
  



 

 

 

 

 בית הכנסת המרכזי 
 בית מדרש אמרי רחל מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 חב"ד דרך האבות

 סוכותערב  : בתשרי', י"ד דיום 

מנחה 
בערב יום 

 טוב

13:20  ,18:10 
 

 שיחה לפני ערבית:
 שחר-מתניה בןהרב 

18:10 
 

 שיחה לפני ערבית:
 הרב נחמיה טיילור

18:10 
 

 שיחה לפני ערבית:
 אלעד אהרון משען

18:10 
18:10 

 

 שיחה לפני ערבית:
 הרב ג'סי הורן

18:10 

 יום טוב ראשון : בתשרי ט"ו', היום 

 שחרית
)סוף זמן 

ק"ש:  
9:31) 

6:30  ,9:00* 
 * המניין המרכזי

 –אחרי מוסף 
 "מדרש חנן"

 )במקום בשבת חוה"מ(

6:45  ,8:30 
8:15 

 

 שיעור במשנה: – 7:45
 הרב ניסים מזרחי

8:15 

6:03  ,*8:30** 
 * כוותיקין

 –**לאחר קריאת התורה 
 תפילת ילדים

9:15 

 מנחה

13:15  ,18:05 
 

 שיעור בין מנחה לערבית:
 הרב נחמיה טיילור:

 "ומצוותיוחג הסוכות "

13:15  ,17:00 18:05 
13:15 ,
18:05 

14:00  , 
16:55  ,17:55 

 שיעור בין מנחה לערבית:
 :קני הירשהורןהרב 

 סוכה" מצַותמשמעות "

18:10 

ערבית 
 במוצאי
 יום טוב

18:55 18:55 18:45 18:55 18:55 19:05 

 יום ו', ט"ז בתשרי:  א' של חול המועד

 שחרית

5:55  ,7:00  ,7:30, 
8:05  ,8:40  ,9:15 

 

 )בזמנים המודגשים:
 באולם הגדול(

  ה' מלך()  7:30 7:45,  6:45
6:15  ,*8:30 

 

 * כוותיקין
7:30 

 מנחה
)קבלת שבת 

 מקוצרת
 וערבית(

13:20  ,18:08 
 

 שיחה לפני ערבית:
 משה סטבסקיהרב  

18:08 
 

 שיחה לפני ערבית:
 יהודה בראון 

18:08 
 

 שיחה לפני ערבית:
 מנחם משעןנועם  

18:08 
18:08 

 שיחה לפני ערבית:
 הרב אילן מייזר 

18:08 

 ב' של חול המועד : בתשרי שבת קודש, י"ז

 שחרית
)סוף זמן 

 (9:32ק"ש: 

6:05*  ,8:30**  ,9:10 
   * כוותיקין

   ** המניין המרכזי

6:45  ,8:30 
 

10:00 – 
 תפילת ילדים

8:15 
 שיעור במשנה: – 7:45

 הרב ניסים מזרחי

 עליה לתורה 

 מלאכי קלטיאן

 שיחה לאחר מוסף:
 שחר-הרב מתניה בן

8:15 
 :לאחר מוסף

לימוד הורים 
 וילדים

8:30 

 –לאחר קריאת התורה 
 תפילת ילדים

תפילת "ותיקין" משותפת 
 תתקיים בבהכ"נ המרכזי.

9:15 

 מנחה

13:15  ,16:00  ,17:20 
 

שיעור "בין  – 16:20
הרב חנן כלאב:   המנחות":

 "פטור מן הסוכה מצטער"

13:15  ,17:00 

 :תהילים לבנים
 כיתה ג' -גן חובה  – 13:35

 ט' -כיתות ד'  – 13:50

שיעור לילדים  – 14:15
 בטעמי המקרא ופיוטים

16:30 – 
 שיעור: הרב שמעון דויטש:

ה''" ָׁ ם ֻסכ  ָׁ ַעׂש לֹו ש    – ַוי ַ
 "עיונים בספר יונה

 
 תפילת מנחה – 17:15

13:15 ,
17:20 

14:00  , 
16:53  ,17:53 17:30 

שיעור לנשים בבית בלחמו  – 16:30
 (13/2)אלוני ממרא 

 שיעור לנשים – 16:45
 (20)אלוני ממרא  בלנדיסבסוכת 

 חוג התהילים לבנות
 .ם השבתילא יתקי

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

ערבית 
 19:03 18:53 18:53 18:43 18:53 18:53 במוצאי שבת

 ֻסּכֹות  
 ח"ה'תשע כ"א בתשרי-ט"ו

 

 18:55צאת יום טוב:   18:00  הדלקת נרות: ראשון טוב יום

 18:53  צאת השבת:   17:58  הדלקת נרות: שבת חול המועד

 12:00עד יום רביעי, כ"ח בתשרי, בשעה  daf.meida@gmail.comנֹח לכתובת  רשתנא לשלוח הודעות לדף של שבת פ 
 בצהריים.

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 
  

 חב"ד בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי  חב"ד בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי 

 ה' של חול המועד-ג' : בתשרי כ'-י"ח, ג'-א' ימים

 שחרית
5:55  ,7:00  ,7:30  ,8:05  ,8:40  ,9:15 

 

 )בזמנים המודגשים: באולם הגדול(
 8:30*,  6:16 )ה' מלך(  7:30 7:45,  6:45

 7:30 * כוותיקין

 18:00 18:00,  13:40 מנחה

 

18:05 

 
 ערבית

18:40  ,20:30 

 ,19:30ביום א': גם 
 שמחת בית השואבהלפני 

18:40  ,21:30 18:38  ,20:00 

 הושענא רבה : בתשרי ד', כ"איום 

 לימוד ליל הושענא רבה יתקיים לאורך כל הלילה בבית חב"ד.    

 שחרית
 (5:51)זמן טלית: 

 (9:32)סוף זמן ק"ש:  

5:50  ,7:30  ,9:00 
 

 )בזמנים המודגשים: באולם הגדול(
6:45  ,8:30 

 (לוהינו-א)*  6:05

 * כוותיקין
6:07  ,*8:10 

 * כוותיקין
9:15 

 צאת יום טוב:

18:47 

 בית הכנסת המרכזי 
מרכז רוחני  נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 ספרדי
אמרי 

 רחל
 בית מדרש
 חב"ד דרך האבות

מנחה 
 בהושענא רבה

)ערבית של 
 יו"ט והקפות(

13:20  ,18:02 
 

 לפני ערבית:שיחה 
 שחר-הרב מתניה בן

18:02 
 

 שיחה לפני ערבית:
 משה כפיר

18:02 
 

 שיחה לפני ערבית:
 מיכאל סואיה

18:02 
18:02 

 

 שיחה לפני ערבית:
 אברהם שטיינברג

18:02 

 קידוש
 לפני ההקפות

 8:00 8:30 8:00 שחרית
6:10  ,*

8:45 
 * כוותיקין

6:08  ,*8:30 
 – * כוותיקין
לרחבה התפילה תעבור 

 .8:20-בחוץ ב

8:30 

הקפות / 
קידוש / 
קריאת 

התורה / 
 מוסף

 במשך ההקפות:
 עליות לקהל וקידוש

שיעור לנשים  – 9:15
בסוכה של שאול ורותי 

 (12גולדשטיין )נחל אשכול 

קריאת התורה המרכזית: 
 משוער() 10:20

 )משוער( 11:15 יזכור:

קידוש לפני קריאת 
 התורה המרכזית:

 )משוער( 10:45
  

קידוש לאחר ההקפות: 
 )משוער( 10:30

במשך העליות לגברים, 
 יתקיים שיעור לנשים.

 )משוער( 12:00יזכור:  
 

קידוש לפני 
 10:00: ההקפות

קריאת התורה: 
12:00 

 13:30:  מוסף
 )משוער(

 מנחה

17:55 
 

 שיעור בין מנחה לערבית:
 דני גולדשטיין:הרב 

 "בין מקרא קודש לעצרת"

,  אחרי מוסף
17:00 

קפות האחרי ה
 קידושהו

17:55 

12:55  ,16:47  ,
17:47 

שיעור בין מנחה 
 ראובן לביא לערבית:

18:00 

 ערבית
 18:57 18:47 18:47 18:37 18:47 18:47 במוצאי יו"ט

 בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי :יום ו', כ"ג בתשרי

 שחרית
5:50  ,6:30  ,7:10  ,7:40  ,8:10  ,8:40  ,9:10 

 (5:52)זמן טלית ותפילין: 
 )כוותיקין( 6:18 5:50 6:20

ִמיִני  ֲעֶצֶרת ש ְׁ
 שמחת תורה

 ח"ה'תשע כ"ב בתשרי

 הדלקת נרות:   

      17:52 



 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 נוף הרודיון
 מרכז רוחני

 ספרדי
 חב"ד דרך האבות בית מדרש רחל אמרי

 17:59 17:59 17:59 17:59 17:59 17:59,  13:20 שבת בערבמנחה 

 שחרית בשבת
 (9:33)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:15 8:15 6:05  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 17:30 17:45,  16:45,  14:00 17:20,  13:15 17:00 17:00,  13:15 17:20,  16:00,  13:15 מנחה בשבת

 18:55 18:45 18:35 18:35 18:45 18:45 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 בית הכנסת המרכזי :בשבת

 בית מדרש דרך האבות מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם"
 בתי תושבים /

  אמרי רחל

 ליל שבת
 :שיחה אחרי קבלת שבת

 נחמיה דימנטמן
שיחה אחרי קבלת שבת:  

 דוד כהן
 קבלת שבת: שיחה אחרי

 דובב חפץ
: שיחה אחרי קבלת שבת

 הרב יצחק טברסקי
 שיחה אחרי קבלת שבת

 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

הרב מתניה   לאחר מוסף:
 –בראשית "  שחר:-בן

 – 10:00 "כל ההתחלות קשות?
 תפילת ילדים

 שיעור במשנה: – 7:45
 לאחר קריאת התורה: מזרחי הרב ניסים

 תפילת ילדים
 

 לאחר מוסף: "מדרש חנן"
לילדים בגיל  פרשת השבוע

 עם מש' סיון וחברים רךה

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

 תהילים ושיעור לנשים
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

 הרב ג'סי הורן:
היחס בין  –קין והבל "

 "שני האחים הראשונים

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

אחר שבת 
 הצהריים

השיעור של הרב שלמה לוי 
יתחדש בליל שבת אחרי 

 .המעבר לשעון חורף

: מנחת חינוך – 16:00
 תהילים לבנים: הרב יעקב קאפל רייניץ

 ג' -גן חובה  – 13:35
 – 14:20 ט'-ד' – 13:50

 לימוד הורים וילדים
  

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

 (4)בריכות שלמה 

 –המנחות"(  )"בין 16:20
 הרב ראובן הכהן אוריה

 חב"ד
שיעור לנשים  – 16:30

 בבית בלנדיס
 (20)אלוני ממרא 

15:00 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

שיעור לילדים  – 14:15
 בטעמי המקרא ופיוטים

16:30 – 
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

 בית מדרש דרך האבות פרדימרכז רוחני ס נוף הרודיון "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי :בימות החול

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

 8:40 ביום ו':  גם

 (5:57ותפילין:  זמן טלית )

 כוותיקין: 5:50 6:15
 '()ו 6:24 –'( א) 6:20

 

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

 5:40 6:20 ,5:30 שחרית בראש חודש  )ו'(

  17:50,  13:40 (ה'-א'מנחה  )
 

 

 20:00 21:30 20:30,  18:30 (ה'-א')ערבית  

ית ֵראש ִ  ּבְׁ
 ח"ה'תשע כ"ד בתשרי

 הדלקת נרות:

17:49 

 :צאת השבת

18:45 

ִאיחו ִלים כֹות וְּ רָׁ  ב ְּ
 ולמלאכי בר המצוה. זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.   קלטיאןלאבי וזהר  :מזל טוב

 העליה לתורה בשבת חול המועד סוכות במרכז הספרדי.                 

 .ה ולמעשים טוביםתורה לחופלהולדת הבן. זכו לגדלו ל רוזיצקילאריאל וליבי  :מזל טוב

 .ולגור אריה לאירושיו עם רביד אבו מצפת. זכו להקים בית נאמן בישראל דודלשאול ויוספה  :מזל טוב

 .בית נאמן בישראל ומשפחתה ולאיתן לאירושיו עם רחלי ששון מפסגות. זכו להקים אקרישלחפצי  :מזל טוב

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "קידוש המילים הטובות"

 לרגל סיום לימוד ספר "חפץ חיים" לשמירת הלשון.

בקידוש נאמר מילים קצרות וטובות על השכנים, החברים, ההורים, הישוב,  

  מדינת ישראל וראשית.

 על כל מה שמתאים ורצוי לנו לומר מילים טובות, מאחדות ומנחמות.ו

 מוזמנים לסוכתנו לאחר התפילה בחג ראשון

 באוקטובר( תשע"ח 5חמישי, א' סוכות, ט"ו בתשרי )יום 

 )סמוך ל'אמרי רחל'( 14/2רחוב עמק ברכה ב

 נשמח בבואכם !

 רפי ויונת אדמוני והמשפחה

 

 "שירו למלך"
 נשות הישוב מוזמנות לערב לימוד ושמחת בית השואבה

  20:30ביום שלישי, ליל הושענא רבה, בשעה 

 .19בסוכתנו, רח' הרי יהודה 

 בואו בשמחה עם )או בלי( כלי נגינה !

 מרב ברמה



 

 

 

 

 .: מצווה לשמוח ולשמח את בני ביתך וכן עניים ואת אלה שקשה להם במיוחד לשמוחנקודה בחג

 -מבט טוב על המציאות יגלה סיבות רבות להודיה ולשמחה. דרך ההסתכלות על המציאות נקבעת על ידי 

המתבונן. אתגרים הניצבים בפנינו ואף טעויות שעשינו יכולים להיות משמחים אם יהיו מנוף לצמיחה, לתיקון 

 .ולשמחה

 .: יתחדשו בע"ה ביום שלישי ד' בחשוןהחוגים התורניים לילדים

 ,ח ושבת שלוםחג שמ

 שחר-מתניה בן

 

 
שמחת בית   בהמשך למסורת בישובינו, ביום ראשון בחול המועד תתקיים :שמחת בית השואבה בנוה דניאל

ומיד לאחר מכן זה טיש בסוכה של בית   השואבה ברוב עם והדרת מלך הרקדה שמחה וחגיגית עם חיליק פרנק

  הכנסת , בואו בשמחה .

,  00:18-00:16לעבוד! הילדים וההורים מוזמנים בימי ראשון ורביעי בין השעות המשחקיה חזרה : משחקיה

 הפעילות מתאימה לילדים בגילאי גן עד כיתה גימל .

הקמת   ן ראוי, הוחלט לבדוק בעזרת בעלי מקצועלאחר בדיקה מעמיקה של מציאת פתרו :מרכז מוסיקה וחוגים

מרכז מתחת לבית המדרש דרך אבות . המרכז יכלול חדרי מוסיקה פרטניים, חדרי פעילות וחוגים ותפילת ילדים 

 . בשבתות . לאחר שהתכנון והעלויות יהיו ברורים נכנס אסיפת חברים בנושא

ולאוריה דוויק , נסיה ץ שלקח על עצמו לארגן סדנת קישוטי סוכה, תודה רבה ליצחק פרינ :סדנת קישוטי סוכה

  יישר כוח .שסייעו גם כן,  צורית אייליופרינץ, 

 
 

 

 

 

)כמאתיים מטר מהגלעד  דניאל  בנבי  כשרה  סוכה  הקמנו  דניאל  נווה  נוער  בעזרת  :דניאל  בנבי  כשרה  סוכה

בדרכים ובכבישים  לחץהו  פקקיםלאלישיב, מחצית הדרך בין נוה דניאל לשדה בועז(. מומלץ וכדאי להימנע מה

ולהגיע, לטייל וליהנות בצל אלונים וצמחי תבלין באויר הרים נעים. נשמח לעזרתכם לעבות את המקום 

 במחצלות, ספסלים וכד' לטובת הציבור. 

צמחים.   ושתילת  חדשות  טרסות  בפיתוח  והתרומה  העבודה  על  ""אורות  טשב  לחברי  זו תודה  בהזדמנות

 לעבודה בשטח.  להצטרף  נוספים  נוער  בני  מזמינים  בגלעד" . אנו  "מתנדבים  הנקראת  נוער  קמה קבוצת

 .לוביץ  ועדי  אילנה  -  טובה  שנה .באזור  אדמתנו  שמירת  למען

לכבוד )אמא שלי(. נשמת טליה אהרוני  הכנסת המרכזי לעילוי  ספריית ילדים שנתרמה לבית :ספריית טלי

הורחבה והתחדשה בספרים חדשים רבים, המוקדשים לעילוי נשמת יוסף פנחס הכהן  ההספרייהשנה החדשה 

ההורים מתבקשים לבדוק כי    !מהספרים תליהנוכל ילדי )ומבוגרי( היישוב מוזמנים אביעד(. דוויק )אביו של 

בברכת שנה  .מחזירים את הספרים למקומם בסיום הקריאה. אין להוציא את הספרים מבית הכנסתהילדים 

 אביעד והדס דוויק ,טובה וחתימה טובה

רַ  ן הָׁ חָׁ לְּ ֻ           בִמש  



( נשמח לקבל דירות או חדרים 21.10תשרי )בל'  נחלרגל שבת שבע ברכות של בננו מיכאל, פרשת  :שות דירותודר

 050-6202867 תומרלאורחינו. בתודה, משפחת 

נחגוג אי"ה שבע ברכות לבננו אהרון. נשמח מאד לחדרים או דירות לאירוח.  ויראבשבת פרשת : רושות דירותד

 .052-3492322 דויטשבתודה מראש ובשמחות! שמעון וחיותה 

הינך מוזמנת  -אם את אוהבת לצייר ולא מגיעה לצבעים אם תמיד רצית לצייר ולא העזת, : ציור אינטואיטיבי* 

 08.00-10.00בימי ג' בבוקר  .צבע וצחוק ביטוי אישי,  של ציור אינטואיטיבי. מפגש של שחרור,  למפגש שבועי

 .0546312354 מוריה אביחיל .עם חומרים  ₪ 220לחודש ללא חומרים /   ₪ 160חודש ראשון חינם.  אצלי בבית. 

שהוכנו על ידי צוות מתנדבים הירשמו עכשיו לקורסים המגוונים  :+50יזמות חברתית  -מרכז פנאי לתושב  *

–* שיטת ימימה * טאי צי )גברים ונשים( * אינדנס * רקמה  -ובאתר המתנס(   + )פרטים בחוברת50של יזמות 

כתיבת  -memoir writing מתקדמים * ערבית בוגרים * ערבית מתחילים *–המשך* רקמה מתחילות * ערבית 

טניס שלחן.  *' ספר לי סיפור'סדנת  * * גמרא נשים ציור ילות *סיפורי חיים * שיפור סגנון שחיה * שחיה למתח

הנחה )הזול  75%הנחה קורס שלישי  50%מחיר מלא. קורס שני  -שימו לב! מחיר חולך ויורד: קורס אחד 

 כניסות ל "בוקר מהסרטים". 4החבר הותיק יקבל כרטיסיה ל -ביניהם(. חבר מביא חבר 

החגים הקרבים ניתן לרכוש דבש טרי של מכוורת נגוהות בהר חברון בטעמים לקראת :  דבש ממכוורת נגוהות **

דבש איכותי ללא חימום כלל, טעים מאוד ובריא, באספקה   .הבאים: פרחי בר, הדרים, אקליפטוס ואבוקדו

 .לכםנא להזדרז ע"מ להבטיח גודל אריזה הרצוי . ₪ 65 -ק"ג  1.5,  ₪ 55 -קילו  1,  ₪ 30 -קילו   0.5 .עד הבית

 ., ניתן לשלוח הודעה050-4888386 גדליה פרידמן לפרטים :

נתנסה במגוון חומרים .  18:30-17:30מקומות אחרונים! החוג יתחיל אחרי החגים בימי רביעי  :חוג סריגה * *

 17:30בשעה  18.10מפגש התנסות :  מפגשים( לא כולל חומרים. 4)  ₪ 140עלות:  ובטכניקות סריגה מגוונות.

חפשו בפייסבוק: סריגצ'ו סדנאות . 052-3689679 שלומברג מרב,  להתראות )בחינם אך יש להרשם מראש(

 .סריגה בחוטי טריקו

ילדות.  -17:00בימי שני בחדר חוגים. בשעה  !!בסגנון ממכר תוליהנובואי לחוות, לרקוד  : חוג ריקוד לטיני **

עדי  054-3377514 -לפרטים והרשמה .אין צורך בניסיון קודם .נשים -19:00נערות. בשעה  -18:00בשעה 

 .סלאב

מוזמנים ד' נפתחה! -ב'קבוצת בנות . וער ומבוגריםנ ג'ודו לגיל הרך )ג'ימבו ג'ודו( ג'ודו לילדים, חוג ג'ודו: **

קבלו  ג' מתחילים!-. כיתות ב'2; כיתה א' מתחילים-. גן חובה1נשארו מקומות אחרונים לקבוצות:. להירשם

 לפרטים נוספים ורשימת ממליצים(. מהרו להירשם -לכל נרשם )כמות התיקים מוגבלת  מתנה!! תיק ספורט

- danfitusi@gmail.com  חפשו אותנו בפייסבוק: ג'ודוגוש 0535308483,  פיטוסי דן.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה ַבת ֲאֵבדָׁ  ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד ֲהש ָׁ
 

 (1) .6854130-058.  לחוי לפנות ניתן. אבות דרך ברחוב זהב עגיל נמצא 

  בו נתקלת במקרה אם (,האופניים מחניית) המרכזי ביהכנס מאזור נעלם שלי הקורקינט השנה בראש 
 (2)   3075700-054, 9933786 :ידידיה מעין. תודה .בחזרה אותו לקבל מאד אשמח

 סנטר שליד הכלים מקווה ליד לילדים קופסה ומשחק עור דמוי שחור נרתיק נימצא שעבר בשבוע 
 אצל לקבלם ניתן. סל הכדור למגרש מתחת מקל עם ישראל דגל נמצא חודשים מספר פני. להגוש

 (2) 5583651-054 סופר ברוריה
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   daf.meida@gmail.comמי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע  

 בלפר יוסי . כנסת לבית קרוב, בבית הכל יש, לחול טסים(, כולל) פברואר - נובמבר חודשיםב :דירה סיבלוט 

0543352236  (2) 

 חצר .אוויר כיווני 3.  המרכזי כנסת בית - מכולת ציר על חיים גן מול הישוב במרכז חדרים 3 דירתלהשכרה:  

 (2)  אוספנסקי גילה 054- 6531314 .גדולה

, עקיבא בני סניף, ספרייה, ילדים גני, הכנסת בתי בקרבת) !מעולה במיקום, המוריה ברחוב' קוטג: למכירה 

 שירותים חדרי 3, חדרים 6 הכולל, מפלסים בשני ר"מ   160( ומזכירות דואר, שעשועים פארק, סופרמרקט

: לפרטים  .ר"מ 70 ששטחו הגג בחלל נוספים חדרים 4 ל אופציה קיימת  .נוף, גינה, מחסן .אמבטיה/ ומקלחת

 (3) 0506877608 חובארה עבודי תמר

. מעולה מחיר. מיידית כניסה.וחדשה מושקעת הדירה. מרווח וסלון שירותים מטבח, חדרים שני דירת :להשכרה 

 (3)  0524511859- וייסברג  לשלום לפנות נא למעוניינים

 בן ישי קרן לפרטים .מיידי. הסקה, שמש דוד, מזגן. חדרים וחצי 4 דירת ממרא אלוני ברחוב :השכרהל 

0544742615 (3) 

: בורנשטיין שמואל. מרכזי במיקום. גדולה וחצר אוויר כיווני שלושה, מרווחת חדרים 5 דירת :להשכרה 

 (3). 0548058070: ורד, 0509938070

 (3) 410580-0505 ,   9934445-02    חבצלת משפחת לריהוט אפשרות פרטית חצר+  חדרים 2.5 דירת :להשכרה 

, לזוג ,לרווק מתאים. גדול ומחסןת פרטי חצר, מזגן, חדרים 2. ממרא אלוני' ברח מדרגות ללא דירה: להשכרה 

 (4)  0525406791 לוי בנימין םע קשר ליצור נא . לקליניקה או למשרד

 גרינפלד אפריםל לפנות .מוארת .החדרים בשני אוויר מיזוג, מרפסת. הכביש במפלס דריםח 2: דירת להשכרה 

8308007 -052  (4) 

 

 :תזכורת למשכירים ולמוכרים

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

  haya.shames@gmail.com או במייל:  6858289-054לקביעת ראיון נא להתקשר לחיה שיימס בטלפון: 

  !טובהקליטה         tsipiyedidya@gmail.com    3075700-054 לציפי ידידיה:או 

   שבועות 2מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק 
 מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
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