כל מה שרציתם לדעת על נווה דניאל
אלפון ,לוח תפוסת אולמות ,תמונות,
אירועי תרבות וקהילה ,חדשות
ועוד.....
עכשיו באתר החדש של היישוב!!!

בכתובתwww.nevedaniel.org :
האתר נגיש ומותאם לניידים.

וַיֵּ ֶׁשב

הדלקת נרות:

צאת השבת:

16:20

כ"ד בכסלו ה'תשע"ז
ערב חנוכה

17:21

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום שלישי בשעה  12:00בצהריים.
שבת בר-מצוה של

אורי מאיר

העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

16:30 ,12:20

16:30

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

9:10 ,*8:30 ,6:30

8:30 ,6:45

8:00

8:15

16:00 ,12:45

16:00 ,12:45

16:00

16:00 ,13:00

16:21 ,14:00

17:21

17:21

17:11

17:21

 17:21בלבד

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:07 :

מנחה בשבת

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת

הדלקת נרות חנוכה בסוף התפילה

מרכז רוחני
ספרדי
16:30

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

16:30

16:30

16:30

8:30 ,*6:02

9:15
16:00
17:31

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש
דרך האבות

אמרי
רחל

בתי תושבים

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
אלעד מאיר

שיחה אחרי קבלת
שבת :יהודה בראון

שיחה אחרי
קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב יהודה דרדיק

שיחה
אחרי
קבלת
שבת

 – 20:15הרב שלמה
לוי ,בבית ליבוביץ
(אלוני ממרא )33/3

שיעור קצר לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר:

"אורות של אבות ובנים"
שבת
בבוקר

– 10:00
תפילת ילדים

לאחר מוסף" :מדרש חנן"
פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

לאחר מוסף:
אמירת תהילים ע"י נשים
ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן

לאחר מוסף :שיעור
בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שבת
אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

 18:30במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

בימות החול של חנוכה:

– 15:30
מנחת חינוך :הרב
יעקב קאפל רייניץ

שחרית בחנוכה (א'-ה')
שחרית בראש חודש (ו')

,5:30

מנחה (א'-ה')
ערבית (א'-ה')

לאחר מוסף:
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

לאחר מוסף:
הרב יצחק טברסקי:

"חנוכה :שמונה
קושיות ,תשובה אחת"

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
לאחר מנחה –
סעודה שלישית
ודברי תורה

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:40

הדלקת נרות חנוכה בסוף התפילה

– 7:30
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
בימים ב'-ו' :גם 8:40
(זמן טלית ותפילין)5:45 :

– 14:30
שיעור לנשים

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4

חב"ד

– 15:00
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

– 15:00
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

6:10

5:45

כוותיקין:
( 6:15א') – ( 6:17ו')

6:20

5:40

( 20דקות לפני הנץ החמה)

16:30

16:25 ,13:40
20:30 ,19:00 ,17:05

לאחר
מוסף:
לימוד
הורים
וילדים

– 10:45
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2

21:30 ,17:05

20:00 ,17:05

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לאלעד ואפרת מאיר ולאורי בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לראובן וחני אור ולמאיר לאירוסיו עם שני ששון מגילה .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לשמואל וורד בורנשטיין לנישואי יהודה עם שושנה רוזן מבית וגן .זכו להקים בית נאמן
בישראל.
מזל טוב :לאברון ואורלי כהן לנישואי תמר עם אלעד גולן טיברגר מנריה .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :למרק ולורי סלומן לנישואי חיה מרים עם איתן ישראל גרוס מאפרת .זכו להקים בית נאמן
בישראל
מזל טוב :להלל וגילה אוספנסקי להולדת הנכד רועי בן לרוני ורחלי .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לזאב ולובה משקוב להולדת הנכד יפתח בן ליונתן ורחל .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :להרווי ומרים פאש להולדת הנכד בן לרפאל ווונדי .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :למאיר וסינה קורן להולדת הנכדה בת לאיתן ורינה .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

שלום זכר :הציבור מוזמן לשלום זכר ,לרגל הולדת נכדינו בן לרפאל ווונדי.
בביתנו ברח' אלוני ממרא  11/4בליל שבת הזו בין השעות .20:00-22:00
הרווי ומרים פאש

במלאת תשע שנים לפטירתו של אהובנו

הרב יונתן ברויאר

ז"ל

נעלה לקברו ביום שישי ר"ח טבת (נר שישי של חנוכה)
בשעה  9:30בבוקר בבית העלמין בכפר עציון.
 -המשפחה -

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :ימין ושמאל תפרוצי ,ואת ה' תעריצי ,על יד איש בן פרצי – ונשמחה ונגילה .כך אנו מזמרים
ומתפללים לגאולה בתפילת קבלת שבת היא תפילת הגאולה .בפרשתנו נולד פרץ ליהודה וממנו צומח בית דוד
המלך ומשיח בן דוד הוא "בן פרצי" .בחנוכה האור של נרות החנוכה פורץ ועולה מבתי ישראל ומרשות היחיד
אל רשות הרבים בפרסומי ניסא .אנו יכולים להפוך את הבית הפרטי למעין מקדש מעט עם מנורה הנושאת
בשורה של תקווה לבית המקדש ולגאולה שלמה.

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

החוגים התורניים לילדים :לא יתקיימו בחנוכה
השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10התחלנו ספר
תהילים הנושא השבוע" :מזמור ד' וקריאת שמע על המטה" .השיעור מיועד לגברים ולנשים.
דרושים/דרושות לבית הכנסת המרכזי :דרושים גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי.
דרושה גבאית לבית הכנסת המרכזי כחלק מצוות הגבאים וועדת בית הכנסת.
דרושות מתנדבות אימהות ובנות לתפילת ילדים  .לפנות לנתן 052-3003888
"וְ תֵּ ן חֶׁ לְ ֵֽ ֵּקנּו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
*קבוצת לימוד לנשים  -בכל יום רביעי ב 20:00לימוד בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב .
*קבוצת לימוד לגברים  -בכל יום חמישי ב 20:30-22:00לימוד משותף בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
*מדרש  -לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב  7:30בדיוק.
*קבוצת לימוד לנשים  -בתורת רבי נחמן ותלמידו רבי נתן בשבתות ב .16:00
שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים :ביום שני ,בשעה  ,20:00נפגשים בבית חיים מקובסקי ללימוד
המאמר "למהלך האידיאות" ,בהנחיית יהודה זליגר .מיועד לגברים ונשים.
שיעור במסכת תענית :שיעור לזכרו של הרב יונתן ברויאר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה  20:00בבית
משפחת בן אפרים .כולם מוזמנים חדשים כוותיקים .לפרטים :מנחם פרסוף. 050-570-1067 .
שיעור "צורבא מרבנן" :מתקיים כל יום שני משעה  20:20עד  21:30עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.
קריאה ולימוד בספר הזוהר :לפי פרשיות השבוע ,בימי חמישי ,בשעה  20.30בבית משפ' הכהן אוריה נוף
הרודיון .31
ארוחת בוקר חסידית -מצאנו את המתכון למילוי מצברים של טוב ,אנרגיה ושמחה רוצות גם??!
הנכן מוזמנות בכל יום שלישי לארוחת בוקר חסידית בבית משפחת בלחמו יחד נצלול למעמקי החסידות
מתוך שיחותיו של הרבי מלובביץ ,נלמד ,נעמיק ,ונחווה זווית ראיה חדשה של גאולה פרטית .תפתחו יומנים
ותרשמו יום שלישי בשעה  9:30אלוני ממרא  13/2נווה דניאל מחכות לראותכן! פרטים  :לאה 0525403770
"נקודת אור בפרשה" :בשבת אחר התפילה בבית הכנסת המרכזי בחדר הקטן אמירת תהילים לנשים
ואח"כ דקות של חיבור אישי ורגשי לפרשה על ידי שיפי כהאן .לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל" .
מקווה נשים :המקווה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת ,בין השעות ( .19:30-22:00שימו לב-אילו שעות
הפתיחה גם במוצאי שבתות)  .בלילות שבת -נא לתאם מועד מראש .מחיר טבילה (כולל הכל)  30ש"ח .נא
להקפיד על תשלום( .ניתן לשלם גם בצ'ק) .לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי .0507338910
כולן מוזמנות בשמחה!

החל מהשבוע מתחילים בשעה 18:30

מזכירות היישוב מאחלת לכל בית נווה דניאל חג אורים שמח!
תרגיל צוות צח"י  :ביום שני התקיים תרגיל של צוות צח"י ביישובינו ,התרגיל דימה אירוע חרום בישוב ,
הצוות פעל היטב והפגין מקצועיות רבה  .זה המקום להודות לחברי הצוות על מסירותם ופועלם לטובת
הישוב.
מליאת תושבים :מיד לאחר חנוכה נכנס את מליאת הרחובות להמשך פעילות.
פרויקט ה  :18אנו עומדים לפני אכלוס ולהלן מספרי הבתים:
מבנה מס'  213יהיה מס' 18
מבנה מס'  214יהיה מס' 20
מבנה מס'  215יהיה מס' 22

ְק ִהילָ ה
אז מה היה לנו השבוע?
ערב נשים חודש כסלו :במוצ"ש פרשת וישלח נפגשנו באולם כינוסים החדש לערב נשים שווה במיוחד שכלל :
שוק יד  2שכל הכנסותיו נתרמו לצדקה וסדנא על העצמה והתפתחות אישית וחווייתית דרך הבגדים עם
הסטייליסטית ברוריה ברטלר .היה ערב מעניין ומרענן תודה לנשים מ'תפילת נשים' על היוזמה ,ארגון החלפת
הבגדים והבאת כיבוד.
י"ט כסלו :ביום ראשון התקיימה באולם שמחות התוועדות י"ט כסליו בארגון של קהילת חב"ד.
סדנא לקישוט סופגניות :ביום רביעי נפגשנו לאחה"צ מהנה וטעים ,קישטנו סופגניות ונהנו עם כל החברים.
תודה לרינת שטרן מועדת חינוך גיל הרך על הארגון ולאיריס קאופמן על הרעיונות וההפעלה של הסדנא.

ומה מתוכנן בשבוע הבא?
"האוצר של ירושלים" -הצגת ילדים לילדי הגנים וכיתות א'-ד' ,תתקיים ביום שלישי כ"ז כסלו בשעה10:00 -
באולם שמחות .כל הפרטים בפרסום המצורף בהמשך הדף!

זוכרים את הימים הראשונים שלכם כאן ביישוב??? בנווה דניאל לא שוכחים את המשפחות החדשות,
ובימים אלה ועדת קליטת פנים מתחדשת .להשלמת הצוות אנו מחפשים גם נציגות גברית ,אם גם אתה
מעוניין ל קחת חלק בהקלה על תהליך הקליטה של משפחות חדשות בישוב צעירות ומבוגרות ,ללוות ולהכיר
להם את קהילת נווה דניאל הגדלה ומתפתחת אתה מוזמן ליצור קשר בהקדם איתי במייל או בטלפון רות-
kehiland@gmail.com 0547495956

חורף טוב! לכל שאלה ,ניתן לפנות אלי:
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

ַה ִּגיל ָה ַרך
קייטנת חנוכה יוצאת לדרך!
ביום שני  26/12הכיף מתחיל! נכין סופגניות ,סביבונים  ,נרות ,כדים ועוד הרבה דברים.
שימו לב :הקייטנה וצהרון יתקיימו בגן זית (עקב עבודות שיפוצים שיתקיימו בגן ארז במשך החג).
ביום שלישי הקייטנה תצטרף להצגה של הישוב וביום חמישי נעשה סדנה להכנת כדים.
נא להקפיד לשלוח ארוחת  10עם הילדים.
שעות הפעילות הקייטנה הן14:00- 7:30 :
צהרון16:00 -14:00 :
אין קייטנה ביום שישי
חנוכה שמח!!!
לכל שאלה או בירור ניתן להתקשר למרים הרטוג .0546610492

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



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



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



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



לפני כמה שבועות נמצא קוקינט עם  3גלגלים ברחוב נוף הרודיון (בסמוך לבניינים) .ניתן לקבלו אצל מש' איזבוצקי
054-8075351



נמצאו משקפי שמש של ילד בגן חנן .דני054-806-1858 .



מצאנו משחק לתינוק של ג'ירפה ליד הסניף .ניתן לקבלה אצל תהילה.0502249304 ,



בפעילות בני עקיבא בשבוע האחרון בתי לקחה בטעות מעיל שחור שלא שלה ,מידה  XLאשמח להחזירו .קרן
.0544742615



הלכה לאיבוד טבעת זהב עם  4אבנים קטנות בשורה .פם גרינוולד .052-380-4770

אוּלַ ם ֵאירו ִּעים

דו ַאר:
ֹ
יום א' –  18:00-19:00בערב
יום ב'  7:00-8:00 -בבוקר
יום ג' –  18:00-19:00בערב
יום ד'  16:00-17:00 -אחה"צ
יום ה' –  18:00-19:00בערב
יום ו'  -סגור
בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחה
יונתן בן חמו

לתיאום יש לפנות לרבקה לביא,
מזכירת היישוב,
בטלפון02-9931123 :

כתובת אתר הספרייה http://nevedaniel.library.org.i :

שעות פעילות הספרייה בחנוכה :
יום ראשון כה בכסלו ( 25בדצמבר) בין השעות 15:30-17:00
יום שלישי כז בכסלו ( 27בדצמבר) בין השעות 15:30-17:00
מוצאי שבת ב' בטבת ( 31בדצמבר) בין השעות 21:30-22:30



* דירות לאירוח :בשבת פרשת וישב ,כ"ד בכסלו ( )24.12.16נחגוג בע"ה בר מצווה לאורי .נשמח לקבל דירות
לאירוח משפחתנו .תודה! אלעד ואפרת מאיר . 050-7675401\054-7394280.
* תודה :לאנשי נווה דניאל המקסימים! לכל האופים ומבשלים ,לכל המכבסות ומקפלות לכל מי שמתעניין/ת
בשלום יאיר לכל מי שפתח את ביתם לבנות שלנו כשמצאנו את עצמינו שוב בבית חולים ת ו ד ה!!
תודה על המטעמים שקבלנו בשפע כיד המלך על החשיבה בפרטי פרטים (אפילו סימנים קבלנו קומפלט לראש
השנה!) על ההתמדה שבוע אחרי שבוע לכבס ,לקפל ,להחזיר ,על הביטחון שתמיד יהיה מקום נעים לבנות
לשהות .והכל בשקט בשקט ,בהתמדה ,ובלב רחב .אנחנו מרגישים שיש צבא קטן של אנשים שדואגים לנו,
ואנחנו בקושי מכירים אתכם אבל שתדעו שחממתם לנו את הלב בעשייתכם בשבילינו .הוכחתם לנו שוב שדרך
יאיר אנחנו זוכים לראות את הטוב והערבות המיוחדת שיש בעם ישראל ,והפעם בנווה דניאל .שראל ובתיה
זמשטיין
* דרוש :עובד אחראי ומסור לעבודה בימי חמישי אחה"צ /ערב .רצוי בעל רישיון נהיגה .לפרטים מנחם פריד:
.052-5585866
** גמ"ח טיולים :מוזמנים ליהנות מהג"מח במהלך חנוכה ובכלל( ...הגמ"ח כולל  -אוהל ענק ,מנשאים
לתינוקות ופעוטות ,תיקים ,מחצלות ,כירות גז ועוד )...יעקב  050-5550604מרב  054-5665747וקס.
* גילה כירבולים לקטנים :רוצים לתת מתנה מיוחדת? מקורית וגם שימושית? אצלינו תמצאו מגוון מתנות
להורים ,ילדים ותינוקות .החנות פתוחה כל יום בין  4-7שאר השעות בתאום  .נוף הרודיון  ,27נווה דניאל בואו
בשמחה! גילה ינובסקי
** שיעורים פרטיים בחלילית :לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים ,על ידי מורה למוזיקה בעלת
ניסיון רב .מיועד לילדי בית ספר יסודי .לפרטים  :טל בנק talindance@gmail.com050-5326717
** אינדאנס  INDANCEעם טל  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש  -נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס
עם טל בנק .השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה  ,20:15בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 18/1
בנוה דניאל .נשמח ונרקוד בבואכן!!! לפרטים. talindance@gmail.com 050-5326717
** מלצרים לשבתות :יש לכם שבת חתן? בר מצווה? או סתם שבת משפחתית .צוות מלצרים מקצועי ואמין
ישמח לעזור לכם ולעשות לכם את השבת מוצלחת לפרטים והמלצות פז גודיס.0546911615 -

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  2שבועות
מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
תזכורת למשכירים ולמוכרים:
השכרת דירות  :אנו שבים ומזכירים כי לפני חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה .לקביעת ראיון נא להתקשר
לחיה

שיימס

בטלפון:

054-6858289

או

במייל:

haya.shames@gmail.com

או

לציפי

ידידיה054-3075700:

 tsipiyedidya@gmail.comקליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :דירה שטופת אור להשכרה כ 160מ"ר ב 2מפלסים  4חדרי שינה ( 2יחידות הורים)  4חדרי שירותים
ארונות בכל חדר .גינה ומרפסת ענקית,מיזוג ומעלית .פנוי מינואר .לפרטים :דליה גוטליב 0547567889

להשכרה :להשכרה באלוני ממרא  2.5חדרים  +חצר פרטית ,אפשרות לריהוט .משה וטליה חבצלת
. 0505-410580 02-9934445
להשכרה :להשכרה -דירה בת  2חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד .טל:
 052-8040234רינת שטרן.

להשכרה :דירה  2חדרים עם מזגן ,מחסן גדול וכניסה ללא מדרגות .גם חצר פרטי .מתאים לזוג ,משרד או
קליניקה .בנימין לוי .052-5406791
להשכרה :מיום  1ינואר  2017דירת  5.5חדרים ברחוב הרי יהודה ,נווה דניאל פרטים 140 :מ״ר על מפלס
אחד ,כניסה ללא מדרגות מהרחוב ,מאד קרוב לבית הכנסת המרכזי ,ישנם  5.5חדרים  4 -חדרי שינה 3 ,חדרי
שירותים ,סלון /פינת אוכל ,מטבח ,חדר כניסה ,מרפסת  -אין גינה ,מיזוג אוויר בכל החדרים ,לפרטים
נוספים ניתן להתקשר ל  052-4286315שיין ואסתר קפלין.
להשכרה  :דירת  4חדרים שעברה שיפוץ לאחרונה ,עם מזגו וגינה גדולה מסביב ,במקום מרכזי ביישוב.
מתאים למשפחה עד שלושה ילדים .לפרטים :קלרה  ,054-566-55-36מאיר  054-566-48-69דוכן.
להשכרה :להשכרה יחידה נפרדת של  2.5חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי
רונן רוזנזון .0545664832
להשכרה :דירת  5חדרים ,חצר וגינה .ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים יוסי קרוטהמר0523542969 :
להשכרה :דירת  5חדרים  +חדר כביסה עם מיזוג מרכזי ,חלונות אנדרסון ,נוף משגע לכיוון מערב ,כניסה
ישירות מהכביש (ללא מדרגות) ,מיקום מרכזי ביישוב  .כניסה מידית !! לפרטים -שילה כץ .054-7002069
להשכרה :להשכרה בנוף הרודיון ,דירת  2חדרים מעוצבת וחדשה כ 30-מ"ר ,ללא מדרגות ,מזגן  ,מתאימה
לזוג או ליחיד ,לקליניקה או למשרד ,כניסה ב . 1/8 -לפרטים מרב כהן – 0547253365
להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה בפרויקט ה ,45עם גינה מטופחת וחצר אנגלית .קומה  2עם מעלית ,כניסה
נפרדת .הודיה פריד .0548188591
להשכרה :דירת  2.5חדרים ,בקומה עליונה ,כניסה נפרדת ,משופצת ,במרכז הישוב .לפרטים :שוקי שטכלברג
( 054-8100930רצוי סמס).
להשכרה :דירת  3 1/2חדרים ,בשכונה המזרחית ,מקום שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה .החל מסוף חודש
תמוז התשע"ו –  .1.8.2016לפרטים לפנות לרפי עבו 052-8119998או .052-8119997
למכירה :בית  289מ"ר (כולל יחידת השכרה אופציונלית) 8 .חדרים .מטבח בשתי הקומות .חלונות אמריקניים
(פלה ארכיטקט) בכל הבית .מזגנים בקומה העליונה .גינה  320מ"ר חדשה לפרטים 050-7061382 :שאול
 050-9718280דניאל כהן
למכירה :דירה במרכז הישוב  3חדרים  ,מרפסת  ,מזגן -מיקום מעולה !! ומצב מעולה משה לוי.0546237066-
למכירה :בית ברחוב נוף הרודיון ,עם הנוף הכי יפה בארץ ,שלושה מפלסים ,שישה חדרי שינה מרווחים
וגדולים ,יחידת הורים ,חדר כביסה גדול ,חלונות אנדרסון ,חימום ביונקרס ( 2יחידות),אופציה לחלוקה לשתי
יחידות נפרדות .לפרטים :נטע מגן .0507316451
למכירה :קוטג' ברחוב אלוני ממרא [ ליד גן השעשועים]  200מ"ר מחולק ל -2יחידה להשכרה + . .גינה .
לפרטים ניר בן ישי .0544634362

