
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 92:92 -צאת השבת         (81:81)לא לפני  52:91 -הדלקת נרות 

 באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל 

 .5925או למוקד הגוש  219-5616591 

 בני עקיבא

  51:22מפקד מדריכים: 

 51:52מפקד: 

 ה' עימכם

 :מקווה
 00:22 – 84:91ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש
 מוצ"ש: סגור השבוע )ט' באב(

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 02)תשלום 
 212-1001482לפניות נצחיה לוי: 

ָבִרים  דְּ
 שבת חזון

 ט' באב ה'תשע"ח

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

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל הספרדי
 84:01 84:01,  81:22 84:01 84:01 84:01,  81:22 84:01,  81:22,  80:02 מנחה בערב שבת

 4:82*,  1:02,  0:02 שחרית בשבת
 * המניין המרכזי

0:91  ,1:02 1:81 1:81 1:89  ,*1:02 
 * כוותיקין

4:81 

 54:21 בלבד 81:09,  89:22 55:22,  80:81 17:50 18:00 55:22,  56:22,  80:81 מנחה בשבת
 ראו בלוח הזמנים של צום תשעה באב. ערבית במוצאי שבת

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:
 אביעד סוקולובר

 שיחה לפני ערבית:
 מיכאל סואיה

 שיחה לפני ערבית
 הרב יצחק טברסקי: בזמן

 שיחה לפני ערבית
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 לאחר מוסף: 

  :הרב שמעון דויטש 
 "פתיחה למגילת איכה"    

  תהילים ושיעור לנשים 
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל    
  "פרשת השבוע – "מדרש חנן 

 לגיל הרך עם מש' סיון וחברים       

 תפילת ילדים – 82:22
 שיעור במשנה: – 1:91

 הרב ניסים מזרחי
 לאחר קריאת התורה:

 תפילת ילדים

 מדרש רבה – 1:02
 על הפרשה

 באוהל "ותן חלקנו"

לאחר 
 מוסף

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
 לימוד הורים וילדים תפילת ילדים

 באמרי רחל

 הרב ירון קטן:
"לימוד תורה בתשעה באב: 

 שיעור קצר בהלכה: איסור, מצווה או רשות?"
 הרב רונן בן דוד

שבת 
 אחה"צ

 הרב שלמה לוי – 56:22
לימוד הורים  – 56:22

 תהילים לבנים: וילדים בענייני דיומא
 ג' -גן חובה  – 80:01

 ט'-ד' – 80:12
89:02 – 

 לימוד הורים וילדים

 ו'(-תהילים לבנות )א'
 בבית נצחיה לוי 80:91

 (9)בריכות שלמה 

 )"בין המנחות"( 54:22
 – בבית מדרש "יד יוחנן"
 הרב דרור ברמה

שיעור לנשים:  – 81:22
רבי נחמן ורבי נתן על 

 באוהל "ותן חלקנו" הפרשה 

54:22 –  
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 חב"ד
 נעם גרין: – 81:22

ֵני ִצּיֹון...   "בְּ
ז" ִאים ַבפָּ ֻסלָּ  ַהמְּ

51:22 – 
English Gemara shiur:  
Rav Kenny Hirschhorn 

 שיעור לנשים – 81:22
השיעור לנשים בבית 

 .לא יתקיים השבתבלחמו 

 נוף הרודיון בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" : בימות החול
בית הכנסת 

 הספרדי
 בית מדרש דרך האבות

 4:82,  1:92,  1:82,  1:92,  1:82,  0:02 ,1:91 שחרית  )ב', ה'(

 (4:81)סוף זמן קריאת שמע: 

 כוותיקין: 1:91 0:82
   )ו'( 1:08 –)ב'(  1:01

 דקות לפני הנץ החמה( 02)
 0:81ג', ד':   ,1:12 שחרית  )ג', ד', ו'(

 0:02ו':  
1:12 

 81:91   84:02,  80:92 ה'(-מנחה  )ב'

 20:15 08:22 08:02 02:02,  02:82 ה'(-ערבית  )ב'

  )א'( 92:59סוף הצום:               59:26)שבת(             חצות היום:  52:26צום החמישי )תשעה באב נדחה(: י' באב            סוף זמן אכילה: 

 מאת הרב. -ראו בדף המצורף:  תמצית ההלכות המיוחדות לתשעה באב שחל בשבת 
 בית הכנסת המרכזי  

 "זכור לאברהם"
 נוף הרודיון, אחרי רחל, חב"ד

בית הכנסת 
 הספרדי

 בית מדרש דרך האבות

ערבית / איכה / 
 קינות  )מוצ"ש(

02:91 02:91 02:91 
02:92 

 08:12-קריאה נוספת של איכה ב

שחרית / קינות  
 )א'(

6:52   ,1:02  ,5:52* 
 )בזמנים המודגשים: באולם הגדול(

 (,1:02* במניין המרכזי )
 חלק מהקינות ילוו בהסברים קצרים.

1:02 
לאחר הקינות בנוף הרודיון: שיעור 

 בהלכות אבלות מפי דוד ולדמן
1:02 

1:02 
קינות עם הסבר לפני  02-יאמרו כ

 כל קינה.  סיום לקראת חצות.

 מנחה  )א'(
 עם טלית ותפילין

80:02  ,84:81 
 שיעור מפי הרב ארי שיימס: – 81:81

 "תקנות רבן יוחנן בין זכאי"
84:81 84:81 

80:81  ,84:81 
 שיעור קצר בין מנחה לערבית

 ערבית  )א'(
02:20 

 הבדלה וטעימה לפני קידוש לבנה
 02:20 אחרי מנחה 02:20

הספרייה במוצאי שבת וביום ראשון   
 תהיה סגורה בגלל הצום 



 משולחן הרב
במצוות מינוי הדיינים נאמרו גם משימותיהם:  נקודה בפרשה:
". בעל ערוך ובין אחיו ובין גרובין איש  –"ושפטתם צדק 

השולחן בפתיחת חלק חושן משפט כותב על יכולתנו למנות 
דיינים לשפוט בימינו, ובכך אנו עושים שליחותם של הראשונים 
בעניינים חשובים "מפני שהעניין גדול מאד. כמו קבלת גרים ... 

כדי להכניס נפש תחת כנפי השכינה ושלא לנעול דלת בפני 
הרוצה...". יש שלמדו מכאן מצווה לקבל גרים )הרשב"ץ ועוד(. 
כידוע, התורה מצווה עלינו לאהוב את גרי הצדק ומצווה נוספת 
לא לצער ולא להונות אותם. זאת בנוסף לאיסור ההונאה הכללי 

 ולמצוות "ואהבת לרעך כמוך".    
ראו דף מצורף עם תקציר ההלכות הלכות לשבת ותשעה באב: 

 המיוחדות לשבת למוצ"ש ולצום הנדחה.    
בימים שני עד חמישי נא לפנות בשאלות אל הרב חיים אירם: 

י"ד  -בשבוע הבא אצא בע"ה לחופשה מיום שני עד חמישי  י"א
באב. בשאלות אפשר לפנות אל הרב חיים אירם, רב הישוב 

 (. 219-0000010אלעזר, טלפון  80אלעזר )רחוב שמעון 
 

 שחר.-שבת שלום, מתניה בן 

 ברכות ואיחולים                             

להולדת  בראוןוליהודה וקארין  גרינפלדלרב אפרים ורותי  ★
הנכד מבשר טוב בן ליוסף ונריה. זכו לנחת ממנו ומכל 

 המשפחה. 

להולדת הנכד בן לנחמיה ושולמית. זכו  כלאבלרב חנן וציפי  ★
 לנחת ממנו ומכל המשפחה. 

להולדת הנכדה בת לישעיהו ואסתר. זכו  לוביץלעדי ואילנה  ★
 לנחת ממנה ומכל המשפחה.

להולדת הנכד בן לדבורה וחיים  סטבסקילרב משה ועליזה  ★
 מרקוס. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.     

 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

יוצא לחופשת קיץ ויתחדש בע"ה בתחילת שנת  :  השיעור היומי בתנ"ך )ספר ישעיהו( לנשים1:12 – 1:02
 הלימודים. 

לימוד  – 4:22
פרשת השבוע  

מתורת  –
האדמו"ר 

מסלונים )בעל 
"נתיבות 

בבית  –שלום"( 
 הכנסת המרכזי

 

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  4:22
 210-1091211לפרטים: אברהם שטיינברג, 

שיעור "צורבא מרבנן"  – 02:22
השבוע מתחילים הלכות  –לגברים 
 בבית הכנסת הספרדי  –נידה 

עם הרב שארף  –סודות של הפרשה  – 82:22
 בבית מדרש דרך האבות –ארוחת בוקר  –מביתר 

   

02:02 – 00:22 :
 –שיעור לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 

 חלקנו" 

שיעור "צורבא מרבנן"  – 02:02
)אלוני   בבית מש' ויסברג –לנשים 
(.  לפרטים: אסתי פרינץ, 08ממרא 

 בבית הכנסת המרכזי: –חוגי הרב לילדים   210-0400824
לא יתקיימו בשבוע הבא ויתחדשו בע"ה במהלך 

 חודש אלול. 

 –: שיעור בתהלים 00:22 – 08:82
שחר בבית מש' -הרב מתניה בן

 –( 89קפלין )הרי יהודה 
 לא יתקיים השבוע.

  

לאחר ערבית של 
שיעור  – 08:22

בגמרא בסגנון 
עיוני )גמרא, 
–ראשונים וכו'( 

מס' בבא מציעא 
הרב חנן   –

בבית  –כלאב 
 הכנסת הספרדי 

אחרי הדלקת 
מסיבות  –נרות 
פסוקים  –שבת 

בשירה, סיפור, 
פרשת שבוע, 

ממתק.  לילדי 
בבית   –גן עד ג' 

מש' פרבר 
 ( 9)מגדל עדר 

הרב  –שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 20:00
(5/3בבית מש' עדי )אלוני ממרא  –פנחס לנגר   

שיעור בגמרא בסגנון  – 21:00לאחר ערבית של 
  –מס' בבא מציעא –עיוני )גמרא, ראשונים וכו'( 

בבית הכנסת הספרדי –הרב חנן כלאב   

 יחד לב אל לב... 
אהרון ויעל שהגיעו לישוב וגרים  ג'מאללמשפ' ישוב טוב: 

 .82בשכירות אצל משפ' ביג'ל ברח' הרי יהודה 
 

בשבח והודיה להקב״ה, אנו שמחים להזמין את שלום זכר: 
 00:22חברי הישוב לשלום זכר של נכדנו בליל שבת משעה 

 . משפחת סטבסקי,  04/0בביתנו המוריה 
 

-01ט"ז במנחם אב ) -ט"ו -בשבת פרשת ואתחנןדירות לשבת: 
( נחגוג בר מצווה לבננו יצחק. אנו זקוקים לדירות 01.21

לאורחינו. נשמח לדירות בעיקר באזור בית הכנסת המרכזי 
 . 2100400824 אבישי ואסתי פרינץלאורחים המבוגרים. תודה! 

 קריאת מגילת איכה לנשים על ידי נשים:

 כמידי שנה נתכנס יחד בערב תשעה באב לקריאה משותפת: 

, בקראוון ליד גן ארז.21:30בשעה   

 לאחר הקריאה שיעור מפי רחל קיציס:

 מניין שואבים את הגעגוע למקדש?

 נשים נערות ובנות מוזמנות.

 - 08:91במוצ"ש )ליל צום "תשעה באב"( אחרי התפילה, בשעה 
  במדרש איכה רבה עם הרב גרשון קיציס. באוהל תן חלקנו.  קריאה

 

 

 

 
 
 

  ...לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב

 

 

 

 

 

 

  סדנא זוגית לצביעת כלי קרמיקהסדנא זוגית לצביעת כלי קרמיקה
 מוזמנים לערב זוגי, או לבוא עם חברה

באולם  73:12, 7272הסדנה תתקיים במוצ"ש, ט"ז אב 
 הכינוסים. 

 7/72רישום מראש עד ליום ג', י"ב אב, 
http://bit.ly/2mpFFWp  

 
 כל אחד יבחר כלי, ויצבע להנאתו.

 בסיום הערב הכלים יילקחו לשריפה ויהיו מוכנים לאחר כשבוע.
 איסוף הכלים עצמי, מביתה של יהודית וכסלר )רח' נחל אשכול(.

התשלום במקום במזומן או אשראי )רוב הכלים יהיו בטווח 
  יהיו גם זולים/יקרים יותר(.₪.  05-055המחירים 

http://bit.ly/2mpFFWp


 משולחן המזכירות
 תושבים. 802-ביום שני התקיימה אספת חברים, בה נכחו כ

 מתווה הבניה בשכונה המערבית הוצג, ונערך דיון בעניינו.
 9חברים בעד,  810-בשעה טובה מאוד המתווה אושר ברוב גדול, כ

 נגד.
אנו שמחים על ההחלטה שהתקבלה, ומתרגשים לקראת שלב נוסף 

ביישוב הארץ והרחבת היישוב, דווקא בתוך ימי בין המצרים, כשלב 
 נוסף בגאולה.

 
From the Desk of the Mazkirut: 

On Monday, a meeting of yishuv members was held, with 
160 residents present. 
The construction plan for the western neighborhood was 
presented and a discussion was held on the matter. 
B'shaa tova, the outline was approved by a large majority, 
about 156 members in favor, 4  against. 
We are excited about the decision that was made and are 
excited about another step in the settlement of the country 
and the expansion of the yishuv, especially in the midst of the 
three weeks, as another  stage in the redemption -geula. 

 קהילה
 כיף של קיץ  בנווה דניאל! אז מה היה לנו השבוע?

ביום ראשון התקיימו הרצאות של "המקדש בראי הדורות" 
 איש.  12 -מכון המקדש )בעברית ובאנגלית(. בהרצאה נכחו כ

 מי ייתן ובשנה הקרובה נזכה לעלות ולהראות בבית ה'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נפגשנו ביום שני ליצירה  והנאה תודה עושים חיים בגן חיים 
שהתנדבה להעביר את הפעילות ולכיתות ט' על למיכל שלם 

 הדוכנייה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

איריס במפגש הקודם נהנו מסדנת שוקולד עם יולדות ונהנות 
עם לימור פרל.  00.1המפגש הבא ביום שני י"ב אב  קאופמן

או דבורה שרף  212-4122048פרטים נוספים אצל חני ברנשטיין 
219-9420181. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהנעשה בוועדות
  

זוכרים את הימים הראשונים שלכם ועדת קליטת פנים: 
קבלת הפנים הראשונה של משפחה חדשה מלווה אותה  ביישוב? 

לאורך שנים! בנווה דניאל לא שוכחים את המשפחות החדשות. 
אם גם את/ה מעוניינים לקחת חלק בהקלה על תהליך הקליטה של 

ללוות ולהכיר להם את  משפחות חדשות בישוב צעירות ומבוגרות,
את/ה מוזמן/ת ליצור קשר קהילת נווה דניאל הגדלה ומתפתחת 

 -בהקדם איתי במייל או בטלפון  רות אדרי 
2124221216    khiland@gmail.com 

ועדת ספרייה מחפשת מתנדבים. מעוניינים להיות ועדת ספרייה: 
מוזמנים ליצור קשר בהקדם איתי במייל או בטלפון רות חלק?? 

 . khiland@gmail.com  2124221216 -אדרי 

 מהנעשה בוועדות
השבוע נפגש צוות המוגנות עם השמיניסטים המקסימים לשיחה על 

מוגנות והטרדות, בשרות הלאומי, בצבא , בישיבות, במכינות, 
במדרשות. הדגשנו את החשיבות בהקשבה לאינסקטינט, הקול 

הפנימי. דיברנו על פניה לעזרה בתוך ומחוץ למסגרת בה נמצאים. 
דיברנו על התמודדות מול גורמי כוח וסמכות. בפגישה חילקנו 

לשמיניסטים מזכרת עם מספר טלפון של צוות המוגנות בתקווה 
 שירגישו שתמיד אפשר לפנות ולהתייעץ. 

 אנחנו מאחלים לכל השמיניסטים הצלחה רבה בדרכם החדשה.  
הקיץ בעיצומו! צוות המוגנות מאחל לקהילת נווה דניאל חופש שמח 
ומלא בהנאה משפחתית. אחרי תשעה באב, הרבה משפחות יוצאות 

לטיולים. מאחלים חופשה נעימה ורגועה, יחד עם זהירות ושמירה על 
  הילדים כתמיד.

  מספר טיפים לשמירה על הילדים בחופשה:
בטיולים ובמקומות ציבוריים לכו עם הילדים לשירותים הציבוריים 

ואל תתנו להם להיכנס לבד. גם עם ילד/ה מרגיש לא בנוח עדיף 
להיכנס לשירותים של המין השני ולא להיכנס לבד ) למשל במקרה 

 של אבא וילדה או אמא וילד(
השגיחו על הילדים תמיד ובמיוחד בבריכה, מעיינות וכו'. אל תשאירו 

 את הילדים בהשגחה של זרים. 
בנווה דניאל עצמו יבקרו אורחים רבים במהלך החופש,  לא כדאי  -

 לשלוח ילדים קטנים למצפור האלף או לגן חיים ללא השגחת מבוגר.
כמו תמיד כדאי להזכיר כללי בטיחות וכללי התנהגות עם זרים, כמו 

כן לעודד את הילדים לשאול ולשתף בכל דבר, במיוחד בימי  
 החופשה.

This week the Tzevet met with the amazing graduating 
seniors of Neve Daniel  to discuss issues of abuse and 
harassment in the army, sherut leumi, and study programs. 
We emphasized trusting your instinct if you feel uneasy, and 
reaching out for help if being mistreated by  superiors. Each 
graduate received a keychain with Tzevet Muganut contact 
information so that our graduates always have support 
available. We wish our graduating students much success 
next year.  
Best wishes for a beautiful vacation month  from Tzevet 
Muganut to the Neve Daniel family. Enjoy the relaxation of 
your upcoming vacation plans, while also being mindful of 
our childrens’ safety. We remind you here of a few ways to 
keep children safe.  
When at camp sites, parks, or other public areas, do not allow 
children to use bathrooms without supervision. Even if your 
young son is uncomfortable, if there is no male friend or 
family member available, better to take him with you into the 
ladies’ restroom rather than send him unaccompanied into 
the men’s restroom, and vs-vs.  
If swimming at a pool, do not leave children unattended, and 
do not leave them in the care of unknown adults.  
Be mindful of the many strangers who will be visiting Neve 
Daniel during these weeks of vacation  to enjoy our Mitzpor 
and Gan Chaim. Do not allow small children to wander 
unaccompanied during this season.  

 השבוע!!! עושים חיים בגן חיים!!!

 לסלט פירות 80:22ניפגש ביום שני בשעה 

 עם שירה כפיר 

 מה צריך להביא: פרי, וקרש חיתוך

mailto:kehiland@gmail.com
mailto:kehiland@gmail.com


 למכירה/השכרה -‘ בואו בשמחה’

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

  :בית גדול ומרווח החל מחודש אוגוסט! בקומת הכניסה, סלון, פ"א, מטבח, שירותים ויחידת אירוח כולל שירותים ואמבטיה. להשכרה
מ"ר כולל שירותים. בית  12בקומה ראשונה, יחידת הורים, שלושה חדרי שינה, חדר כביסה גדול, שירותים ואמבטיה. עליית גג של 

או   212-1120100יוסי פוקס נוף פנורמי, חצר מרוצפת עם פרגולה ענקית לסוכה, גינה ומחסן. לפרטים נוספים:  חימום מרכזי, מתוחזק,
 / fuchslaw@gmail.com במייל

  :משה כפיר לפרטים:  0281וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא, מזגן, דוד חשמל, גינה עם נוף. פנויה החל מאוגוסט  0דירת להשכרה
2101028912 . 

 :דופלקס, סלון גדול, נוף פתוח, יחידת הורים, פינת משפחה, כניסה ללא מדרגות  מ"ר ברחוב מגדל עדר, 892חדרים  1דירת  להשכרה
 .219-0000888 מרדכי דימנטמן מהרחוב.

 2120201410  אליאס אוזל  :לפרטים  נווה דניאל 9דרך האבות  חדרים קומת קרקע ללא מדרגות, חצר משופצת. 0דירת  :להשכרה 
  .2110008080 דוד

 :אנדי  פנויה בתחילת ספטמבר ברחוב בריכות שלמה .מתאים לזוג, משרד, קליניקה. מרוהטת חדרים 0דירת  להשכרה
 .2190000410 ערמון

 :שני חדרי שינה סלון גדול, פינת אוכל, מטבח מעוצב חדש, שני חדרי שירותים, חלונות אנדרסן מעולים. מרפסת גדולה, נוף  להשכרה
  אליהו אידינוב. 204409980  2100022888משגעה. כניסה נפרדת , בלי מדרגות . חדרון כביסה ושירות. 

 :חבצלת משפחת 2121-982112 20-4409991חדרים ק"ק + חצר ומחסן אפשרות לריהוט  0.1 להשכרה.  

 :משפחת וסרטייל  חדרים ברחוב דרך אפרתה. גינה גדולה והרבה פרטיות. פנויה מיולי. 0.1דירת  להשכרה
 .2191019890 חיה 2191019201 נתנאל

 :2101000101 - עמנואל פוזן לפרטים נוספים ש"ח כולל ארנונה. 0122 מ"ר, גינה ענקית. 02חדרים,  0במגדל עדר,  להשכרה. 

 :2101000101 - עמנואל פוזן ש"ח. לפרטים נוספים 0122מ"ר, חצר פנימית + מרפסת.  821חדרים,  9במגדל עדר,  להשכרה. 

 :ברחוב נוף הרודיון )מול הבוקס(, נגישה ללא מדרגות, ארבע כיווני  8.1.0281-מ"ר ( להשכרה החל מה 821חדרים )  9דירת  להשכרה
ראובן  2101824411אוויר, נוף יפהפה, דוד שמש, מזגן, חימום תת רצפתי, מטבח גדול ומושקע+ פינת אוכל, חדר שירות וארונות. טלפון 

 הכהן אוריה.

 :יואל גודיס חדרים ומקלט, מוארת, מעוצבת, מזגנים בחדרי שינה. חצר גדולה. לפרטים 0דירה חדשה במרכז היישוב,  להשכרה - 
2101010001.  

 :חד` מוארת מאווררת ויפה. יח` הורים, חימום תת רצפתי, ונוף מרהיב.מתפנה בסוף יולי. לפרטים  0.1ברח` נוף הרודיון  להשכרה
  רחל אדרי.  219-9901801 -נוספים

 :91מטר כולל יחידת הורים, מרפסת, גינה, יונקרס, מזגן וחצר הולנדית בפרוייקט ה 812חדרים חדשה ויפהפייה  1דירת  להשכרה .
 לוי 2191021212 אורית 2120012204 אוריה לכניסה החל מאוגוסט.

 :חדרים, חדשה, יפה ומושקעת, יחידת הורים, מיזוג מרכזי, מטבח מרווח, חלונות אנדרסן. גישה ישירה ללא  0.1דירת   להשכרה
  .219-1904024  אוריאל גלמן מדריגות. מיקום שקט ומרכזי. כניסה באוגוסט.

  :2101-000191 - אל לאווי-בת -שירותים וגינה. מתפנה בקיץ הקרוב. לפרטים 0חדרים מרווחת, כניסה פרטית,  9.1דירת בת  להשכרה.  

 :מ"ר ,חלונות לנוף, כניסה ללא מדרגות, מזגן ,מתאימה לזוג או  02-חדרים מעוצבת וחמודה כ 0להשכרה בנוף הרודיון, דירת  להשכרה
  2191010001 – מרב כהן ליחיד, לקליניקה או למשרד ,כניסה מיידית . לפרטים

 :דירת שני חדרים, מטבח שירותים וסלון מרווח. הדירה מושקעת וחדשה. כניסה מיידית. מחיר מעולה. למעוניינים נא  להשכרה
  .2109188114-לשלום וייסברג לפנות

 :חדרי שינה מטבח חדש בעיצוב ברמה גבוה. סלון גדול וגינה ענקית  1מ"ר,  811, 91-דירת דופלקס ברחוב נוף הרודיון בפרויקט ה למכירה
  .219-1298001 -לג'ודי שטנדר מעץ מלא. הסקה, דוד שמש ומזגנים. לפרטים נוספים נא להתקשר  עם דק

 :ממוקמת באזור  שנים. 0מ"ר ממוקמת במפלס רחוב ,בת  822-חדרים, כ 9הזדמנות לקרב הורים וחברים. למכירה דירת  למכירה
  )עקיבא חפץ( 219-9402900רצינים למכור, לפרטים סיגלית רומנו תיווך אנגלוסכסון  מרכזי,פונה לנוף.

 :מיכל(,  212-1208920יחידות. ברחוב הראשי, מול המכולת, ובקרבת מרכז היישוב. לפרטים:  81-חדרים בפרוייקט ה 1דירת  למכירה(
 .שלם)אוהד(  210-9008110


