
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 בית מדרש מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון
 דרך האבות

אמרי 
 רחל

 בתי תושבים

 ליל שבת
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 שחר-הרב מתניה בן
שיחה אחרי קבלת 
 שבת:  ישראל פורת

 שיחה אחרי
 קבלת שבת

          שיחה קצרה 
 יחיאל גרינבלום

שיחה 
אחרי 
קבלת 
 שבת

הרב שלמה  – 20:15
 לוי, בבית בורנשטיין

 (4)נחל אשכול 

שבת 
 בבוקר

 שיעור קצר לאחר מוסף:
 .הרב יחזקאל ליכטנשטיין

 

10:00 – 
 תפילת ילדים

7:30 – 
 שיעור במשנה:

 הרב ניסים מזרחי
 לאחר מוסף:

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף:
לימוד 
הורים 
 וילדים

10:45 – 
 למתחילותגמרא 

 ח'-לנערות בכיתות ו'
 בבית צדיק

 (37/2)אלוני ממרא 

לאחר מוסף: "מדרש חנן" 
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 שיעורלאחר מוסף:  עם מש' סיון וחברים
 שבועהבפרשת 

 עם פירוש אברבנאל
 לאחר מוסף:

אמירת תהילים ע"י נשים 
 ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן

 לוביץ ז"ללעילוי נשמת אלישיב 

 שיעור קצר לחנוכה
 הרב מתניה בן שחר.

 לאחר מוסף:
 הרב צבי רון:

 "יוסף, דניאל ועוד"

שבת 
אחר 

 הצהריים
ומוצאי 

 שבת

 –במוצאי שבת  18:30
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

15:30 – 
: הרב מנחת חינוך

 יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 ט'-ד' – 13:50

14:30 – 
 שיעור לנשים

 

 ו'(-תהילים לבנות )א'
 בבית נצחיה לוי 13:45

 (4)בריכות שלמה 

 –לאחר מנחה 
 סעודה שלישית

 ודברי תורה

 – 15:00 חב"ד
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

15:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

 בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" :בימות החול

 , ב', ה'(א'שחרית )
 ,5:40א':  

 ,5:45ב', ה':  
6:30  ,7:10  ,7:40  ,8:10 

 8:40בימים א', ו':  גם 
 (5:47)זמן טלית ותפילין: 

 :כוותיקין 5:45 6:10
 )ו'( 6:18 –)א'(  6:17

 

 6:15ג', ד':   ,5:50 שחרית  )ג', ד', ו'( דקות לפני הנץ החמה( 20)
 5:50 6:20ו':  

  16:35,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

 

 20:00 21:30 20:30,  19:00,  17:15 ה'(-ערבית  )א'

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

רוחני מרכז  נוף הרודיון
 ספרדי

 בית מדרש אמרי רחל
 דרך האבות

 חב"ד

 16:35 16:35,  14:40,  12:20 מנחה בערב שבת
16:35 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

16:35 
13:30  ,16:35* 

 קבלת שבת  *
 עם מנגינות קרליבך

16:35 

 שחרית בשבת
 (9:10)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:00 8:15 6:04  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 16:00 16:26,  14:00 16:00,  13:00 16:00 16:00,  12:45 16:00,  12:45 מנחה בשבת

 ערבית במוצאי שבת
 17:26 בלבד 17:26 17:26 17:16 17:26 17:26 הדלקת נרות חנוכה בסוף התפילה

 .יםיבצהר 12:00 בשעה יום רביעיעד  daf.meida@gmail.com נא לשלוח הודעות לכתובת

 :צאת השבת

17:26  

ץ  ִמקֵּ
 ז' של חנוכה

 ב' בטבת ה'תשע"ז

 16:15  ' של חנוכה:זהדלקת נר  

 

 
 16:25   :שבת הדלקת נרות  

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

ָרכֹות  ִאיחו ִליםב ְּ וְּ  

 להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים. פארלמתניה וטלי  :מזל טוב

 להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.  פרברלברוך וימי  מזל טוב:

. זכו לנחת פארלהולדת הנכד בן לטלי ומתניה  פאר ולאשר ויפעתהירשהורן, לרב קני ושרה  מזל טוב:

 ומכל המשפחה.ממנו 

 בן לנחמיה ושולמית. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.  להולדת הנכדכילאב לרב חנן וצפי  מזל טוב:

 לנישואי הנכד. זכו לנחת מהזוג ומכל המשפחה.פאש להארווי ומרים  מזל טוב:

 

                                                                                                                                         

 .למתניה וטלי פאר ,ןבלכבוד הולדת ה זכרהנכם מוזמנים לשלום  -שלום זכר

  בבית משפחת אשר ויפעת פאר 19:45 -בשעה שבת ליל

  נשמח לראותכם!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנחומים:

 לאביעד דוויק ומשפחתו על פטירת אביו 

 ר' יוסף פנחס הכהן דוויק ז"ל

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 
 

 

 אהובנו של לפטירתו תשע שנים במלאת

 ל"ז ברויאר יונתן הרב

 נעלה לקברו ביום שישי ח' טבת 

(6/1/2017) 

 בבוקר בבית העלמין בכפר עציון. 9:30בשעה 

 -המשפחה  -

 תנחומים:

 מו)אריק( עסיס ומשפחתו על פטירת א לאליהו

 גב' בתיה עסיס ז"ל

 והשבעה ביוסטון טקסס.ההלוויה 

ביום אליהו )אריק( יחזור ליישוב ויתפלל כאן את תפילת שחרית 

בביתו ברח'  7:10יום רביעי ו' טבת בשעה  האחרון של השבעה,

  ניחום אבלים מיד בתום התפילה., 22מגדל עדר 

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 
 

 



 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ                                                                                                                        בִמש  

"קחו מזמרת הארץ" אומר יעקב אל בניו ומדריך אותם בהבאת מנחה ליוסף השולט במצרים.  נקודה בפרשה:

בחה בהם ארץ תפירות שנש -ר שמשבחים מהללים בו רש"י מסביר כי זמרה כאן היא מלשון זמר, כלומר דב

ישראל. רבי יוסף בכור שור מרחיב ומבאר: "ממה שבני אדם רגילים לשבח בהם את הארץ, שאומרים כמה 

טובה ארץ ישראל שיש בה פירות טובים כאלו". מפרשים חסידיים הוסיפו נופך ואמרו כי יעקב שלח עם בניו 

מרת הארץ. הניגון יכול להשפיע על הנפש ולהוציאה מאפלה לאורה. אז אגמור ניגון של ארץ ישראל, וזו היא ז

 בשיר מזמור חנוכת המזבח.

מהו הזמן הטוב ביותר להדלקת נרות חנוכה? יש נוהגים בשקיעה ויש נוהגים בצאת  שבת )עושה( שלום:

הכוכבים. כך בכל ימי החנוכה עד שבאה שבת המלכה ומאחדת. ביום ששי כל ישראל מתאחדים ומקדימים 

להדליק בזמן הדלקת הנרות לפני השקיעה. במוצאי שבת כל ישראל מדליקים אחרי צאת השבת. השבת עושה 

 בין המנהגים ומאחדת את כל עם ישראל.שלום 

 

                                                                                                                           אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-מתניה בןאורה ושמחה בחנוכה,  ,שבת שלום

 

                                          

                                                                 כולם מוזמנים! כולן מוזמנות! עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי. :התורניים לילדים החוגים

 ו' בנות-ה'        17:00-17:30ב בנות                                 -א'         15:20-15:40

 ו' בנים-ה'        17:30-18:00ב' בנים                                -א'         15:40-16:00

 ח -חוג טעמים לבנים ה         18:00-18:30ד' בנות                                 -ג'         16:00-16:30

                                                    ח' בנים-ז'       18:30-19:00              ד' בנים                    -ג'        16:30-17:00

        ח' בנות-ז'     19:00 - 19:30                                                                                 

 

 ספרהתחלנו  .22:00-21:10בבית משפחת קפלין, בשעות עם הרב מתניה ביום שני השיעור השבועי בתנ"ך: 

 השיעור מיועד לגברים ולנשים. "וישמחו כל חוסי בך". הנושא השבוע: תהילים

רושה גבאית לבית ד  .גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי  דרושים דרושים/דרושות לבית הכנסת המרכזי:

אחריות על מהות ובנות לירושות מתנדבות אד  .בית הכנסת מצוות הגבאים וועדתהכנסת המרכזי כחלק 

 052-3003888 לנתןלפנות   .תפילת ילדים

נּו" ן ֶחְלקֵֵּֽ  השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.:  "ְותֵּ

 רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. בכתבילימוד  21:00 -20:00בכל יום רביעי ב  -קבוצת לימוד לנשים  * 

 רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. בכתבילימוד משותף  20:30-22:00בכל יום חמישי ב  -קבוצת לימוד לגברים * 

 בדיוק. 7:30לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב  -מדרש * 

 .16:00בתורת רבי נחמן ותלמידו רבי נתן ב שבתות ב  -לימוד לנשים  קבוצת* 

 



 

, נפגשים בבית חיים מקובסקי ללימוד 20:00ביום שני, בשעה שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים: 

   .אמר "למהלך האידיאות", בהנחיית יהודה זליגר. מיועד לגברים ונשיםהמ

בבית  20:00אר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה ילזכרו של הרב יונתן ברושיעור   :שיעור במסכת תענית 

  .050-570-1067. לפרטים: מנחם פרסוף. םיכוותיק. כולם מוזמנים חדשים בן אפריםמשפחת 

  עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי. 21:30עד  20:20מתקיים כל יום שני משעה  :"צורבא מרבנן"שיעור 

נוף   הכהן אוריהבבית משפ'   20.30לפי פרשיות השבוע, בימי חמישי, בשעה  :בספר הזוהר קריאה ולימוד

 .31הרודיון 

דוד ובאצילותו של השבוע נעסוק במרדפים של שאול אחרי  .ספר שמואל לומדותאנו  שיעור תנ"ך לנשים:

 .משפחת קסוביץבבית  8:20-8:50ה  -צטרפי אלינו. ימים אוהבואי . דוד

מצאנו את המתכון למילוי מצברים של טוב, אנרגיה ושמחה רוצות גם??!  -ארוחת בוקר חסידית

מוזמנות בכל יום שלישי לארוחת בוקר חסידית בבית משפחת בלחמו יחד נצלול למעמקי החסידות  הנכן 

של הרבי מלובביץ, נלמד, נעמיק, ונחווה זווית ראיה חדשה של גאולה פרטית. תפתחו יומנים  מתוך שיחותיו 

 0525403770פרטים : לאה  !נווה דניאל מחכות לראותכן 13/2אלוני ממרא   9:30בשעה  ום שלישי ותרשמו י

אחר  התפילה  בבית  הכנסת  המרכזי  בחדר  הקטן אמירת  תהילים לנשים : בשבת  "נקודת  אור  בפרשה"
 "  .אלישיב  לוביץ ז"ל  ואח"כ  דקות  של  חיבור  אישי  ורגשי  לפרשה  על  ידי  שיפי  כהאן.  לעילוי  נשמת

אילו שעות -. )שימו לב19:30-22:00 וה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת, בין השעות והמק מקווה נשים:

נא  ש"ח. 30נא לתאם מועד מראש. מחיר טבילה )כולל הכל( -הפתיחה גם במוצאי שבתות( . בלילות שבת 

 .0507338910 לנצחיה לוילהקפיד על תשלום. )ניתן לשלם גם בצ'ק(. לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר 

 !הכולן מוזמנות בשמח

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ְקִהיָלה

 -דרושה-

   מפעילה למשחקייה

  בשבוע()אפשרות לפעמיים  .יום בשבוע למשך שעתייםהיקף המשרה: 

 .רישום משתתפים, ארגון של המשחקייה בתום הפעילות, יחת המשחקייה והפעלת הילדיםתפהתפקיד כולל: 

 מתאים לבנות מכיתה ט' ומעלה /סטודנטיות.

 המשרה בשכר.

  7495956-054או בפלא':   and@gmail.comkehilלפרטים מלאים נא לפנות אלי במייל של רכזת קהילה 

 

 

 

 לכל שאלה, ניתן לפנות אלי: חורף טוב!

 kehiland@gmail.com, 7495956-054רות אדרי, רכזת הקהילה, 
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 ihttp://nevedaniel.library.org. כתובת אתר הספרייה :

 

 : שעות פעילות הספרייה

 15:30-18:30 –יום ראשון 

 20:30-22:30 –יום שני 

 15:30-18:30 –יום שלישי 

 15:30-18:30 –יום רביעי 

 16:00-19:00 –יום חמישי 

 21:30-22:30 –מוצאי שבת 

 

 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

 .ולקבל אותה. לצופיה פרינץהמאבד/ת מוזמן לפנות  לפני זמן מה נמצאה בובת עיניים במדרגות בירידה מהסניף        

 . 02-9932108 :טלפון

  ישי 9933930נשכח ספר ילדים בסנטר הגוש, המאבד מוזמן לקחת.  

 נמצא usb  .דניאל כהן 0509718280ברחוב אלוני ממרא. נשמח להשיבו על פי סימנים 

  .058-4153552 -ויקי לפני כחודש נמצא צעצוע דינוזאור. נשמח להחזירו 

 איזבוצקין לקבלו אצל מש' תגלגלים ברחוב נוף הרודיון )בסמוך לבניינים(. ני 3עם  לפני כמה שבועות נמצא קוקינט 

 054-8075351 

 .054-806-1858  דני.  נמצאו משקפי שמש של ילד בגן חנן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 אּוַלם ֵאירּוִעים 
 לתיאום יש לפנות לרבקה לביא, 

 היישוב,מזכירת 

 02-9931123בטלפון: 

 דֹוַאר:

 בערב 18:00-19:00 –יום א' 
 בבוקר  7:00-8:00  -יום ב' 
  בערב 18:00-19:00 –יום ג' 
 אחה"צ  16:00-17:00  -יום ד' 
 בערב 18:00-19:00 –יום ה' 
 סגור  -יום ו' 

 בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחה
 יונתן בן חמו 
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שימחתם  המברכים והעוזרים לנו לרגל לידתה של טליה.  האופים,  תודה רבה לכל המבשלים,  תודה רבה:* 

 נץ.וילדי משפחת פרי אסתי אבישי,  להשיב לכולם בשמחות!! מי ייתן ונזכה  אותנו מאוד. 

 .054-7825854 -חפצי פישר מחפשים עוזר/ת ניקיון לבית, פעם בשבוע בשעות הבוקר. לפרטים:  דרוש/ה:* 

ירה ובאו, אנחנו נפגשות באלעזר אחת לשבוע ...לשיר, להתרגש ולרגש לאוהבות  מקהלת "באור פניך":* 

שירת הנשמה עם  ,קולות 2,3שירה ב פיתוח קול, פתוח יכולת הקשבה ברמה גבוהה,  רךעל הד . חמה ,ביתית

  ..הופעות לרוב .. וכמובןםעכשוויי, שירים חסידיים, שירים אמריקאיםא"י, שירים דרום  : שירי

 . 052-8109986 הכהן אוריה דליה להתראות,

גאקו מחפשים תושב הישוב שנוסע כל יום  ?נוסעים כל יום לעבוד בתל אביב ורוצים שנשלם לכם על הדלק* 

 .0508283648 שפירא סיני לפרטים  בתשלום או יומיים לתל אביב עם רכב ויכול לחזור משם עם חבילה

 מנחם פריד:עובד אחראי ומסור לעבודה בימי חמישי אחה"צ/ ערב. רצוי בעל רישיון נהיגה. לפרטים  דרוש:** 

052-5585866 

אוהל ענק, מנשאים  -ח כולל ")הגמ מח במהלך חנוכה ובכלל..."מהג ליהנותמוזמנים  גמ"ח טיולים:* *

 .וקס 054-5665747 מרב 050-5550604 יעקב לתינוקות ופעוטות, תיקים, מחצלות, כירות גז ועוד...(

נו תמצאו מגוון מתנות מיוחדת? מקורית וגם שימושית? אצלרוצים לתת מתנה  גילה כירבולים לקטנים:* *

בואו  , נווה דניאל27נוף הרודיון   .שאר השעות בתאום 4-7להורים, ילדים ותינוקות. החנות פתוחה כל יום בין 

 ינובסקי גילהבשמחה! 

לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים, על ידי מורה למוזיקה בעלת : שיעורים פרטיים בחלילית **

  5326717-050talindance@gmail.com טל בנקלפרטים :  .ניסיון רב. מיועד לילדי בית ספר יסודי

נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש   - עם טל  INDANCEאינדאנס* *

 18/1יו של פנינה סנד ברח' דרך האבות , בסטוד20:15עם טל בנק. השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה 

 . talindance@gmail.com 5326717-050לפרטים !!!נשמח ונרקוד בבואכן .בנוה דניאל

יש לכם שבת חתן? בר מצווה? או סתם שבת משפחתית. צוות מלצרים מקצועי ואמין  :מלצרים לשבתות **

 .0546911615 -גודיס פזישמח לעזור לכם ולעשות לכם את השבת מוצלחת לפרטים והמלצות 

 

 

 

 

  

 
 

 

   daf.meida@gmail.comמי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע  

 שירותים חדרי 4( הורים יחידות 2) שינה חדרי 4 מפלסים 2ב ר"מ 160כ להשכרה אור שטופת דירה להשכרה: 

 0547567889 גוטליב  דליה :לפרטים .מינואר  פנוי. ומעלית מיזוג,ענקית ומרפסת גינה. חדר בכל ארונות

  :תזכורת למשכירים ולמוכרים

חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה. לקביעת ראיון נא להתקשר  לפני אנו שבים ומזכירים כי : השכרת דירות

  3075700-054לציפי ידידיה: או haya.shames@gmail.comאו במייל:  6858289-054לחיה שיימס בטלפון: 

tsipiyedidya@gmail.com קליטה טובה!  

  שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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 חבצלת וטליה משה. לריהוט אפשרות, פרטית חצר+  חדרים 2.5 ממרא באלוני להשכרה להשכרה: 

0505-410580  02-9934445 . 

חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד. טל:  2דירה בת  -להשכרה להשכרה: 

 . שטרן רינת 052-8040234

מחסן גדול וכניסה ללא מדרגות. גם חצר פרטי. מתאים לזוג, משרד או  חדרים עם מזגן, 2דירה  להשכרה: 

 .052-5406791 בנימין לוי קליניקה.

מ״ר על מפלס  140   פרטים: חדרים ברחוב הרי יהודה,  נווה דניאל 5.5דירת   2017 ינואר 1מיום  להשכרה: 

חדרי  3חדרי שינה,  4 -חדרים  5.5ישנם  ,מאד קרוב לבית הכנסת המרכזי ב,כניסה ללא מדרגות מהרחו  ,אחד

 לפרטים, מיזוג אוויר בכל החדרים  ,אין גינה -מרפסת   סה,שירותים, סלון/ פינת אוכל, מטבח, חדר כני

 .שיין ואסתר קפלין  052-4286315נוספים ניתן להתקשר ל 

 חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי 2.5להשכרה יחידה נפרדת של   :להשכרה 

 . 0545664832 רונן רוזנזון

 0523542969: יוסי קרוטהמר חדרים, חצר וגינה. ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים 5דירת  להשכרה: 

 חדרים + חדר כביסה עם מיזוג מרכזי, חלונות אנדרסון, נוף משגע לכיוון מערב, כניסה 5דירת  :להשכרה 

 .054-7002069  כץ שילה -!! לפרטים מידיתום מרכזי ביישוב . כניסה , מיק(ללא מדרגות)ישירות מהכביש 

 מתאימה , מזגן, מדרגות ללא, ר"מ 30-כ וחדשה מעוצבת חדרים 2 דירת, הרודיון בנוף להשכרה :להשכרה 

 0547253365 – כהן מרב לפרטים.  1/8 -ב כניסה, למשרד או לקליניקה, ליחיד או לזוג

עם מעלית, כניסה  2קומה  , עם גינה מטופחת וחצר אנגלית.45ה יקט חדרים להשכרה בפרו 3דירת  להשכרה: 

 . 0548188591 הודיה פריד .נפרדת

                 שטכלברג  שוקילפרטים:  חדרים, בקומה עליונה, כניסה נפרדת, משופצת, במרכז הישוב. 2.5דירת  להשכרה: 

 .)רצוי סמס( 054-8100930

החל מסוף חודש  חדרים, בשכונה המזרחית, מקום שקט עם נוף, כניסה פרטית וגינה. 3 1/2 דירת :להשכרה 

 .052-8119997או 052-8119998 עבולרפי לפרטים לפנות  .1.8.2016 –תמוז התשע"ו 

חדרים. מטבח בשתי הקומות. חלונות אמריקניים  8מ"ר )כולל יחידת השכרה אופציונלית(.  289בית  למכירה: 

      שאול 050-7061382לפרטים:  מ"ר חדשה 320)פלה ארכיטקט( בכל הבית. מזגנים בקומה העליונה. גינה 

 כהן דניאל 050-9718280

 .0546237066-לוי משה מיקום מעולה !! ומצב מעולה -חדרים , מרפסת , מזגן 3 דירה במרכז הישוב  :למכירה 

שישה  חדרי שינה מרווחים  שלושה מפלסים,  ,עם הנוף הכי יפה בארץ בית ברחוב נוף הרודיון,  למכירה: 

יחידות(,אופציה לחלוקה לשתי  2) חימום ביונקרס חלונות אנדרסון, חדר כביסה גדול, וגדולים, יחידת הורים,

 . 0507316451 נטע מגןלפרטים:  יחידות נפרדות.

  .יחידה להשכרה. . + גינה -2מ"ר מחולק ל 200 ברחוב אלוני ממרא ] ליד גן השעשועים[  'קוטג: למכירה 

 .0544634362 בן ישי נירלפרטים 


