
 בס"ד

 אירוח לשבת שמחהחדרים ודירות יחידות 

 בעיר אלעד

 לתועלת עוד בעלי שמחות –על טעויות והוספות  נא לעדכן אותנו

 9578967-260   9090674b@gmail.com 

 ללא עלות

 מתי סוגרים ? פרטים רחוב משפחה וטלפון
   07רבי פנחס בן יאיר  260-8028028ענבל 

    02ברטנורא  זייבלד

  צריך להביא מצעים, ללא מקרר -מיטות  0 קומת כניסה 9המאירי  260-8089806ליף 

   06המאירי  20-7278097הלפרין 

   00אבן גבירול  260-6522000ביטרמן 

   7אבן גבירול  260-8065027ברזל 

   06סעדיה גאון  20-7000002ורטהימר 

   020רבי יהודה הנשיא  260-9580890גרינשפן 

 בימים האחרונים  00רבי פנחס בן יאיר  262-0000890כץ 



   0בעלי התוספות  260-9505700 זילברברג

   0בעלי התוספות  260-8002058עוזר 

   רבי יהודה הנשיא 260-9506000גרוס 

  וחצי חדרים, לפעמים פנויה למחותנים 0 ? 99רבי יהודה הנשיא  260-9500070פריד 

  מיטות 0 08יונתן בן עוזיאל  262-0005807מוטי כהן 

 חודשים קודם מיטות 0 02יונתן בן עוזיאל  260-9565960קנדל 

    262-0000620רוטנר 

   025רבי יהודה הנשיא  וויס 

    

 

  



 בתשלוםדירות ויחידות 

 מחיר פרטים כתובת משפחה וטלפון

 קומה ? שמעון הצדיק מול ברכל הגדול 20-7092088רות 

 מחוברותיחידות  0
מיטות ואפשר להוסיף עוד  0בכל יחידה 

 מיטה
 אירוח מלא כולל הכל

022 ₪ 
 יתכן יותר

 קומה ד 09רמב"ם  ווייס
מיטות כולל מצעים ותרמוס, ללא  0

 מקרר
 ש"ח 022

260-8650000 
 בן יאיררבי פנחס 

 בבניין של 'מרכז לגנים ולתלמיד'

 מיטות גדולות 0
 שולחן וכסאות
 הכלאירוח מלא כולל 

 ש"ח 062

 ק"כ 00רשבי  2620000009
מיטות, אפשרות לתוספת מזרן  0

 ותינוק, כולל מצעים והכל
 ש"ח 062

 2609502060צייזל 
260-9502060 

 ש"ח 062 מיטות ומזרן קטן 0 מול פארק הדגלים, ק"א  06סעדיה גאון 

 
קומת  082רשב"י בבניין של אופטיקה 

 קרקע
 מיטות 0מיטות +  0

 אירוח מלא
 ש"ח 022

  



 אולמות באלעד

 פרטים רחוב וטלפון שם
 ביהכנ"ס דרך החיים

 260-8000888 
 .מאוד מטופח ויפה. מקומות 022יותר מקומה גבוהה, יש מעלית.  9רבי מאיר 

 ביהכנ"ס יביע אומר
260-9502900 

רחוב רבי שמעון בן שטח 
00 

 ווחמר כסאות 022
קומה אחת לעלות, כניסה אחת, מחיצות לא מכסות את כל האורך, שירותים וכיור 

 נפרדים לנשים וגברים.
 מאוד מטופח ויפה

 חסידים סביהכנ"
260-8080290 

 רחוב שמאי
 .מקומות 022יותר מסה, יקומת כנ

 מטופח

 יעקב וחנה משכןביהכנ"ס 
260-8007270 

 קומה גבוהה, יש מעלית מעל המקוה רבי מאיר

 ביהכנ"ס רמת מאיר
260-0000998 
260-9792700 

 מקומות 52 ווןראבן גבירול ק

 מקומות מרווח מאוד 62 6רבן גמליאל  260-8058600

   

   

 


