 

 במסגרת הפאנל לא תאפשרנה שאלות חופשיות מן הקהל. 

 

  פותחים שנה!“ מבקשי”חבורת לימוד 
  י"ב נפגשים פעמיים בשבוע:-שכבות י'

  , י נ 6ש 1 : 1 ר                  1 פ ס ב ד  ו מ י ל ה ש  ו ד י ח ל ת  י ג י ג ח ה  ח י ת פ
  חובה! :(  -"חובת התלמידים" 

  פרשת שבוע ושאלות שתמיד רציתם לשאול!  ,05:07חמישי, 

 הלימוד יתקיים בבית הכנסת המרכזי.

   לכל שאלה ניתן לפנות אלי בשמחה,

 .007-505-:176הלל ברנשטיין 

 רוצה לארח בקלות בפשטות ובכיף, בנחת בלי לחץ?!

 מוזמנת לקורס עיצוב ואירוח בסטודיו שלי בנווה דניאל.

  ארבעה מפגשי בוקר של שעה וחצי

בהם נלמד את סודות האירוח במקצועיות ובנחת                       
 כי גם את יכולה!! שייתנו לך ביטחון וסיפוק לארח בכיף

 :5570::-:17איריס קאופמן מחכה לך בשמחה, 

 מפגשי בוקר לנשים -נשים על הבוקר
ניפגש מדי פעם לארוחת בוקר מפנקת                                                   

 יחד עם סדנה 3 הרצאה בתחומי עניין שונים  
 המפגשים הקרובים:

 01:11בשעה  60.01יום א' י"ב חשון 
 התפתחות מוטורית בחודשים הראשונים של התינוק

 פיזיותרפיסטית -אילנה ברנר
                   05המפגש יתקיים בבית של חני ברנשטיין מגדל עדר 

 )מתחת למש' זגדון(
 01:11בשעה  0.00 יום ה' כ"ג חשון

 הכנת מגש פירות מעוצב
 בעלת העסק " תמר ותפוח"         -שרה בלוך

                     -0קומה  66המפגש יתקיים בבית של הדס דוויק נחל המעיינות 
הצטרפי אלינו לבוקר מגבש ומשמח!                                              

 לפרטים, ועדת נשים על הבוקר:
                 512005:-:317 דבורה שרף  171-5011:50חני ברנשטיין 
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 קהילה

 מה היה השבוע?!

ביום רביעי שעבר התקיים מפגש שיח והיכרות   קבלת פנים: 
לנשים חדשות ביישוב. תודה ליעל ניסן מועדת קבלת פנים על 

 היוזמה וארגון.  

ביום רביעי נהנו הנוער הצעיר של כיתות ח'  נוער צעיר:
 ממנגל ופעילות עם יוני. היה אש!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעילות פתיחת המועדון תתקיים   מועדון המעשים הטובים: 
 7::02בשעה    66301300בעז״ה ביום שני הקרוב י״ג חשוון  

 ג׳ מוזמנים בשמחה.  -בבית חב״ד. ילדי כיתות א׳

 מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ונושא קהילתי ופרטי.

, 257-4711156רות אדרי רכזת הקהילה 
 kehiland@gmail.com 

 "ָהעֹוָלם ָמֵלא ְזִכיָרה ְוִשְכָחה

רֹון יכ ָ ָשה, ִלְפָעִמים ַהז ִ מֹו יָם ְויָב ָ  כ ְ

ָשה י ֶיֶמת הו א ַהי ָב ָ ַ וֶצֶקת ְוַהק   ַהמ 

ל..." ְוִלְפָעִמים רֹון הו א ַהי ָם ֶשְמַכֶסה ַהכ  י כ ָ  ַהז ִ

 -יהודה עמיחי-

 

 11/22י"ג חשוון, ה

 נתכנס לזכור ולהיזכר

 אהובנו

 אלישיב לוביץ'

 בבית העלמין בכפר עציון 20:22

 תפילה ולימוד משותף בנושא: 20:22

 "מפתחות של גשמים" עם הרב ראובן הכהן,

 ב"בוקס"  בנווה דניאל.

שירה וניגון בגלעד או בבית, לפי מזג  -לקראת ערב

 האוויר.

 משפחת לוביץ' וחברים

mailto:kehiland@gmail.com


                                                                                                                                                             
 למכירה/השכרה                                                                                   -‘ בואו בשמחה’

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

  :קרוב לגן שעשועים, בית הכנסת הבוקס ותחנת  בפינת אלוני ממרא ונוף הרודיון.  מ"ר.   08וחצי חדרים,    3מעולה     דירה  להשכרה
 .800-0190198לימור פרל לפרטים  כניסה מיידית. ש"ח כולל ארנונה. 0088מטבח 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 800-0000038  גליה סטפנסוןחלקי )אופציונאלי(. אפשרות להשכרה לטווח קצר לפרטים: 

  :מתאים לזוג,יחיד או למשרד.   חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט.   0.0במרכז נווה דניאל דירת    להשכרה 
 808-0310993 ( ג׳ולי) יוכבד כניסה מידית. לפרטים: 

 :חדרים, חדשה, יפה ומושקעת, יחידת הורים, מיזוג מרכזי, מטבח מרווח, חלונות אנדרסן. גישה ישירה ללא מדרגות.  3.0דירת  להשכרה
 .800-0091981 : אוריאל גלמן מיקום שקט ומרכזי. כניסה מידית

 : מ"ר( מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל. קומת קרקע ללא מדרגות, שכנים נפלאים! לפרטים  08-חדרים )כ 3דירת  להשכרה
 . 800-9010189אילת זמיר 

 :מול הבוקס(, נגישה ללא מדרגות, ארבע כיווני אוויר, נוף   39  ברחוב נוף הרודיון מיידי.  מ"ר ( להשכרה. 989חדרים )  0דירת  להשכרה(
ראובן הכהן   8000981100טלפון   דוד שמש, מזגן, חימום תת רצפתי, מטבח גדול ומושקע+ פינת אוכל, חדר שירות וארונות.  יפהפה, 
 אוריה.

 :תאריך כניסה גמיש.  (. 00קרובה למרכז היישוב )פרוייקט   שירותים.   0חדרים, מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה,   3דירת  להשכרה 
 8000300091כוכבא -ריקי ברלפרטים: 

 :808-0000099מנחם פריד מרפסות, נוף מרהיב כניסה מיידית. לפרטים:  0חדרים,  3דירה בקומה עליונה  להשכרה. 

 :808-0000099מנחם פריד חדרים, כניסה פרטית, גינה גדולה מתאימה גם לעסק )משרד/קליניקה(  לפרטים:  0דירת  להשכרה . 

  :0888 אמבטיה ושירותים, מטבחון, גינה קטנה וכניסה פרטית.  מ״ר.   08חדרים קטנה וחמודה כ   0מסוף אוגוסט, דירת    להשכרה ₪
 .8000390889-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. 0.0 מ"מ. 08דירת להשכרה 
 8000-038-998שבע מטוס -בת

 :8003081890לפנחס לנגר  להתקשר  אפשרות לתווך ארוך. מטר 98שירותים, גינה כ 2 מטר, 988חדרים  0.0דירת  להשכרה  

  :משה כפיר לפרטים:   . 0890וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא, מזגן, דוד חשמל, גינה עם נוף. פנויה החל מאוגוסט    3דירת    להשכרה
8009089008 . 

  :דופלקס, סלון גדול, נוף פתוח, יחידת הורים, פינת משפחה, כניסה ללא מדרגות  מ"ר ברחוב מגדל עדר,   908חדרים    0דירת   להשכרה
 .800-0300999 מרדכי דימנטמן מהרחוב.

 :חבצלת משפחת 8080-098008 80-1130000חדרים ק"ק + חצר ומחסן. אפשרות לריהוט.  0.0 להשכרה.  

  :יואל גודיס  חדרים ומקלט, מוארת, מעוצבת, מזגנים בחדרי שינה. חצר גדולה. לפרטים   3דירה חדשה במרכז היישוב,   להשכרה - 
8000909300.  

  :חד` מוארת מאווררת ויפה. יח` הורים, חימום תת רצפתי, ונוף מרהיב. מתפנה בסוף יולי. לפרטים   0.0ברח` נוף הרודיון   להשכרה
  רחל אדרי.  800-0099990 -נוספים

  :דירת שני חדרים, מטבח שירותים וסלון מרווח. הדירה מושקעת וחדשה. כניסה מיידית. מחיר מעולה. למעוניינים נא  להשכרה
  .8000099001-לשלום וייסברג לפנות

  : וחצי חדרי שירותים. בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים עם   3חדרים כולל שתי יחידות הורים+   9למכירה
 .8089983990דויד 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.   08חדרי 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   988-חדרים נפרדת, כ   0.0דירת  -בקומת המרתף 
 fuchslaw@gmail.com או במייל 808-9083033יוסי פוקס פרגולה ענקית לסוכה, גינה ומחסן. כניסה מיידית! לפרטים נוספים: 

 :כיווני רוח. מטבח מעוצב   0-מרפסות. חלונות ל  3חדרי אמבטיה,  3.0חדרים,  9קוטג' באלוני ממרא עם נוף מרהיב וגינה גדולה.  למכירה
 800-910-0910או  800-908-1098משפחת בן דוד ורחב ידיים. מחסן גדול ותוספות רבות נוספות. לפרטים 


