
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון

 16:25 16:25,  12:20 בערב שבת מנחה
16:25 
דקות  15לאחר ערבית: 

 של שירת הבקשות

16:25 16:25 
 קבלת שבת עם מנגינות קרליבך

16:25 

 שחרית בשבת
 8:56)סוף זמן ק"ש: 

 (9:47סוף זמן תפילה: 

6:30  ,8:00  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:00 8:15 5:48  ,*8:20 
 * כוותיקין

9:15 

 16:00 16:15,  14:00 16:00,  13:00 16:00 16:00,  12:45 16:00,  12:45 מנחה בשבת

 17:25 17:35,  17:15 17:15 17:05 17:15 17:15 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון
אמרי 

 רחל
 תושביםבתי 

 ליל שבת
 שיחה אחרי קבלת שבת:

 נחמיה דימנטמן
שיחה אחרי קבלת 

 עמוס לוי  שבת:
 שיחה אחרי
 קבלת שבת

 לא תתקיים שיחה
 אחרי קבלת שבת

שיחה 
אחרי 
קבלת 
 שבת

 הרב שלמה לוי – 20:00
 בבית ביג'ל
 (10)הרי יהודה 

שבת 
 בבוקר

 שיעור קצר לפני מוסף:
 שחר-הרב מתניה בן

10:00 – 
 – 7:30 ילדים תפילת

 שיעור במשנה:
 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף:
לימוד 
הורים 
 וילדים

10:45 – 
 גמרא למתחילות
 ח'-לנערות בכיתות ו'

 בבית צדיק
 (37/2)אלוני ממרא 

לאחר מוסף: "מדרש חנן" 
פרשת השבוע לילדים בגיל הרך 

 שיעורלאחר מוסף:  עם מש' סיון וחברים
 בפרשת השבוע

 עם פירוש אברבנאל
 לאחר מוסף:

אמירת תהילים ע"י נשים 
 ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 לאחר מוסף:
 שיעור קצר בהלכה:

 הרב רונן בן דוד

 לאחר מוסף
 הרב ג'סי הורן: 

 "שני כובעים של יעקב"

שבת 
אחר 

 הצהריים
ומוצאי 

 שבת

 –במוצאי שבת  18:00
 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 

15:00 – 
לנשים בפרשת שיעור 

 השבוע בבית בלחמו
 (13/2)אלוני ממרא 

 –לאחר מנחה 
 סעודה שלישית

 ודברי תורה

 חב"ד

15:00 – 
English Gemara shiur 

 Rav Kenny Hirschhorn 

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

 8:10,  7:40,  7:10,  6:30 ,5:50 ג', ד', ו'( שחרית  )א',

 8:40ביום ו':  גם 

 6:15א', ג', ד':  
 6:20ו':  

 כוותיקין: 5:50
 )ו'( 6:06 –)א'(  6:02

 

 5:45 6:10 ,5:45 שחרית  )ב', ה'( דקות לפני הנץ החמה( 20)

  16:20,  13:40 ה'(-מנחה  )א'
 

 

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

 בצהריים. 12:00עד יום רביעי בשעה  daf.meida@gmail.comנא לשלוח הודעות לכתובת 

 צאת השבת:

17:15  
 ּתוְֹלֹדת

 ג' בכסלו ה'תשע"ז

 הדלקת נרות:

16:15 

 מצוה של -שבת בר
 איתמר מקובסקי

 .בבית הכנסת המרכזי העלייה לתורה        

 

 מצוה של -שבת בר
 ידידיה פרנקל

 .בבית הכנסת המרכזי העלייה לתורה        

 

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

 להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.כהן  ליואל )ג'יימס( ושולי :מזל טוב

 המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. בר ולאיתמר  מקובסקי לעמי ודפנה מזל טוב:

 המצווה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים. בר ולידידיה  פרנקל לירדן וגילי: מזל טוב

 לאירוסי תמר עם אליעד טיברגר. זכו להקים בית נאמן בישראל. כהן לאברון ואורלי  מזל טוב:

 לנישואיכם. זכו להקים בית נאמן בישראל. רזניקלאלכס וביאנה  מזל טוב:

 המסורה מגן תמר, לנישואי הבת טלי. זכו לנחת וממנה ומכל המשפחה.  לשרה מזל טוב:

, בת למשואה ונועם חנניה זלצר. זכו טליה להולדת הנכדה ליכטנשטייןיחזקאל וחוה רב ל: מזל טוב

 לנחת ממנה ומכל המשפחה.

 לבר המצווה של הנכד איתמר. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.מקובסקי  לחיים ויפה  מזל טוב:

מונטיפיורי להולדת הנכדה, בת ליונדב ושיר. זכו לנחת ממנה ומכל –לאהרון ועמנואלה משען  מזל טוב:

 המשפחה.

חת מהם נזכו ל .בן ובת, לדניאל ורינה לוילהולדת הנכדים התאומים  לוי: לרב שלמה ונצחיה מזל טוב

 ומכל המשפחה. 

 

 ברוכים הבאים 

גרים בשכירות אצל משפ' שטרן יוסי ואביגיל ברח' ואיתי וריקי שהגיעו לישוב  לוילמשפ'  ברוכים הבאים:

 יישוב טוב!  .27דרך האבות 

                                                                                                           

 בן. יתברך נולד לנו בשבח והודיה לה' -שלום זכר

 .3/3רחוב אלוני ממרא  19:45-בליל שבת החל מ זכר יהיה בביתנושלום 

 . שולי וג'יימס כהן

 תנחומים:

 לאלחנן איילי ומשפחתו על פטירת אביו

  ר' ראובן איילי ז"ל 

עד יום שישי בצהריים.  14:00אלחנן יושב בביתו בישוב מיום חמישי בשעה 

 .  12:30מנחה  8:00 -ביום שישי שחרית ב 17:00ערבית  16:20מנחה 

 יין ציון וירושלים תנוחמו.בבנ

 
 

 
 תנחומים:

 לרבקה לנגזם ולמשפחות וכסלר ובלוך על פטירת הנכד והאחיין 

 חן בלוך ז"ל מתקוע

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

 
 

 



 

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ                                                                                                                        בִמש ּ

טו(: -דוד המלך מודה לה' על ההשגחה המיוחדת על עם ישראל ואומר )תהלים ק"ה, יב נקודה בפרשה:

הם מלכים. אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו". "ויתהלכו מגוי אל גוי...לא הניח אדם לעשקם ויוכח עלי

כב(. בפרשתנו אנו  –בדברי הימים א, ט"ז, יט  ,)הדברים נאמרים בסגנון דומה ומוכר לנו יותר מן התפילה

רואים איך הקדוש ברוך הוא שומר על יצחק ורבקה ומזהיר את אבימלך לא לפגוע בהם. השגחה זו על האבות 

אלו ומעשה אבות סימן לבנים, לעם ישראל לדורותיו. השגחת ה' מתגלה מופיעה כחוט חורז בפרשיות 

 בהיסטוריה של עם ישראל ובצמיחת הגאולה וגם בטל ומטר לברכה בארצנו.

                                                                                                                           אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-שבת שלום, מתניה בן

 

 

                                          

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

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

 .רגוןלחודש האזמנים  – ו' בנים-ה'17:30-17:45               ב' בנים-א'  15:40-16:00                                         

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

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

השיעור מיועד לגברים . מתחילים ספר תהלים –דוד המלך נעים זמירות ישראל  . הנושא השבוע:דניאלספר 

 ולנשים.

נּו"  השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.:  "ְוֵתן ֶחְלֵקֵֽ

 .השבוע לא מתקיים .בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב -  קבוצת לימוד לנשים *

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

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

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

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

   .לגברים ונשיםהמאמר "למהלך האידיאות", בהנחיית יהודה זליגר. מיועד 

בבית  20:00לזכרו של הרב יונתן ברואר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה שיעור   :שיעור במסכת תענית 

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

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

אחר  התפילה  בבית  הכנסת  המרכזי  בחדר  הקטן אמירת  תהילים לנשים : בשבת  "נקודת  אור  בפרשה"

 "  .ואח"כ  דקות  של  חיבור  אישי  ורגשי  לפרשה  על  ידי  שיפי  כהאן.  לעילוי  נשמת  אלישיב  לוביץ ז"ל

 



 

בואי  .לומדות ספר שמואל. השבוע נעסוק באתגרים של שאול המלךאנו  לומדותאנו  שיעור תנ"ך לנשים:

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בני הנוער בישוב עמלו רבות  השבוע נעשה מעשה ונדליזם חמור ביותר בגינת חדר הנוער.השחתה בחדר נוער: 

 .מעל עשרת אלפים שח הזה הינו  הפרויקטועלות  בקיץ האחרון בעבודת נגרות עבור בניית רהיטים לגינה,

שבורה ואף מרוסקת לחלקים קטנים אשר חלקם אף נשרפו בפינת אחת מנדנדות החצר נמצאה השבוע 

 יכול לבצע מעשה כזה במו ידיו. הוות כך את הגינה ובמחשבה שאכן מישהפוייקה. נדהמנו לגל

בתוך  םהרלוונטיי. המשטרה כבר מעורבת, כמו גם כל הגורמים עבור על המעשים האלה בשתיקההפעם לא נ

 הישוב. 

ידי על כל מידע  באופן מת תהילה רכזת הנוער דע אילי ולכן אנו מבקשיםה חוט, אין בידינו כרגע שום קצ

שנגיע אל מי שעשה זאת ים בטוח וואנ מאד לראות את ההשחתה חסרת כל סיבה הגיונית הזו, לנוכואב  .שהוא

 . במוקדם או במאוחר

נתיבי ישראל עדכנו שבמהלך שבוע הבא בכפוף למזג האוויר הקבלן יסיים את עבודות : צומת נווה דניאל

  . לילהבשעות ההאספלט וסימון הכביש . העבודות יתבצעו 

 

 

 

 

 



 

 ְקִהיָלה

קבלת הפנים הראשונה של משפחה חדשה מלווה אותה לאורך שנים! בנווה דניאל לא שוכחים  קליטת פנים:

אנו מחפשים גם נציגות להשלמת הצוות את המשפחות החדשות, ובימים אלה ועדת קליטת פנים מתחדשת. 

לקחת חלק בהקלה על תהליך הקליטה של משפחות חדשות בישוב צעירות  יןה מעוניגם את אם, גברית

ליצור קשר בהקדם איתי  מוזמןה את רות, ללוות ולהכיר להם את קהילת נווה דניאל הגדלה ומתפתחת ומבוג

 kehiland@gmail.com 0547495956 -במייל או בטלפון רות

לפנות אלי בטלפון לפרטים נא  16:00-18:00דרושה נערה להפעלת המשחקייה בימי שני בין השעות דרושה: 

  . kehiland@gmail.com 0547495956 רות ,או במייל

ביום שני בערב התקיים ערב לעולים ותיקים וחדשים דוברי אנגלית אצלנו ביישוב.  הופעה של בנג'י לוביט: 

היה ערב מהנה אירחנו גם תושבים מיישובים  שכנים, תודה למרים חבר ודבורה רבינוביץ  רכזות תחום 

 קליטת עליה במתנ"ס ובמועצה על שיתוף הפעולה והעשייה למען העולים. 

של בגדי הריון בנווה דניאל ונשמח לשרת נשים בהריון ביישוב. קיים מבחר גדול נפתח גמ"ח  גמ"ח בגדי הריון:

בגדי הריון אופנתיים בכל המידות. כמו כן יש לנו גם בגדי הנקה ואביזרים וספרים באנגלית על לידה 

 . 3381-688-058 חוי אייזנברגלמידע נוסף ולקביעת תור נא ליצור קשר עם  ותינוקות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date ערב נשים שווה!!!  17.12.16! מוצ"ש פרשת וישלח י"ז כסלו 

  עקבו אחרי הפרסומים...

 לכל שאלה, ניתן לפנות אלי: חורף טוב!

 kehiland@gmail.com, 7495956-054רות אדרי, רכזת הקהילה, 

 

 

mailto:kehiland@gmail.com
mailto:kehiland@gmail.com
tel:058-688-3381
mailto:kehiland@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ihttp://nevedaniel.library.org. כתובת אתר הספרייה :

 

 

 

 

 

 

 

 אּוַלם ֵאירּוִעים 
 לתיאום יש לפנות לרבקה לביא, 

 מזכירת היישוב,

 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 

 
 

ַבת ֲאֵבָדה  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָ
 

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

 054-8075351 

 3381-688-058חוי אייזנברג . ברחוב אלוני ממראשל גלי נעלי ספורט שחור וורוד  ונמצא . 

  .9934133 דסי נאמןנמצאה בובת ׳מוגובי׳ בגן החיפושיות אשמח להחזיר. 

 9309944 וסרטיל משפחת. לבעליו להשיב נשמח. במגרש, 14 מידה', בז בצבע ון'קפוצ נמצא . 

   פנינה בן   נמצא סכום כסף ברחוב הרי יהודה )על יד אולם הכנסים(, אפשר לקבל לפי סימנים  21.11.16ביום שני בערב

 . 0547830063או  9932505 אפרים

  .052-6071802 -גבריאל נמצאה שרשרת ברחוב הרי יהודה נשמח להחזירה .  

  .0546312354 מוריהאבדו משקפי ילד במסגרת מתכת כחולה. כנראה בחוה"מ ליד האומגה . 
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( נחגוג בע"ה בר מצוה לאיתמר. נשמח לקבל דירות 3.12.16שבת פרשת תולדות, ג' בכסלו )ה :דירות לאירוח *

 )דפנה(. 054-6932585 עמי ודפנה מקובסקילאירוח משפחתנו. תודה ! 

לקבל דירות  ( נחגוג בע"ה בר מצווה לאורי. נשמח24.12.16פרשת וישב, כ"ד בכסלו )בשבת  :דירות לאירוח* 

 . .054-7394280\050-7675401 אלעד ואפרת מאיר ה!לאירוח משפחתנו. תוד

 .0546751344 – אחינועם דוכן לפרטים מקפלת כביסה ומסדרת ארונות:* 

 -לוי אבי סלעיה, בניית מסלעות. עבודה עבריתות חפירה בקבלנות. עבודות דעבו JCB: עבודות מחפרון*

0505314010. 

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* 

 18/1, בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 20:15עם טל בנק. השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה 

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

לפרטים:  .בואו לשעה של רוגע ובריאות מגיע לך! טיפולים בעיסוי רפואי, ברפלקסולוגיה, בהילינג ובשיאצו* 

 .  jamescohen500@gmail.com  לאו בדוא" 689-987-0547 ג'ימס כהן

 אצלנולא הספקתם לקנות מתנה  לברית? מחפשים מתנה ייחודית וגם שימושית?  גילה כירבולים לקטנים:* *

תמצאו מבחר מוצרים ייחודיים ושימושיים להורים ולקטנים. מארזי לידה, מתנות התייחסות, מתנות גדולות 

  ינובסקי. גילה  0545993271, 27וגם קטנות. בואו בשמחה! נוף הרודיון 

 מוזמנות לבוא למפגש מזין ומחזק עם הגוף במרחב נעים 9:00-10:30ויום ד  20:30ביום א  :שיעורי יוגה* *

 .052-6052399 נועה משהורגיש לנשמה.  שדה בועז . 

חדרי שינה. באופן אידיאלי ממוקם קרוב לתחתית של הרחוב  4חייב להיות  :מחפשת בית לשכור בפסח* *

 . 054-553-7560ב  דיעליאורה אלוני ממרא. אם אתם מעוניינים להשכיר את הבית שלך, נא להתקשר 

מחפשים לעשות שינוי בדינמיקה המשפחתית? גישת שפר מציעה נקודת מבט  -חוג הורים בגישת שפר **

חדשה, ועוזרת לחזק את האמון במשפחה, ובעצמך. מתארגנת קבוצה לחוג הורים, כאן בנוה דניאל. לפרטים 

 . 050-3055580 מיכל זגדון -והרשמה

 .0547775966 שרה בלוך -לפרטים  אני מתקנת תכשיטים מכל הסוגים: תיקון תכשיטים* *

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

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

 . שטרן רינת 052-8040234

 כניסה .מקלחת עם שירותים .בודד או לזוג ,משרד או לקליניקה מתאימה מרוהטת חדרים 2 דירת  להשכרה: 

 .בנובמבר כניסה  .חשמל כולל לא. מים ,גז,ארנונה כולל ח"ש 2000 המחיר הישוב במרכז מיקום.חצר+  פרטית

 0546366983:  ערמון אנדי

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: יהודה,  נווה דניאלחדרים ברחוב הרי  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 

ה שיפוץ לאחרונה, עם מזגו  וגינה גדולה מסביב, במקום מרכזי ביישוב. ברחדרים שע 4דירת  :להשכרה  

 .דוכן 054-566-48-69מאיר , 054-566-55-36 קלרהלפרטים:  מתאים למשפחה עד שלושה ילדים. 

 מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזיחדרים עם מטבח  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 

 שילה -לפרטים ה !!לדצמבר. מחיר מציא  1-ישירות מהכביש )ללא מדרגות(, מיקום מרכזי ביישוב .   כניסה ב

 .054-7002069 –  כץ

 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 

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

יחידות(,אופציה לחלוקה לשתי  2חימום 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 

  :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 
 בלבד לא תפורסם.מודעה אנונימית או בשם פרטי 
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