
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 95:77 -צאת השבת                    95:71 -הדלקת נרות 

ית   ֵראשִׁ  בְּ
 כ"ז בתשרי 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:

 דני אפל
 שיחה לפני ערבית:

 ברוך ברנר
 שיחה לפני ערבית:

 יצחק משען
 שיחה לפני ערבית:

 הרב חיים משה ביאליק
 שיחה לפני ערבית

 באמרי רחל
שבת 

 בבוקר
דברי ברכה ושיחה לפני 

 שחר-מוסף: הרב מתניה בן
 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

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

 לגיל הרך עם מש' סיון וחברים        

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

 

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

תהילים לבנות  – 7:::0
 בבית נצחיה לוי ו'(-)א'

 (:)בריכות שלמה 

שבת 
 אחה"צ

 :מנחת חינוך – 1::03
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 7:::0

 ט'  -ד' – 71::0

0::41 – 
 לימוד הורים וילדים

בבית שיעור לנשים  – 1::03
 (02בלנדיס )אלוני ממרא 

 )"בין המנחות"( 1::03
 – בבית מדרש "יד יוחנן"

 הרב יואב בר כוכבא:
 "קין והבל... זה אנחנו"

שיעור לנשים  – 1::03 חב"ד
 בבית בלחמובפרשת השבוע 

 – 07:41 (0:34)אלוני ממרא 
English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

 שיעור לנשים: – 05:11
רבי נחמן ורבי נתן על 

 באוהל "ותן חלקנו"  הפרשה 

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

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל הספרדי
 00:11 00:11 00:11 00:11 00:11 00:11,  41::0 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 1:01*,  1::0,  1::3 (0::1)סוף זמן ק"ש: 

 * המניין המרכזי
3::7  ,0::1 0:07 0:07 3:14  ,*0::1 

 * כוותיקין
1:07 

 1::05 05:77,  03:77,  11::0 1::05,  07::0 17:40 1::05,  91:97 1::05,  03:41,  07::0 מנחה בשבת

 01:17 00:77 00:77 7::00 00:77 18:55 ערבית במוצאי שבת

 :מקווה
 44:11 – 1::01ה': -א'

 ערב שבת וחג: בתאום מראש

 44:07 – 41:11מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 1:)תשלום 

 0101::171-5לפניות נצחיה לוי: 

  באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

 .9025או למוקד הגוש   270-5676107

 00:12פעולת ערב שבת: 

 96:12מפקד ולימוד מדריכים:  

 95:22מפקד, מנחה ופעולות: 

 שירי סד"ש, ערבית והבדלה

 ה' עימכם

 שבת בר מצווה של            
 ברקאי גוטליב            

 בבית הכנסת המרכזי העלייה לתורה     

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

 0:01,  1::5,  5:01,  1::3 ,7:71 שחרית  )א', ו'(
 1::0ביום ו':  גם 

 (7:70)זמן טלית ותפילין: 

 3:07א':  
 3:41ו':  

 כוותיקין: 7:71
   )ו'( 3:00 –)א'(  3:07

 דקות לפני הנץ החמה( 41)
 7::7 3:01 ,7::7 שחרית  )ב', ה'(

 1::7 3:11 ,1::7 שחרית בראש חודש  )ג', ד'(

    00:11,  1:::0 ה'(-מנחה  )א'

 41:11 40:11 1::40 1::41,  1::00 ה'(-ערבית  )א'

 יחד לב אל לב

הציבור מוזמן  להצטרף אלינו לקידוש חתנים מבית מדרש דרך האבות.     קידוש חתנים: 
יצחק וגאולה טברסקי, דניאל .  0השבת לאחר התפילה אצל משפחת טברסקי: אלוני ממרא  

  .ואילנה קסוביץ

תודה  מקרב לב לכל מי שטרח, עזר, סייע ונתן יד, במקום לאורחינו, במטעמים   תודה: 
ובמילים טובות, ועזרה להפוך את בר המצווה של בנינו אלעד שלם לאירוע משמח ומרומם.  

 . מיכל ואלחנן איילייהי רצון שירבו שמחות ושנוכל להשיב לכם בשמחותיכם. 

עבור   300:כ"ה בחשון     מחפשים דירות אירוח לשבת פרשת חיי שרה,   דירות לאירוח: 
 ::174-01:14. חיים ורינת שטרןלרגל בר מצווה.   אורחינו,

, מחפשים דירות 4300לכבוד בר המצווה של בננו הראל, בשבת פרשת חיי שרה   דירות לאירוח:
 .דבורה וירון קטן לארח את אורחינו. נשמח לעזרתכם.

                                       
 תנחומים

 לאלי רפאלי ומשפחתו על פטירת אמו 

 רוחמה רפאלי )לבית הייס(.

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 השבעה התקיימה לפני החג. 



דת ושיעורים
ו'ה'ד'ג'ב'א'

 נבואות גאולה ע"י ישעיהו הנביא המתקיימות לעינינו .: הנושא השבוע – :  השיעור היומי בתנ"ך )ספר ישעיהו( לנשים0:71 – 0:41
(0134בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא 

לימוד  – 1:11
פרשת השבוע 

מתורת  –
האדמו"ר 

מסלונים )בעל 
"נתיבות 

בבית  –שלום"( 
הכנסת המרכזי

המרכזי.בבית הכנסת  –בית מדרש נווה דניאל  –הצהריים עד  1:11
 04:0100-:17לפרטים: אברהם שטיינברג, 

1:11 – 1::7 :
שיעור בתנ"ך )ספר 

הרב  –יחזקאל( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
 המרכזי 

שיעור "צורבא מרבנן"  – 41:11
בבית  –הלכות נידה  –לגברים 

 הכנסת הספרדי 

עם הרב שארף  –סודות של הפרשה  – 01:11
:44:11 – 1::41 בבית מדרש דרך האבות –ארוחת בוקר  –מביתר 

 –שיעור לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 

חלקנו" 

שיעור "צורבא מרבנן"  – 1::41
)אלוני  בבית מש' ויסברג –לנשים 
(.  לפרטים: אסתי פרינץ, 40ממרא 

174-31:4011

בבית הכנסת המרכזי: –חוגי הרב לילדים 
 ב' בנות-:  א'1::07 – 07:41
 ב' בנים-:  א' 03:11 – 1::07

 ד' בנות-:  ג'1::03 – 03:11
 ד' בנים-:  ג'05:11 – 1::03
 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'01:11 – 1::00

1::7 – 01::1  :
שיעור ברמב"ם 
)מורה נבוכים, 

הרב  –חלק שני( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
המרכזי 

 –: שיעור בתהלים 44:11 – 40:01
שחר בבית מש' -הרב מתניה בן

 ( :0קפלין )הרי יהודה 
"ישישו וישמחו  הנושא השבוע:

 כל מבקשיך"  -בך 

לאחר ערבית של 
שיעור  – 40:11

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 
( :)מגדל עדר 

הרב  –שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 41:11
(:73בבית מש' עדי )אלוני ממרא  –פנחס לנגר 

שיעור בגמרא בסגנון  – 40:11לאחר ערבית של 
  –מס' בבא מציעא –עיוני )גמרא, ראשונים וכו'( 

בבית הכנסת הספרדי –הרב חנן כלאב 

משולחן הרב

ולהתחיל מבראשית . ההתחלות קשות אך הן מעניקות לנו הזדמנות למבט בוגר ומעמיק יותר , לשיפורים ולשינויים   נקודה בפרשה: 
לטובה. הקב"ה מאציל ובורא, יוצר ועושה ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנו מוזמנים לברך ולטעום, לשמור על 

עץ חיים היא למחזיקים בה,  ולגלות את האור   -הבריאה ולעשות טוב. יש לנו רשות ומצווה לאכול מעץ החיים דהיינו ללמוד תורה  
הראשון שגנוז בה.     

אנו בהתחלה מחודשת לשנה חדשה. נסייע לילדינו נדריך ונעודד להסתגל מחדש לתכנית השנה הבעל"ט ולאתגרים   אחרי החגים: 
החברתיים והלימודיים. זו הזדמנות טובה להודות לכל אלה שטרחו ועמלו והשקיעו עבור כולנו במשפחה ובקהילה, בבית הכנסת 
ובסוכה, מתוך המשפחה והפעילים בקהילה, המתנדבים במזכירות והגבאים ועוד רבים וטובים שטרחו לקראת החגים ובימי החגים 
ובכל מה שסביבם. תודה רבה לכל התורמים והמסייעים לנזקקים, בכסף ובמאכלים, בבניית הסוכה ובתחומים רבים. וכל מי שעוסקים 

 בצורכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם וטוב שנלך בדרכיו ונודה גם אנו.  

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

ברכות ואיחולים

 להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.  גרוס לאיתן וחיה מרים  ★

 להולדת הבת חן מלכה. זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.  כהן לדוד ושושי  ★

 להולדת הבן איתן יוסף. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.פרינץ לאבישי ואסתי  ★

 ולליאת בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.   אביחיללרב אלישב ומוריה  ★

 ולאלעד בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.   איילילאלחנן ומיכל  ★

 ולברקאי בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.גוטליב לאבינועם ודליה  ★

 ולשולמית בת המצווה. זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.   גינתלברק ואיילה  ★

ולניצן בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.   וקסלרלשמוליק )מזכיר הישוב( ודניאלה  ★

 וליעקב ישורון בר המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.   פרינרליוחי ורונית  ★

 ומשפחתה ולהדס לאירוסיה עם אשר שטרן. זכו להקים בית נאמן בישראל.  חובארהלתמר  ★

 ולבצלאל לאירוסיו עם צופיה אחיטוב. זכו להקים בית נאמן בישראל. לוי ליהודה וקרן  ★

 טל. זכו להקים בית נאמן בישראל. -ולאלישע לאירוסיו עם רוחמה אגל שטריקלמיכאל ושני  ★

 ולאורי לנישואיו עם ליאור. זכו להקים בית נאמן בישראל.  הכהן אוריה לראובן ודליה  ★

 להולדת הנכדה חן מלכה בת לשושי ודוד. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.  ביאליק לרב חיים וציפורה  ★

 להולדת הנכדה בת לישראל וחרות. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה. זליגרלרב יהודה ונורית  ★

 להולדת הנכדה בת לאליהו ושרית. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.   לוילרב שלמה ונצחיה  ★

 להולדת הנכד בן לאסתי ואבישי. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.   מזרחילרב נסים וצילה  ★

 להולדת הנכד בן לחיה מרים ואיתן גרוס. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.סלומן למרק ולורי  ★

 להולדת הנכדה בת לסיני ושני. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.  שפירא לאמוץ ושרה  ★



 משולחן המזכירות

תקופת החגים מאחורינו, ואנו רוצים להודות לכל   תודות: 
העוסקים בצרכי הציבור, שהביאו לקיום התפילות והשמחות 

, שקשוב לצרכי הקהילה לרב מתניה על הצד הטוב ביותר:  
לשמוליק ומטפל בכל עניין אישי או קהילתי שמגיע לפתחו.  

, שמצליח לתמרן בין כל הצרכים ולטפל בכל ענייני וקסלר 
לצוות היישוב ואחזקתו בצורה הטובה ביותר האפשרית.  

בכל בתי הכנסיות, שהביאו לקיום תפילות ריקודים הגבאים  
קידושים ושמחות החגים תוך ראיית צרכי בתי הכנסת 

, יהי רצון שתפילותינו יתקבלו בעלי התפילה   והמתפללים. לכל 
על ריכוז על האירועים הקהילתיים. לרות אדרי  באהבה.  

על ארגון הסוכות הקהילתיות, ולכל "ועדת אושפיזין"  ל 
על ריכוז בניית לשני אנגל  המשפחות המארחות בסוכות.  

תושבי הסוכות לתושבים שבקשו עזרה. וכמובן, תודה לכל  
ולוקחים חלק בפעילויות, יחד נבנה קהילה  שמשתתפיםהיישוב 

 מגובשת וחזקה.

 

רשימת התפוצה נועדה   רשימת תפוצה יישובית בווצאפ: 
לשליחת פרסומים על ארועי היישוב, וכן את דפי המידע ושעות 
התפילה בווצאפ. מי שבטעות לא צורף לקבוצה ומעוניין 

 .174551:113להצטרף אליה מוזמן לפנות לרותי נאמן: 

 

דירת האירוח ביישוב הייתה מאוכלסת   דירת האירוח ביישוב: 
 0לאורך רוב השבתות והחגים מאז תחילת פעולתה. בדירה  

 מקומות אירוח, מצעים, מגבות, מקרר ופינת קפה.  
לשבוע. לפרטים נוספים ₪     4111ללילה,  ₪    711מחיר:  

 .:174-000113ולהזמנות: צבי עבו 
 
 

לבקשת תושבים, אנו מרעננים דרכי התקשרות ותחומי 
 אחריות של המועצה / המזכירות: 

)תאורת רחוב, צפרדעים ופחי מיחזור, ביוב, פגרים   מועצה 
 ) בווצאפ במס'   013מוקד  :  וכד' גם  ניתן  ( של המועצה 

אפשר לצרף תמונה. אנו ממליצים לכל תושב   -  17:3301:17
 להכניס מספר זה לזיכרון המכשיר הסלולרי(.                                                                

)ניקיון, פחים קטנים, גיזום, תחזוקה שוטפת של היישוב   
 ) ' ד כ ו ר  ו ב י צ י  נ ב מ  , ה ר ו א :   : ת ת ו ר י כ ז מ ה ל  י י מ

 mazkirut@nevedaniel.org 

 הצעות ורעיונות חדשים לחברי המזכירות:  
pniyotnd@gmail.com   מייל זה נבדק ע"י חברי המזכירות

 כפעם בשבוע.
 

אנו מאחלים לכל התושבים חזרה אחרי החגים יתחדש הכל...  
 .לשגרה נעימה וחורף טוב וגשום.

From the Mazkirut's Desk:  

Thank You’s: The holiday season is behind us, and 
we would like to thank all those who serve the needs of 
the community, who made the tefilot and celebrations 
the successes that they were: HaRav Matanya, who is 
attentive to the needs of the community and handles 
any personal or community interest that comes to his 
attention. Shmulik Wexler, who manages all the 
needs and handle all matters of the Yishuv and its 
maintenance in the best possible way. To the Team of 
Gabba'im in all the synagogues, who enabled all the 
services, dancing, kiddushim and the celebrations of 
the holidays, while keeping in mind the needs of syna-
gogues and worshipers. To all the ba’alei tefilla, may 
our prayers be accepted with love. Rut Edri for organ-
izing the community events. To the Ushpizin Com-
mittee on the organization of “Sukkot Kehilatiyot”, 
and to all families who hosted in their Sukkot. To 
Shani Engel for coordinating the construction of the 
sukkot for residents who asked for help. And of course, 
thanks to all the residents of the community who par-
ticipated and took part in the activities, together we are 
building a strong and cohesive community. 

Local group in Whatsapp: The group is intended for 
announcements of Yishuv events, as well as the “Daf 
Meida” and minyan times. Those who mistakenly were 
not added to the group and would like to join it are in-
vited to contact Ruth Neeman: 0527703006. 

The Guest Apartment in the Yishuv: The apartment 
was occupied most of the Shabbatot and holidays since 
its inception. The apartment has accommodation for 8 
guests, bed linens, towels, refrigerator and a coffee 
corner. Price: 590 NIS per night, 2990 NIS per week. 
For additional details and reservations: Zvi Abo 
 052-8119963. 
 
At the request of residents, we are reviewing the 
methods of communication and responsibilities of 
the Mazkirut/Moetza: 

Moetza - Street lighting, garbage and recycling bins, 
sewage, animal carcasses, etc. The Moetza's hotline is 
106. It is also available on Whatsapp at 0546680405 - 
you can attach a picture. We recommend that every 
resident add this contact to your phone.                   

Mazkirut - Regular maintenance of the yishuv 
(cleaning, small garbage containers, pruning, lighting, 
p u b l i c  b u i l d i n g s ,  e t c . ) :  E m a i l : 
mazkirut@nevedaniel.org                                                     

New suggestions and ideas for members of the 
mazkirut: pniyotnd@gmail.com. This email is 
checked by members of the mazkirut once a week. 

 

“After the holidays, everything will be renewed”…
We wish all the residents a return to a pleasant routine 
and a good and rainy winter. 
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 אחרי החגים כבר כאן!

 אז מה היה לנו בתקופת החגים? 

ביום שלישי, ט' תשרי, ערב יום   גברי נווה דניאל עולים להר: 
יום הכיפורים עלו גברים ונערים להר הבית. הייתה חוויה 

אליהו פריד, מרוממת ומיוחדת. תודה לצוות תרבות גברים  
 על הארגון.   מתניה פאר ודניאל אייזנברג 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביום חמישי, י"א תשרי, התקיים  ערב נשים יוגה ובישול בריא:
לליסה ערב נשים בו תרגלנו יוגה ולמדנו על בישול בריא. תודה  

 שיזמו וארגנו את הערב.זלוטניק ונחמה ראוזמן 

 

 

 

 

 

 

 

 

ח' -ביום חמישי י"א תשרי נפגשו ילדי כיתות ג'   סדנת אוריגמי: 
לסדנת אוריגמי מקצועית להכנת קישוטי סוכה. היה מגוון שונה 

אפרת פולק, מזלית אפל ומהנה! תודה לוועדת חינוך יסודי  
 על הרעיון והארגון.ואבישי פרינץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במהלך החג נפגשנו   שמחת בית השואבה בבתי תושבים: 
לשמחת בית השואבה ואושפיזין בבתי חברים ושכנים ביישוב. 
זו הייתה הזדמנות נפלאה לפגוש ולהכיר חברים וותיקים 

לרינת שטרן, וחדשים ולשמוח ביחד את שמחת החג. תודה  
לינדזי שטיינברג, חיה שיימס, אמוץ שפירא וראובן הכהן 

 על היוזמה והארגון ולכל מי שהתנדב לארח בסוכתו.  אוריה 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמידי שנה, יחד עם ישיבת   שמחת בית השואבה של גוש עציון: 
מקור חיים אירחנו את שכנינו תושבי הגוש לשמחת בית 
השואבה, ריקודי שמחה והתוועדות מרוממת רוח בסוכת 

 היישוב.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

לאורך החג ילדי היישוב עברו בין   סיום משניות מסכת סוכה: 
ביום שישי בבוקר סוכות תושבים ללימוד משניות מסכת סוכה.  

סיימו הילדים יחד עם הרב מתניה  את המסכת. שנזכה 
 להמשיך ולהרבות באהבת תורה.

 חורף טוב וחזרה טובה לשגרה מבורכת,
 ניתן לפנות אלי בכל עניין פרטי או קהילתי 

  .kehiland@gmail.com, 270-5011176רות אדרי רכזת הקהילה 
 

 קהילה



 למכירה/השכרה                                                                                   -‘ בואו בשמחה’

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

  :מתאים לזוג ,יחיד או למשרד  חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט . 5.2במרכז נווה דניאל דירת להשכרה 
 020-2562935 ( ג׳ולי) יוכבד כניסה מידית לפרטים: 

  :חדרים, חדשה, יפה ומושקעת, יחידת הורים, מיזוג מרכזי, מטבח מרווח, חלונות אנדרסן. גישה ישירה ללא  5.2דירת  להשכרה
 .020-2096906 : אוריאל גלמן מדרגות. מיקום שקט ומרכזי. כניסה מידית

 : מ"ר( מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל. קומת קרקע ללא מדרגות, שכנים נפלאים! לפרטים  20-חדרים )כ 5דירת  להשכרה
 . 020-9060606אילת זמיר 

 :מול הבוקס(, נגישה ללא מדרגות, מוארת, ארבע 56  מ"ר ( להשכרה החל מ: מיידי ברחוב נוף הרודיון 660חדרים )  0דירת  להשכרה(
 0250606602טלפון  דוד שמש, מזגן, חימום תת רצפתי, מטבח גדול ומושקע+ פינת אוכל, חדר שירות וארונות. כיווני אוויר, נוף יפהפה,

 .ראובן הכהן אוריה

 :מ"ר בפינת אלוני ממרא ונוף הרודיון. קרוב לגן שעשועים, בית הכנסת הבוקס ותחנת אוטובוס. מטבח  00וחצי חדרים,  5דירת  להשכרה
  020-0660630לימור פרל ש"ח כולל ארנונה.  5600מרווח, אמבטיה. 

 :תאריך כניסה גמיש. (.02קרובה למרכז היישוב )פרוייקט  שירותים. 5חדרים, מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה,  5דירת  להשכרה 
 0250500066כוכבא -ריקי ברלפרטים: 

 :020-2202099מנחם פריד מרפסות, נוף מרהיב כניסה מיידית. לפרטים:  5חדרים,  5דירה בקומה עליונה  להשכרה. 

 :020-2202099מנחם פריד חדרים, כניסה פרטית, גינה גדולה מתאימה גם לעסק )משרד/קליניקה(  לפרטים:  5דירת  להשכרה . 

 :5000 אמבטיה ושירותים, מטבחון, גינה קטנה וכניסה פרטית. מ״ר. 20חדרים קטנה וחמודה כ 5מסוף אוגוסט, דירת  להשכרה ₪
 0200560009-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. 5.2 מ"מ. 20דירת להשכרה 
 0250-250-630שבע מטוס -בת

  :בית גדול ומרווח החל מחודש אוגוסט! בקומת הכניסה, סלון, פ"א, מטבח, שירותים ויחידת אירוח כולל שירותים ואמבטיה. להשכרה
מ"ר כולל שירותים. בית  20בקומה ראשונה, יחידת הורים, שלושה חדרי שינה, חדר כביסה גדול, שירותים ואמבטיה. עליית גג של 

או   020-3205055יוסי פוקס נוף פנורמי, חצר מרוצפת עם פרגולה ענקית לסוכה, גינה ומחסן. לפרטים נוספים:  חימום מרכזי, מתוחזק,
 / fuchslaw@gmail.com במייל

  :0255006090לפנחס לנגר  לתקשר  אפשרות לתווך ארוך. מטר 30שירותים, גינה כ 2 מטר, 600חדרים  0.2דירת להשכרה  

  :משה כפיר לפרטים:  5060וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא, מזגן, דוד חשמל, גינה עם נוף. פנויה החל מאוגוסט  5דירת להשכרה
0253506000 . 

 :דופלקס, סלון גדול, נוף פתוח, יחידת הורים, פינת משפחה, כניסה ללא מדרגות  מ"ר ברחוב מגדל עדר, 600חדרים  2דירת  להשכרה
 .020-5555666 מרדכי דימנטמן מהרחוב.

 :אנדי  פנויה בתחילת ספטמבר ברחוב בריכות שלמה .מתאים לזוג, משרד, קליניקה. מרוהטת חדרים 5דירת  להשכרה
 .0209599605 ערמון

 :חבצלת משפחת 0202-060200 05-6650002חדרים ק"ק + חצר ומחסן אפשרות לריהוט  5.2 להשכרה.  

 :יואל גודיס חדרים ומקלט, מוארת, מעוצבת, מזגנים בחדרי שינה. חצר גדולה. לפרטים 5דירה חדשה במרכז היישוב,  להשכרה - 
0250929552.  

 :חד` מוארת מאווררת ויפה. יח` הורים, חימום תת רצפתי, ונוף מרהיב. מתפנה בסוף יולי. לפרטים  5.2ברח` נוף הרודיון  להשכרה
  רחל אדרי.  020-0093692 -נוספים

 :דירת שני חדרים, מטבח שירותים וסלון מרווח. הדירה מושקעת וחדשה. כניסה מיידית. מחיר מעולה. למעוניינים נא  להשכרה
  .0250266026-לשלום וייסברג לפנות

  : וחצי חדרי שירותים. בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים  5חדרים כולל שתי יחידות הורים+  3למכירה
 .0203305330דויד לונדון יש אפשרות לחבר בחזרה לבית. נוף מדהים!   )חלונות גדולות לכיוון הנוף.

 




