שבת ארגון פרשת "ויצא" תשע"ז
"ופרצת"
קבלת שבת ותפילת ערבית חגיגית
בהובלת מדריכי וחניכי סניף בני
עקיבא נווה דניאל עם כל הקהילה
בבית הכנסת המרכזי

כוווווולם באים!!!

ַויֵּצֵּ א

הדלקת נרות:

צאת השבת:

16:15

י' בכסלו ה'תשע"ז

17:16

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.

שבת
ארגון

שבת בר-מצוה של

בנימין יכמן

העלייה לתורה בבית מדרש דרך האבות.

תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת
שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:00 :

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
*16:25 ,12:20

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

16:25

16:25

16:25

8:20 ,*5:53

9:15
16:00
17:26

16:25

16:25

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

16:16 ,14:00

17:16

17:16

17:06

17:16

17:36 ,17:16

* תפילת קרליבך חגיגית
לכבוד שבת ארגון
* המניין המרכזי

* 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:
רועי כהן

שיחה אחרי קבלת
שבת :שמוליק טיילור

שיחה אחרי
קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב שמואל יכמן

שיחה
אחרי
קבלת
שבת

השיעור של הרב שלמה
לוי לא יתקיים השבת

שיעור קצר לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

– 10:00
תפילת ילדים

– 7:30
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

שבת
בבוקר

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

 18:00במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

בימות החול:

– 15:30
מנחת חינוך :הרב
יעקב קאפל רייניץ

לאחר מוסף:
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
לאחר מנחה –
סעודה שלישית
ודברי תורה

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,5:50

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
בימים א' ,ו' :גם 8:40

מנחה (א'-ה')

16:25 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:05

שיעור קצר לפני מוסף:
הרב רז הרטמן

לאחר
מוסף:
לימוד
הורים
וילדים

– 14:30
שיעור לנשים

חב"ד
– 15:00
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

נוף הרודיון
א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

21:30

חוג התהילים לבנות
לא יתקיים השבת

– 15:00
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2
– 16:00
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

5:50

כוותיקין:
( 6:07א') – ( 6:10ו')

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לשנון ונטלי ויטמרש להולדת הבנות התאומות .זכו לגדלן לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לאבישי ואסתי פרינץ להולדת הבת זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.

מזל טוב :לשמואל וליאת יכמן ולבנימין בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לשאול ולרותי גולדשטיין ולחיים ורות שרמן ,ליונתן ולרננה לאירוסיהם .זכו להקים בית נאמן
בישראל.
מזל טוב :לטוביה ונינה אלון להולדת הנכד בן למאירה וגל .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לשמואל וורד בורנשטיין להולדת הנכד בן ליערה ונדב .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לנסים וצילה מזרחי להולדת הנכדה ,בת לאסתי ואבישי פרינץ .זכו לנחת ממנה ומכל
המשפחה.
מזל טוב :לדוד ומרים שייר להולדת הנכדה .בת לאורטל וניר דרמון -שייר .זכו לנחת ממנה ומכל
המשפחה.
מזל טוב :לסניף של ישראל ,סניף בני עקיבא נווה דניאל .לאריאלה הקומונרית ,לצוות ההדרכה
לחניכים ולחניכות שפע ברכות לרגל שבת הארגון .זכו לשבת שמחה ומהנה ולעלות בתורה ועבודה.

תנחומים:
לשרה קאופמן ומשפחתה על פטירת אביה
ר' אליעזר קליין ז"ל
השבעה עד יום שישי בצהריים ברח' מלצר  1רחובות
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :ה' מבשר ליעקב אבינו "והיה זרעך כעפר הארץ – ופרצת "...בעל הכתב והקבלה מבאר את
ההשוואה בין עם ישראל לבין עפר הארץ .העפר והאדמה מצמיחים פירות ונותנים מזון להחיות את בני האדם
באופן גשמי .גם בני ישראל המקיימים את ברכת "ופרצת" ומפיצים את אור התורה משפיעים לטובה כדי
להחיות את העולם במובן הרוחני.
"והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת" :השבת חוגג סניף בני עקיבא נווה דניאל עם תנועת בני עקיבא את "שבת
הארגון" .בחודש האחרון עסקו צוות ההדרכה והחניכים בעיון בחזון ובהגשמה של "ופרצת" באיכות ובכמות.
השאיפה לעלות בתורה ובמעשים טובים בעצמנו ולתרום לכך בסביבתנו .ההורים ובני המשפחה מוזמנים
להשתתף בפעילויות ,לבקר ולהתרשם מהתערוכה והעשייה הברוכה בסניף .זו תהיה שותפות בחלק חשוב של
חיי הילדים וחינוכם .תודה רבה לאריאלה הקומונרית ולצוות ההדרכה על ההשקעה והמסירות בעיצוב
דמותם הערכית של ילדינו .בלב אמיץ ועזרת ה' עלה נעלה!

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

תפילות שבת ארגון :לכבוד שבת ארגון בבני עקיבא .תפילות השבת במניין המרכזי יתקיימו בהובלתם של
המדריכים והחניכים .ערב שבת התפילה תתקיים בסגנון קרליבך וריקודים  .אנו מעריכים כי תפילת ליל
שבת תסתיים כחצי שעה מעבר לזמן הרגיל  .תשומת לב כי החל משבת זו תפילת שחרית בשבת תחל בשעה
 .8:30בברכת ה' עמכם והצלחה לבני עקיבא הגבאים.
החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי .כולם מוזמנים! כולן מוזמנות!
 15:20-15:40א'-ב' בנות

 17:00-17:30ה'-ו' בנות

 15:40-16:00א'-ב' בנים

 17:30-18:00ה'-ו' בנים

 16:00-16:30ג'-ד' בנות
 16:30-17:00ג'-ד' בנים

 18:00-18:30חוג טעמים לבנים ה'-ח'
 18:30-19:00ז'-ח' בנים
 19:00-19:30ז'-ח' בנות

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10אנו לומדים
ספר דניאל .הנושא השבוע :עבדו את ה' – ביראה ,וגילו ברעדה" .השיעור מיועד לגברים ולנשים.
"וְ ֵּתן חֶ ל ֵּ ְֵֽ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
"שנ-קר-ליבך" :הציבור מוזמן לערב ניגונים של שני גדולי המלחינים של המוזיקה החסידית ,בנציון שנקר
ושלמה קרליבך זיכרונם לברכה .בהשתתפות :צבי זלבסקי -שירה וגיטרה ,אהרון דויטש -שירה וגיטרה,
עטר דיין -צ'לו במוצאי שבבת הזו ,פרשת ויצא ב 20:30 -באוהל "ותן חלקנו" כניסה . ₪ 30
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 ברואר 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.
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" .

שיעור תנ"ך לנשים :אנו לומדות אנו לומדות ספר שמואל .השבוע נעסוק במנהיגות של שאול המלך .בואי
והצטרפי אלינו .ימים א -ה  8:20-8:50בבית משפחת קסוביץ.
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!

.

אתר אינטרנט חדש  -כל מה שרצית לדעת על נווה דניאל עכשיו באתר האינטרנט החדש של הישוב.
כנסו לכתובת  www.nevedaniel.org ,ותמצאו שם דפי מידע חדשות וצפיה בלוח התפוסה של האולמות
השמחה .והכי חשוב האתר מותאם לסלולר .לתושבי הישוב יש אפשרות להיכנס עם שם וסיסמא.
שם משתמש, nevedaniel -סיסמא – . 9931123
שבת ארגון – יישר כוח לכל העוסקים במלאכה ובין היתר לחניכים ,המדריכים ובראשם אריאלה הקומונרית
 .שתהיה שבת מוצלחת ומשמעותית לכולנו .

ְק ִהילָ ה
קייטנת חנוכה יוצאת לדרך כל הפרטים במדור גיל הרך.....
קליטת פנים :קבלת הפנים הראשונה של משפחה חדשה מלווה אותה לאורך שנים! בנווה דניאל לא שוכחים
את המשפחות החדשות ,ובימים אלה ועדת קליטת פנים מתחדשת .להשלמת הצוות אנו מחפשים גם נציגות
גברית ,אם גם אתה מעוניין לקחת חלק בהקלה על תהליך הקליטה של משפחות חדשות בישוב צעירות
ומבוג רות ,ללוות ולהכיר להם את קהילת נווה דניאל הגדלה ומתפתחת אתה מוזמן ליצור קשר בהקדם איתי
במייל או בטלפון רותkehiland@gmail.com 0547495956 -
דרושה :דרושה נערה להפעלת המשחקייה בימי שני בין השעות  16:00-18:00לפרטים נא לפנות אלי בטלפון
או במייל ,רות .kehiland@gmail.com 0547495956
גמ"ח בגדי הריון :נפתח גמ"ח בגדי הריון בנווה דניאל ונשמח לשרת נשים בהריון ביישוב .קיים מבחר גדול של
בגדי הריון אופנתיים בכל המידות .כמו כן יש לנו גם בגדי הנקה ואביזרים וספרים באנגלית על לידה
ותינוקות .למידע נוסף ולקביעת תור נא ליצור קשר עם חוי אייזנברג .058-688-3381

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

ַה ִּגיל ָה ַרך
להורי ילדי הגנים שלום,
קייטנת חנוכה לגנים יוצאת לדרך .הקייטנה תתקיים בין התאריכים כ"ו כסלו  -ג' טבת ()1/1 - 26/12
לא כולל יום ששי .יש אפשרות להרשם לימים בודדים .הרשמה מוקדמת לקייטנה מסתיימת ב( 20/12כ' כסלו)
אחרי תאריך זה המחיר עולה.
עלות הקייטנה בהרשמה מוקדמת (עד :)20/12
לכל חמשת ימי הקייטנה  ₪ 300 -על בסיס יומי  70 -ש"ח ליום.
הרשמה אחרי ה 360 :20/12ש"ח לכל חמשת ימי הקייטנה על בסיס יומי  85 -ש"ח ליום.
הקייטנה פעילה בין השעות .14:00 - 7:30
צהרון יתקיים כרגיל בתנאי שיש מספיק נרשמים .במקרה והצהרון לא יפתח מכתב ישלח להודיע ההורים
הרלוונטיים .ניתן להירשם דרך הטופס האינטרנטי שנשלח למייל היישובי .אפשר גם לשלוח הדוא"ל שלכם
במסרון ואשלח לכם קישור לטופס .הקייטנה תתקיים בגנים ארז ותמר.
לכל שאלה או בירור ניתן להתקשר למרים הרטוג .0546610492

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

אוּלַ ם ֵאירו ִּעים
לתיאום יש לפנות לרבקה לביא,
מזכירת היישוב,
בטלפון02-9931123 :

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



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



היום רביעי שעבר ב 30/11/16נפלו לי המפתחות של הבית בכניסה של הבית חבד...מפתח סגול עם פנינים סגולים....אולי
משהו הביאו המפתח למזכירות....בבקשה לצור קשר איתי .גברת בנשימול  0587800770תודה רבה מראש.



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



מי ששכח מפתחות של המקווה כלים במנעול ביום שישי לפני שבועיים ניתן לקבלם אצל משפחת מאיר .0524643531



נמצא כרטיס רב קו של אוגלה אצ'רגי צ'אמינדי איישה.ניתן לקבלו אצל משפחת מאיר .0524643531



נמצא סווטשירט ורוד מידה  6עם איור ששל חתול ופפיון  ,כיתוב  CUTE CAT :ניתן לקבלו אצל הללי שיר סיון
029932502

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

שעות פעילות הספרייה :
----------------------------------------------------------------------

יום ראשון – 15:30-18:30
יום שני – 20:30-22:30
יום שלישי – 15:30-18:30
יום רביעי – 15:30-18:30
יום חמישי – 16:00-19:00
מוצאי שבת – 21:30-22:30
----------------------------------------------------------------------



גיל הרך:
 .1מי אכל את לואיס  /ג'ון פרדל  -מוקדש בראש וראשונה לערבות הדדית בין אחים שהתמזל
מזלם שהם גם חברים טובים .האיורים צבעוניים ,רבי הבעה ומחביאים רמזים להתרחשויות
עתידיות.
 .2כלבים לא רוקדים בלט  /אנה קמפ  -ספר מצחיק ומחמם לב על כלב קטן עם חלומות גדולים.
כלב עקשן ,שלא מוכן להשלים עם המוסכמה שכלבים לא רוקדים בלט.

ילדים ונוער:
ימה ִמ ְיליֹונֵי יְלָּ ִדים
 .1הלב שלי קופץ וצוחק  /רוסה לגרקרנץ ּ -דּונִ י חֹוז ֶֶרת! הַ י ְַל ָּּדה הַ ְש ֵמחָּ ה ֶש ִה ְק ִס ָּ
בַ סֵ פֶ ר הַ חַ יִּ ים הַ ְּמאֻ ָּׁש ִּרים ֶׁש ִּלי ָּשבָּ ה ְבהַ ְרפַ ְת ָּקה ֶשיֵש בָּ ּה עֶ צֶ ב ,אֲ בָּ ל גַם הַ ְרבֵ ה אֹ ֶשר .זֹוכֶה ִעּטּור
אשית ְק ִריאָּ ה ִמצְ טַ יֵן:
"הַ ִפנְ ָּקס" ְלסֵ פֶ ר ֵר ִ
 .2סיפורים מווינדידסט ( - )3פטריית האמניטה הכחולה  /אשכר ארבליך-בריפמן – כמה
פעמים סיפרתם שקר לבן לחבר כדי לא להעליב אותו? זה בדיוק מה שעושה תיאו כשמלודי
מחליטה שהיא חייבת להשתתף בתחרות שירה .הצטרפו לתיאו ,להנלי ולחבריהם בעוד
הרפתקה משעשעת במדינת ווינדידסט.

מבוגרים:
שילפי סֹומאיה גַוודה  -רומן בלתי נשכח על משפחה ,אהבה ,מסורת וזהות.
ְּ
 .1הבן המושלם /
ביד עדינה וחומלת ,הבן המושלם שופך אור על המסע שאליו אנחנו יוצאים כדי לגלות מי אנחנו
באמת.
 .2הרוצח שחלם על מקום בגן עדן  /יונס יונסון  -אחרי שנים ארוכות בכלא ,אנדרס יוצא לחופשי.
הוא רוצח שכיר ,הוא חייב למצוא פרנסה ,הוא מת לחיות .אבל איך? יונס יונסון השוודי ,מחבר
רב־המכר "הזקן בן המאה שיצא מהחלון ונעלם" ,טווה שוב עלילה מצחיקה ומבריקה ,שבלבה
מוטו :אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל מחדש.

* 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.
* מתנות לחנוכה בגילה כירבולים :מחפשים מתנה מיוחדת לחנוכה ,מדליקה ,שימושית ולא יקרה? הכנו
במיוחד בשבילכם מבחר מתנות ומבצעים לכבוד חנוכה!! אז בואו בשמחה! נוף הרודיון  ,27נווה דניאל
 .0545993271גילה ינובסקי.
** מקפלת כביסה ומסדרת ארונות :לפרטים אחינועם דוכן – .0546751344
*עבודות מחפרון  :JCBעבודות חפירה בקבלנות .עבודות סלעיה ,בניית מסלעות .עבודה עברית אבי לוי-
.0505314010
** 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
** טיפולים בעיסוי רפואי ,ברפלקסולוגיה ,בהילינג ובשיאצו .בואו לשעה של רוגע ובריאות מגיע לך! לפרטים:
ג'ימס כהן  0547-987-689או בדוא"ל . jamescohen500@gmail.com
** 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 :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 ב 1-לדצמבר .מחיר מציאה !! 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 :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

