
משגיח צמוד במקום

זולמביא מודעה 12% הנחה 

LENTRECOTE.CO.IL  רחוב אחד העם 28, פינת נחלת בנימין, ת"א  03-6337733ל'אנטריקוט מבית אלהמברה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום חמישי ד' בתשרי תשע"ו  17/9/15 גיליון מס' 1019

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות'- רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

פרשת וילך-תשובה
כ. 18:06 י. 19:16ירושלים

כ. 18:23 י. 19:18
כ. 18:03 י. 19:18

ב"ב
פ"ת

יישור 
שיניים 

במבצע 
לרגל המעבר

רבי עקיבא 65 בני ברק

 03-6192885 כל טיפולי השיניים במקום אחד!

שתל ביום

1אחד

חדש במרפאתינו!!
צילום פנורמי במקום

מיכשור מיוחד במינימום קרינה

בשורה טובה לכל 
החרדים מטיפולי שיניים!

אפשרות לטיפול בהרדמה 
(סדציה) ע"י רופא מרדים 

המגיע למרפאתינו!

מבצע שתלים
תשלומים נוחים

(עם כתר זמני)

עד 36 
תשלומים

פז איילון חשמונאים 7 בני ברק 
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* קרובה אליך מתמיד 

פז איילון

סיגריות 
מלברו לייט

סיגריות 
נקסט

 ₪2550

&592
בנזין 95

&599
סולר

למזומן

1800-34-64-64

24
שעות

 ₪3150

יש נפט
מכונת קפה

 ₪399
* החל מ-7/9/15

*

ב"ב: ר' עקיבא 76 בפאסז'

5702885
| 03-5702885 76

15335702885 08-8540659

שיווק ראשי דיו וטונרים, מדפסות ופקסים
מרכז הדיו

משלוחים חינם
בתוקף בין התאריכים: 17/9-7/10/2015

טונר שני 
ב-50%

טונר תואם HP לדגמים:
83A 278A  285A  2612A  36A  35A

052-7636785 | 052-8088606   

לסיטונאים חנויות 
ודוכנים

לסיטונאים חנויות 
ודוכנים

מכירת פוסטרים וקישוטי 
סוכה מרהבים ביופיים 

(מלכות וקסברגר) 

חשיפה: הטלפון הלילי של דרעי לנתניהו ששהה בלונדון:

"אם שטייניץ ישתף פעולה עם שקד 
בבחירת הדיינים לא תהיה קואליציה"

התברר  חמישי  ליל  בחצות 
לש"ס כי מאחורי גבה נתפר 
שס  מועמדי  להדרת  דיל 
והכללת מועמדים המזוהים 
מהלכים  סדרת    צהר  עם 
של דרעי כולל שיחת הקפצה 
לרה"מ בלונדון הביאה ברגע 
ן  ו ר ח א ה
ד  ו פ ר ט ל
 / המהלך 

עמ' 12
הדיינים הנבחרים מתארחים אצל הראשל"צ הגר"י יוסף                                                                                            )צילום: יעקב כהן(

054-4237409  050-2020970

בהזדמנות
לבתי כנסיות, 

מוסדות ואולמות 
כסאות אולם 

מרופדים ואיכותיים
במחיר חסר תקדים



1 18.9.2015   ˆ   ידיעות רמת גן

3

כשר לפסח
פתוח בחוה"מ

ללא חשש קטניות
בהשגחת הרב מחפוד ורבנות ר"ג

עד  150 אישארועים פרטיים
 V.I.P עד 60 אישחדר פרטי

פתוח בסוכות
סוכה כשרה

ניתן לערוךבמקום
אירועים
בסוכה



מוגש כמידע לחברי מכבי

יש לכם שאלות בנושאי
רפואה והלכה ליום הכיפורים?

חברי מכבי,

הקו הפתוח: 03-5141010

ניתן לשלוח שאלות גם לפקס: 073-2132476

התקשרו ביום ראשון, ז' בתשרי )20.09.15( בין השעות  19:00- 15:00 לקו הפתוח
של 'מכבי שירותי בריאות', בהשתתפות רבנים, ומומחי מכבי

ותיענו על כל שאלותיכם.
הגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א

רב דחסידי גור ורב אב"ד בד"ץ רבני הקריות אשדוד
הגאון רבי משה שלזינגר שליט"א

יו"ר ארגון “פרי חיים"
הגאון רבי משה פנחס זנדר שליט"א 

רב מרכז ת"א ודומ"ץ בבד"ץ של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל
הרה"ג שמואל יוסף שטיצברג שליט"א

רב ומו''ץ בבית שמש ובעל מח''ס שערי ברכה
הגאון רבי יהודה לייב שבדרון שליט''א

רב קהילת מרומי שדה ומו"ץ קרית ספר מודיעין עילית
הרה"ג חנוך וקשטוק שליט"א מרבני הקהילה בערד

הרה"ג יחזקאל סלמון שליט"א 
דומ"ץ בבד"ץ שערי הוראה של הגש"א שטרן,

חבר בית הדין ירושלים ומו"ץ באשדוד
הרה"ג אהרון זאב חשין שליט"א

רב ומו"ץ בית הוראה הליכות יוחנן, טולנא, אשדוד
הרה"ג דוד מלכה  

חבר בית הדין הרבני לממונות משפט שלום ורו"כ משכיל לדוד
הרה"ג אלעזר חימוב 

רב קהילת חזון אבנר ודומ"ץ בבדץ הישר והטוב
הרב יעקב אייכלר 
רב ארגון בוני עולם

בהשתתפות רופאים מומחים של מכבי:
ד"ר אלון אידלשטיין – מנהל רפואי, מחוז דרום

ד"ר יוסף גוהר - רופא נשים מחוזי
ד"ר ולדיסלב ליטצ'בסקי – מומחה ברפואה פנימית, מרכז 

רפואי אשדוד רשב"י
ד"ר ג'ק גהן – רופא משפחה, רובע ז' אשדוד

ד"ר אנדריי איצקוביץ' – מומחה ברפואת ילדים קשב 
וריכוז, מרכז רפואי אשדוד רשב"י

ד"ר מיכאל חנני – מומחה ברפואת ילדים, רובע ז' אשדוד

ד"ר רון מנור – מומחה ברפואת נשים והריון בסיכון, מרכז 
הרפואי אשדוד רשב"י

ד"ר הלנה קטנוב – מומחה ברפואת נשים, מרכז רפואי 
אשדוד רשב"י

ד"ר צחי בן ארויה – מומחה ברפואת נשים והריון בסיכון, מרכז 
הרפואי אשדוד רשב"י

ד"ר יצחק לוינסון – רופא משפחה אופקים - תפרח
יבגני יוזפלסקי – רוקח קליני



מרכז רימונים, אהרונוביץ 12,
(צמוד ליש חסד, מול מכבי אש)

פתוח רצוף:
א‘ - ה‘ 10:00-21:30, יום ו‘ 9:00-13:30

סניף י-ם בקניון תחנה מרכזית קומה ג‘ (מול הרציפים)

רשת המציאות 
של ישראל

שופ שופ

מגוון 
אגרטלים 
קרמיקה 
מפוארים

מגוון ענק של צלחות מחולקות ומפוארות

פרוז‘קטור 
חסכוני 

30W לד 
(3 מצבים) 

נטען

בימבת הפלא סווינקאר 
(גלגלי סיליקון)

סט תופים גדול

כוס קידוש קרמיקה
+ תחתית

בובת פרווה ענקית
(פו הדב)

60 ס“מ - ענק30 ס“מ - בינוני

אוהל ענק לילדים 
מפואר

4 חבי‘ כוסות לשתיה 
חמה (50 בחבי‘)

4 חבי‘ כוסות לשתיה 
קרה (100 יחי‘)

היכונו לחורף!
מייבש כביסה צבע אולמניום 

חזק במיוחד (תורכיה)

מבצע פליימוביל

בית בובותמכונית משטרה

זוג מקרופון 
+ מעמד

&2000
רק

&7000
רק

&3500
רק

&5000
רק

&1500
רק

&5000
רק

&2000
רק

&1000
רק

&1500
רק

&4000
רק

&15000
רק

&10000
רק

&3500
רק

&1000
רק

&10000
רק

מבחר ענק של מפות 
לשולחן

5 כסאות פלסטיק 
חזקים ומפוארים

קומקום חשמלי פלנרו 
(1.7 ליטר)

כסא מנוחה מפואר
2 מצבים

&4000
רק

&3000
רק

&800 רק
למטר

&1.00
החל מ-

מגוון ענק 
של נוי 
לסוכה

&10000
רק

המלאי מוגבל

הקדימו 
קניותיכם! 
סגור בחול 

המועד





בני ברק6        ד' בתשרי תשע"ו 17/9/15 121//1 דר תש"עד ב" בני ברק בני ברק12

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון,  אנה כהן, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
דיתי קויטנר, שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 
אביחי חדאד, אורי ירושלמי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

 ביוזמת ראש העיר חנוך זייברט עבר ביה"ס חורב של החינוך העצמאי למשכן של קבע ברח' חנה סנש בעיר בשיכון ג'

בין כסה לעשור
 כמידי שנה, תתקיים עצרת תפילה והתעוררות 

בנוסח ק"ק תימן במוצ"ש "שובה" 
מאת: יאיר פלד

לעצרת  האחרונות  ההכנות  נשלמות 
ואמירת  המסורתית,  המרכזית  ההתעוררות 
תימן,  ק"ק  בנוסח  עם,  ברוב  סליחות 
בין  אי"ה  לראשונה  השנה  שתתקיים 
פרשת  "שובה"  במוצש"ק  לעשור  כסה 
כיפור  יום  לערב  ונראה  סמוך  "וילך" 
באולמי "ארמונות חן" בבני ברק, הניתנים 
יו"ר  הי"ו  כהן  יוסף  הרב  ע"י  בהתנדבות 

מפעלי החסד "חסדי נעמי".
מידי  מתקיים  והמרומם  הכביר  המעמד 
זו השנה האחת עשרה ע"י "איחוד   - שנה 
זיקה  ללא  עצמאי  גוף  שהינו  התורה"  בני 
ושייכות ציבורית הפועל רבות למען ציבור 
האברכים ובני התורה ומהווה כינוס מרכזי 
שנתי והתלכדות של עולם התורה מקהילות 
כאשר  הארץ.  רחבי  מכל  תימן,  בני  קודש 
אלפי אברכים בני התורה ובחורי הישיבות 
וצופים  האולמות  את  גודשים  הקדושות, 
והתעוררות  חיזוק  בדברי  ענק  במסכי 
ובחצות  לימי הדין  מגדולי התורה, כהכנה 
ברוב  הסליחות  באמירת  מתחילים  בדיוק 
האיחוד"  "אשמורות  ספר  מתוך  עם, 

לעצרת  מיוחדת  במהדורה  שמודפס 
ההתעוררות, ומחולק כשי לבאי ומשתתפי 
הרבנים  עוברים  התיבה  כשלפני  העצרת. 

שליט"א וחזנים יר"ש.
זוכים  הם  לה  הגדולה  התמיכה  לאור 
הקימו  התורה  בני  וציבור  הדור  מגדולי 
ראשי "איחוד בני התורה" רשת בתי הוראה 
בהכוונת מרנן ורבנן שליט"א גדולי ומאורי 
יהדות תימן, הפרוסים ברחבי הארץ ובהם 
משמשים בקודש למעלה מארבעים רבנים, 
דיינים ומורי הוראה מק"ק תימן, המשיבים 
קדושי  תימן  ק"ק  כמנהג  הלכה  זו  ה'  דבר 

עליון זיע"א.
אלו  בימים  נערכים  שעברה  כבשנה 
הוראה  בית  לפתיחת  התורה  בני  באיחוד 
והממוזג  המרכזי  המינים  ארבעת  בשוק 
רבני  יענו  בהם  חן  ארמונות  שבאולמי 
האיחוד על השאלות הרבות שיופנו אליהם.  
ההתעוררות  לעצרת  המארגנת  מהוועדה 
פעילים  עשרות  של  הירתמותם  על  נמסר, 
ונציגי ציבור מכל הארץ. וכבר הבטיחו את 
ראשי  ובניהם  רבנים  ממאה  למעלה  בואם 
ישיבות וכוללים, רבני ערים ושכונות, מורי 
קהילות  ורבני  מדין,  על  ויושבי  הוראה 

קודש.
אלפים,  של  לבואם  צופים  המארגנים 
האולמות  בכל  ענק  מסכי  יוצבו  ולכן 
הסמוכים. כמו"כ הוקצה אולם מיוחד עבור 

מאות הנשים שתגענה לעצרת.
שבת  במוצאי  כאמור  שתיערך  העצרת 
התשע"ו,  תשרי  ו'  "וילך"  פרשת  "שובה" 
באולמי "ארמונות חן" ברח' שלמה המלך 
חיזוק  בדברי   22:30 בשעה:  תחל   29

והתעוררות ממרנן ורבנן שליט"א.
ואמירת  תהילים   24:20 ובשעה: 
"סליחות" ברוב עם ]שעת סיום משוערת: 

.]01:20
ספרי  השנה  גם  יחולקו  הכנס  לבאי 
סליחות "אשמורות האיחוד" וכן לוח שנה 

"בית הלוי" מתנת "איחוד בני התורה".
ממספר  בתאום  יצאו  מאורגנות  הסעות 
להתעדכן  וניתן  הארץ  ברחבי  אזורים 

במוקד המרכזי:  050-41-400-40
הסליחות  ואמירת  העצרת  מהלך  כל 
בעלות  להאזין  ניתן  חי,  בשידור  יועבר 
בטל':  הלשון"  "קול  במערכת  בזק  שיחת 
בטל':  לכל"  ב"מידע  וכן   03-617-1111

.072-315-1111

בת שנתיים 
נפלה מגובה

מאת: עוזי ברק

בית-הספר העירוני "חורב" של החינוך-
שהוקם  במבנה  נפתח  בבני-ברק  העצמאי 
באישורו ובפעילות מיוחדת של הרב חנוך 

זייברט, ראש העיר, ברח' חנה סנש.
מבנים- לשני  המחולק  "חורב",  ביה"ס 
נפתח  בגבעתיים  והשני  ברמת-גן  האחד 
מתלמידיו  כשחלק  בשנים,  עשרות  לפני 
בשיתוף-פעולה  וזאת  מבני-ברק,  הגיעו 
של עיריות בני-ברק ורמת-גן, כשסייע לכך 
הנהלת  חבר  שפירא,  משה  ר'  עו"ד  רבות 

העירייה באותם ימים.
גבוהה,  לימודית  לרמה  הזוכה  ביה"ס 

הרב  ע"י  רבות  שנים  במשך  בעבר  נוהל 
לגמלאות,  לפרישתו  עד  זלצמן  שמעון 
ע"י  מנוהל  הוא  שנים  למעלה מעשר  ומזה 
הרב יהודה שיש, בעבר מנהל תלמוד תורה 

רוז'ין.
ישנים  במבנים  ביה"ס  התרחבות  עם 
לקליטת  מקום  וחוסר  שכנות  בערים 
משה  עו"ד  פנה  הרבות,  התלמידות 
חנוך  להרב  ההורים  בשם  מורגנשטרן, 
זייברט, ראש העיר לחפש פיתרון לתלמידות 

בתחומי העיר בני-ברק.
זייברט  חנוך  הרב  הקדיש  זאת,  בעקבות 
מתאים  שטח  למציאת  מרובים  מאמצים 
לביה"ס, ולאחר חיפושים אותר שטח עירוני 
ברחוב חנה סנש, באזור שיכון ג', שבו פעל 

בעבר באר מים, שבמשך השנים יצא מכלל 
שימוש, ובמקומו פועל מגדל המים הגדול 

ברחוב חזון-איש.
הליכי  לגבי  ותיאום  רה"ע,  החלטת  עם 
העירוני  ההנדסה  אגף  עם  ובניה  תכנון 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  שבראשות 
האגף  עם  החינוך  תחומי  והסדרת  רה"ע 
רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב  שבראשות 
רה"ע  הנחה  ספרא,  יהונתן  הרב  ובהנהלת 
הכל  לעשות  העירוני  הטכני  הצוות  את 
והעמדת  בשטח  במהירות  מבנים  להעמדת 

תנאים טובים לתלמידות ולצוות ההוראה.
 120 של  ראשון  ביום  כניסתן  עם 
כיתות  ומשתי  א'  כיתות  משתי  תלמידות, 
הרב  במעמד  מזוזות  נקבעו  ביה"ס,  של  ב' 

חנוך זייברט, ראש העיר ובהשתתפות הרב 
אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב אליהו 
סגן  שפירא,  מנחם  הרב  רה"ע;  סגן  דדון, 
הרב  מורגנשטרן;  משה  הרב  עו"ד  רה"ע; 
יהודה שיש, מנהל ביה"ס; אברהם טננבוים, 
מזכיר העירייה ודוברה; הרב יהונתן ספרא, 
מנהל אגף החינוך; אינג' שמואל כהן צדק, 
מהנדס האגף שסייע רבות לבינוי; הרב יוסף 

צימט, עוזר רה"ע וצוות עירוני בכיר.
במעמד הביעו נציגי הנהלת ביה"ס תודה, 
התלמידות  וציבור  החינוכי  הצוות  בשם 
וההורים, להרב חנוך זייברט, ראש העיר על 
ל-120  המהיר  והפיתרון  המיוחד  המאמץ 
התלמידות, שעד כה לא עמד לרשותן דיור 

הולם ומתאים.

ביה"ס חורב עובר לבני ברק

מאת: יוני מיכאל 

בלבד  שנתיים  כבת  פעוטה 
בני  בעיר  מגובה  הלילה  נפלה 
ברק ונפצעה באורח קשה. צוותי 
ההצלה שהוזעקו למקום פינו את 
שניידר  החולים  לבית  הפעוטה 
בפתח תקווה שם תועבר להמשך 

טיפול בניסיון לייצב את מצבה.
ממד"א נמסר: "בשעה 22:51 
על  דן  מרחב  למד"א  נמסר 
מגובה  נפלה  שככה"נ  פעוטה 
ברק.  בבני  למרפאה  והובאה 
של  ופאראמדיקים  חובשים 
רפואי  טיפול  מעניקים  מד"א 
פעוטה  שניידר  לביה"ח  ומפנים 
עם  קשה  במצב  שנתיים  כבת 
לאחר  מורדמת,  ראש  פגיעת 
כ-  של  מגובה  נפלה  שככה"נ 

מטר וחצי".



 

תמיד תצאו בזול.
נותנים למחיר לדבר!

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק
  חיפה  רחובות  קריית אתא  כפר סבא  קריית שמונה

*המבצע בתוקף בין התאריכים י' אלול - י"ג תשרי )25.8-26.9.2015( * יש לשמור את החשבונית וספח המבצע עם מס' המשתתף כהוכחת קנייה עד סיום המבצע
 *בכפוף לתקנון המבצע * החזר סכום הקנייה עד לסך של 5,000 ₪ יינתן בתווי קנייה לקניות ברשתות "יש חסד" ו-"יש בשכונה" * המבצע לא כולל קניות סיטונאיות *ט.ל.ח

ומה איתכם? כבר עשיתם קניות השבוע? אולי הגיע תורכם לזכות?
עושים קניות לחגים באחד מסניפי  חסד או  בשכונה ברחבי הארץ,
מתקשרים לטלמסר 03-373-8000, עונים הכי מהר על 3 שאלות,

וזוכים בשווי הקנייה בחזרה!
ההשתתפות מותנית בקניית מוצר אחד ממגוון מוצרי: או

לא כולל גלידות שטראוס

 234 כבר זכו, מה איתכם?
כל יום 13 קונים יקבלו את שווי הקנייה בחזרה!*

להלן רשימה חלקית:
י.  ד. הבר, בני ברק   א. אשכנזי, פתח תקוה  
לוי, ירושלים  מ. אברמסקי, ירושלים  י. פרוצל, 
אשדוד   ב. קורנפיין,  ירושלים    מ. אשכנזי, בני 
ברק  מ. ברקוביץ, מודיעין עילית    ש. קרביץ, בני 
ברק    צ. פרנקנהויז, ירושלים  ד. לוי, אלעד  
י. ח. כלפא, מושב חכלון  ה. סופר, מודיעין עילית 
 ל. אביטל, רמת גן     ח. דינים, ירושלים    
ש. פפא, בני ברק  נ. ברויאר, מודיעין עילית    
ג. גולן, מודיעין עילית  ה. סלמון, מודיעין עילית  
  י. ברנשטיין, מודיעין עילית     מ. רייכברד, 
בני ברק    א. פרוכטר, ביתר עילית     נ. דיין, 
ירושלים    ע. זכאי, בני ברק    ר. הרט, בני ברק  

  ח. קריזר, מודיעין עילית    ע. רויזמן, ירושלים 
• ש. רוטנברג, פתח תקוה    א. קולמן, מודיעין 
עילית    י. גולדבלט, מודיעין עילית    י. י. קנר, 
מודיעין עילית     ח. פלד, בני ברק     ש. ויינמן, 
בית שמש    ח. זינגר, ביתר עילית    צ. אוסטרן, 
מודיעין עילית    ש. צינווירט, טבריה    א. וייצמן, 
בני ברק   מ. שטרנפלד, בני ברק    א. קריצלר, 
בני ברק  מ. רבי, ירושלים  י. חוה, ירושלים  
ח. ליברמן, בית שמש   משפ' אולמן, קרית ספר 
 ר. פיפרמן, ברכפלד   מ. קרל, קרית ספר  ש. 
צוקרמן, בני ברק  א. חמד, אלפי מנשה  י. דיין, 
מודיעין עילית  א. הכט, בני ברק  ח. שפירא, 

בית  לידר,  י.  בית שמש   ברקוביץ,  א.  טבריה  
שמש  ה. שמיר, בני ברק  מ. גפני, ברכפלד  ש. 
בנישו, קרית ספר  ר. סגל, ביתר עילית  י. גוטמן, 
אשדוד  מ. ארביטי, קרית ספר  י. יוסקוביץ, בית 
שמש  נ. זינגר, ביתר עילית  ח. רוס, בני ברק  ש. 
בן שושן, קרית ספר   ח. פודוליאנו, בני ברק  נ. 
גלס, פתח תקוה  מ. אליעזרוב, ירושלים  א. גרוס, 
ביתר עילית  א. חדש, ירושלים  י. גוטליב, טבריה 
 א. שוגול, בני ברק  י. בלוי, מודיעין עילית  ר. 
רוטנברג, קרית ספר • א. הלפרין, מודיעין עילית  
א. בבייב, אלעד   נ. רוזמן, רמת שלמה  ג. שניצר, 
קרית ספר  ש. וליס, בני ברק • ח. שפיגל, ברכפלד.

במוצאי שבת פרשת וילך - שבת שובה
הסניפים יהיו פתוחים החל מהשעה 21:00

בשם ד׳ נעשה ונצליח!

מבצע החגים 
של רשת  בעיצומו:
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

מינוי ושדרוג 
טפסר  ברק  בבני  הכיבוי  תחנת  מפקד  סגן 
למען  רבות  שנים  הפועל  אלבז,  אליקו  משנה 
תושבי העיר בתחנת כבאות בני ברק והסביבה 
בטקס  החדשה  השנה  לקראת  בדרגה  הועלה 
חגיגי שנערך בתחנה ברחוב השומר בבני ברק.

אליקו התחיל את שירותו בתחנת כיבוי בני 
בשנת  מצה"ל  שהשתחרר  אחרי  כשבוע  ברק 
אש  לוחמי  לקורס  יצא   1996 בשנת    .1994
ובשנת 2002 הוכשר כמפקד צוות. בשנת 2006 
בסיוע  והשתתף  מבצעי  קצינים  לקורס  יצא 
עם  מיד  השנייה  לבנון  במלחמת  הארץ  לצפון 
החומ"ס  יחידת  על  פיקד  הקצינים  קורס  סיום 
בתחנה כממונה חומרים מסוכנים. בשנת 2010 
במקביל  וזאת  בתחנה  משמרת  כמפקד  נבחר 
הדריך   2013 בשנת  חומ"ס.  ממונה  לתפקיד 
בקורס קצינים ולאחר מכן מונה כממלא מקום 
מפקד התחנה וכיום משמש כסגן מפקד התחנה.

קמחא דראש השנה 
עמותת 'ברכת שמואל' בראשות הרב שאול 
לקראת  אלו  בימים  חילקו  שליט"א,  אלקריב 
של  משטחים  של  טונות  עשרות  השנה,  ראש 
יסוד  מצרכי  יין,  פירות,  ירקות,  אוכל,  עופות, 
תורה  בני  אברכים  ילדים,  ברכות  למשפחות 

ולכל דורש.
וסיוע  עזרה  לקבל  נהנו  משפחות  מאות 
כי  אמר  אלקריב  הגר"ש  השנה.  ראש  חג  לפני 
"השאיפה שלנו היא לתת לכל מי שצריך וכמה 
את  לעבור  למשפחות  לעזור  מנת  על  שיותר 
גדולה  מצווה  זוהי  לכך  בנוסף  בקלות,  החגים 
ותשובה  שכתוב  כמו  אלו  בימים  צדקה  לתת 
ויהי  הגזירה  רוע  את  וצדקה מעבירים  ותפילה 
רצון שנזכה להיות מהנותנים ולא מהמקבלים". 

הח"כים של הליכוד ביקרו בעיר
 שני חברי ועדת חוץ וביטחון, ח"כ ד"ר ענת 
ברקו וסגן יו"ר הכנסת ח"כ אורן חזן סיירו 
בעיר בני ברק יחד עם יו"ר המטה החרדי 
בליכוד וחבר נשיאות הליכוד יעקב וידר. 
הסיור נערך תחת הכותרת של "חיבור בין 

אחים". ונערך לקראת ראש השנה.
שם  פונוביז',  בישיבת  ביקרו  הכנסת,  חברי 
הכנסת  בבית  ואברכים.  בחורים  עם  שוחחו 
למיצג  זכו  הם  בו  העיר,  ובמרכז  איצקוביץ', 
ממתנדבי 'איחוד הצלה' שהרחיבו על פעילותם. 
זכה  ברק,  בבני  הח"כים  של  הביקור 
והשבים,  העוברים  מצד  רבה  להתעניינות 

שניגשו לאחל שנה טובה. 
שנדמה  התוססת  "מהעיר  התפעלו  החכי"ם 
שלא נחה לרגע". וציינו לשבח את קבלת הפנים 
הכנסת  יו"ר  סגן  בעיר.  התקבלו  בה  הלבבית 
ח"כ אורן חזן ציין את קרבתו ואהדת משפחתו 
לחסידות חב"ד. הוא ציין את החשיבות הרבה 
שיש בביקור שכזה, "אנחנו בניגוד ליאיר לפיד, 
לא מתנשאים, מטיפים ומוסיפים שנאת אחים, 
החרדים  אחינו  את  ואוהבים  מעריכים  אנחנו 

וכך נתמיד".
ציין  בליכוד  החרדי  המטה  יו"ר  וידר  יעקב 
את  לחבק  שהגיעו  המשתתפים  כל  את  לשבח 
כי  ההוכחה  היא  זו  "קבוצה  החרדי:  הציבור 
בצוותא  יושבים  העם  חלקי  כל  אחרת  אפשר 
הוא  לשאינם  חרדים  בין  הקרע  לכתף.  כתף 
בעיקר קיים בכלי התקשורת ולא בקרב הציבור. 

נמשיך ונהווה גשר של חיבור בין האחים".

הרמת כוסית לשוטרים בעירייה
במפגש והרמת כוסית שהתקיים בעיריית בני 
ברק בהשתתפות ראש העיר הרב חנוך זייברט , 
ניצב משנה שמעון לביא מפקד מרחב דן, קצין 
ושוטרי  ומנהלי  כהן,  משה  ניצב  סגן  האג״מ 
השיטור העירוני ובכירי עירייה נוספים, שיבחו 
ראש העיר ומפקד המרחב, את יחידת השיטור 
העירוני בבני ברק, העוסקת בפעילותה לרווחת 

תושבי העיר.
השיטור  למנהל  פנה  לביא,  שמעון  נצ״מ 
בהצלחת  נכבד  חלק  ״לך  ואמר  מלכא  שלמה 
היתרון  המקצועיות,  השקט,  האופי  היחידה, 
את  הביאה  בעברך,  קצין  בהיותך  לך  שיש 
אח  להם  שאין  מרובות  להצלחות  היחידה, 
על  צפניה  מרק  פקד  את  שיבח  כן  כמו  ורע. 
תפקודו הלא מתפשר, והשגת מטרות היחידה. 
השיטור  יחידת  כי  המרחב,  מפקד  הוסיף  עוד 
ביחידות  מובילה  יחידה  הינה  העירוני, 
המרחב ועל כך הוא מודה למנהלים ולפקחים, 

והשוטרים".

קצרצרים
 מזל"ט: חמה ולבבית למתנדב היקר איש 
החסד ר' ברלה יעקובוביץ מבכירי ארגון זק"א 

לרגל להולדת הבת.

אגף  מנהל  סגן  ושדי  רפי  למר  מזל"ט:   
התברואה בעיריית ב"ב לרגל אירוסי בנו. 

נפטר  השנה  ראש  חג  בכניסת  בד"ה:   
מחשובי  ז"ל  בנט  אליעזר  שמחה  רבי  הרה"ח 
 86 בן  כשהוא  לב  דום  לאחר  קוז'מיר,  חסידי 

בפטירתו.

          ד' בתשרי תשע"ו 17/9/15

טקס קבלת הדרגה
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מעבדת מחשבים ניידים ונייחים
היחידה בגבעת שמואל!

בהזדמנות בהזדמנות בהזדמנות בהזדמנותבהזדמנות בהזדמנות בהזדמנות בהזדמנותבהזדמנות בהזדמנות בהזדמנות בהזדמנות
מחשב נייח קומפלט

1,695

 מעבד אינטל
G3250 3Ghz 

 לוח אם
H91M אינטל 

4GB DDR3 1600 זכרון 
SATA3 דיסק קשיח חצי טרה 

LED 20 מסך 
 מקלדת + עכבר אופטי

טאבלט
7 אינצ'

295

מחשב נייד

2,295
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7 אינצ'
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A111 רמקול
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75

דיסק און קי 
8GB

2929

אוזניות
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מאת: יעקב אמסלם

לבתי  דיינים  מונו  לא  שנים  מ-4  למעלה 
וכמעט קריסה  הדין, מה שיצר מחסור חריף 
ביום  נבחרו  הרבניים.  הדין  בתי  שירותי  של 
שנמשך  מייגע  דיון  לאחר  בלילה,  חמישי 
הדין  לבתי  דיינים   22 שעות,  מ-14  למעלה 
הדיינים  של  עבודתם  מעל  שיקלו  האזוריים 
דיוניים  לאחר  היה  הנוכחיים. בסיס החלוקה 
יהדות  ש"ס,  מפלגה:  לכל  כשליש  מפרכים, 

התורה והבית היהודי.
הרב אלון  ש"ס:  מטעם  שמונו  הדיינים 
אבידר, הרב שמואל חזן, הרב שחר עדו, הרב 
חיים וידאל, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב ינון 
בוארון בנו של חבר בית הדין הגדול הרב ציון 

בוארון והרב שמעון לביא.
הדיינים שמונו מטעם יהדות התורה: הרב 
הרב רפאל  וסרמן,  אלימלך  הרב  לרנר,  יאיר 
דוד  פריד, הרב  צבי  שמואל  גלב הרב 

גרוזמן, הרב שפיינר והרב אריאל שוויצר.
היהודי:  הבית  מטעם  שמונו  הדיינים 
הרב יעקב  שושן,  שלמה  הרב  לוי,  הרב סיני 
אלי,  הרב אלעד  כץ,  הרב דניאל  עובדיה, 
גאופטמן  זרביב, הרב אברהם  הרב אברהם 
של  המועמד  גם  שהוא  אוריאל  והרב אריה 

הרב צבי טאו.
מהווה  האמורים  הדיינים  של  בחירתם 

שהיו  לאחר  החרדיות  למפלגות  ניצחון 
ליברליים  דיינים  מספר  למנות  ניסיונות 
הדיינים  בין  צוהר.  רבני  בארגון  החברים 
האמורים ניתן היה למנות את הרב עו"ד דוד 

בס, הרב בניהו ברונר והרב ניר ורגון, החברים 
כאמור בארגון 'רבני צוהר'.

ניסו  האחרונות  השנים  בחמש  כאמור, 
הוועדה  את  לכנס  בדבר  הנוגעים  הגורמים 

זהות  בדבר  ההסכמה  אי  אך  פעמים,  מספר 
שדחתה  זו  היא  הוועדה  חברי  בין  הדיינים 
גבר  במקביל  כאשר  מינויים,  את  ושוב  שוב 
הצורך במינויים חדשים בבתי הדין האזוריים 
על  רבים  תיקים  נערמו  כי  העובדה  עקב 
קרסו  אשר  הקיימים  הדיינים  של  שולחנם 
לעינוי  אף  גרם  זה  מצב  הכבד.  העומס  תחת 
דין מצד המתדיינים שנאלצו להמתין זמן רב 

עד לטיפול בעניינם.
בקדנציה שעברה, ה'דיל' על תמיכת חברי 
קלה  שעה  האחרון,  ברגע  אך  סוכם,  הועדה 
את  הממשלה  ראש  פיטר  הועדה  כינוס  טרם 
שרת המשפטים דאז ציפי לבני באקט הזכור 
כפתיחת מערכת הבחירות, וזו בתגובה מיהרה 
לבטל את הישיבה שהייתה אמורה לשים סוף 

לסאגה המטלטלת את בתי הדין הרבניים.
חמישה  מהם  נציגים.   11 מנתה  הוועדה 
הרב  יוסף,  הגר"י  הראשל"צ  חרדים:  חברים 
הגדול  הדין  בית  חברי  לאו,  הגר"ד  הראשי 
הגר"צ בוארון והגר"צ אלגרבלי וח"כ ישראל 
נשים:  ארבע  חברות  בוועדה  מנגד,  אייכלר. 
רויטל  ח"כ  שקד,  איילת  המשפטים  שרת 
אפרת  עו"ד  הדין  עורכי  לשכת  נציגת  סוויד, 
רוזנבלט והטוענת הרבנית רחל לבמור. בנוסף 
ונציג  שטייניץ  יובל  היו"ר  בועדה  חברים 

לשכת עוה"ד אשר אקסלרוד.

לאחר דיון מתיש שנמשך עד שעות הלילה המאוחרות

 נבחרו 22 דיינים לבתי הדין האזוריים
 לאחר דיון ארוך בן למעלה מ-14 שעות נבחרו 22 דיינים לבתי הדין האזוריים  במהלך הלילה נמנע 

ניסיון למנות דיין החבר בארגון רבני צהר 

 הרבנים הראשיים לישראל הגר"י יוסף והגר"ד לאו                   )צילום: בעריש פילמר(
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סערת בחירת הדיינים -  יו"ר ש"ס אריה דרעי לקו עיתונות:

"הבית היהודי הפרו את כל 
הסיכומים ויהיה לכך מחיר כבד"
שיחה לילית שהתקיימה בין יו"ר ש"ס לראש-הממשלה ששהה בלונדון הביאה לטרפוד הדיל שהובילו אנשי הבית היהודי 
מאחורי גבם של הנציגים החרדים בוועדה למינוי דיינים  יו"ר ש"ס אריה דרעי: "הבית היהודי הפרו את כל הסיכומים 

המוקדמים ויהיה לכך מחיר כבד. נדרוש מראש-הממשלה לקבל לידינו בחזרה את ראשות הוועדה למינוי דיינים"

מאת: יוסי הכט

לראש- דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  בין  קשה  לילית  שיחה 
דיל  של  לטרפוד  הביאה  בלונדון,  ששהה  נתניהו  הממשלה 
שנרקם מאחורי גבם של החרדים על ידי נציגי הבית היהודי 

ובמרכזו בחירת הדיין הרב דוד בס בוועדה למינוי דיינים. 
בש"ס מאשימים כי לדיל היו שותפים גם הגורמים החרדים 
הרבנים  לבחירת  שכשל  משותף  מהלך  להריץ  בעבר  שניסו 
הראשיים ומבהירים כי מבחינתם מדובר בהפרת כל הסיכומים.
סיפור ההצלחה הגדול של בחירת הדיינים החרדים בוועדה 
שהתכנסה בסופ"ש שעבר, כבר תואר מכל הזוויות. ההצלחה 
הגדולה של דגל בהובלת חבר מועצת עיריית ירושלים אליעזר 
ראוכברגר, לא הוטלה בספק. הדיל של בחירת שבעת הנציגים 
עבר  התורה(,  דגל  עם  המזוהים  חמישה  )מתוכם  האשכנזים 

חלק – בתמיכת הבית היהודי.
את המשחקים עשו חברי הבית היהודי עם הדיינים שזוהו 
עם ש"ס. ברביעי בלילה, בעקבות פגישה לילית בין אילת שקד 
הפועלות,  הנפשות  של  הכנה  עבודת  אחרי  שטייניץ  ליובל 
סוכם על בחירת 19 דיינים, חמישה דתיים-לאומיים מהמפד"ל 
)ועוד דתי-לאומי אחד, כביכול מטעם הליכוד(, שישה חרדים 
נוסף מטעם הליכוד( ושישה  ואחד  )חמישה מש"ס,  ספרדים 

חרדים אשכנזים כנ"ל. 
אמורה  הייתה  הליכוד  כחברי  הנוספים  המועמדים  הצגת 
לחסוך מאילת שקד את ההסברים מדוע נמנעה מבחירת דיינים 
שהחרדים לא הסכימו לתת יד לבחירתם. כבונוס לוויתור של 

היהודי  בס הבית  הרב  הדיין  של  מועמדותו  על 
עבור  שנחשב 
ם  י ד ר ח ה
ם  י ד ס ל
 , ם ו ד א
על  סוכם 
ת  ר י ח ב
ן  י י ד
- י ת ד
י  מ ו א ל
 , ף ס ו נ
ך  ס ב ו
ל  כ ה
ה  ע ב ש
ם  י י ת ד
לאומיים.

בוועדה 
ה  מ צ ע
ל  ה נ ת ה
משעות 

הצהריים של יום חמישי הליך מייגע שנמשך שעות ארוכות. 
שבעים וארבעה דיינים היו ברשימה, כאשר לפי הנחיות היועץ 
עד  חמש  במשך  לדון  חובה  הראשית,  הרבנות  של  המשפטי 
עשר דקות בכל אחד ואחד מהשמות. זה לבד, ארך כמה שעות 

טובות.
אבל הדרמה הגדולה התרחשה בשעות הקטנות של הלילה. 
שלושה,  עוד  נותרו  המוקדם  הסיכום  ולפי  נבחרו  דיינים   19
מה  קולות,  שישה  אחד  כל  קיבלו  מועמדים  שארבעה  אלא 

שחייב סבב נוסף לבחירת עוד שלושה. 
בשלב הזה התברר לנציגים החרדים כי מאחורי הגב ובניגוד 
הרשימה  דיל.  רקחו  היהודי  הבית  נציגי  הסיכומים,  לכל 
גם  וכך  חלק,  נכנסה  התורה  יהדות  עם  שזוהתה  האשכנזים 
הרשימה הדתית לאומית, אך הדיינים המזוהים עם ש"ס – עלו 

לסיבוב שני תוך כדי הפרת סיכום ברורה.
דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  הוזעק  ליל,  חצות  לאחר  זה,  בשלב 
להביא לשינוי המגמה. בירורים מהירים שהוא ערך העלו כי 
שהובילו  גורמים  עם  בשיתוף  חרדי  דיין  חבר  היהודי  לבית 

בשעתו את הדיל לבחירת רבנים ראשיים. 
דרעי שעקב מקרוב אחר המהלכים ואף קיים פגישה מיוחדת 
עם ראש הממשלה טרם צאתו ללונדון בסופ"ש שעבר, מיהר 
להתקשר לנתניהו בלונדון והבהיר לו את ההשלכות שיהיו 
אם הרשימה שמזוהה עם ש"ס לא תיבחר, ובמקום אחד 
מנציגי ש"ס ייבחר דיין דתי לאומי שנחשב עבור החרדים 

לבעייתי.
יו"ר  למעשה  עומד  הדיל  שמאחורי  חשדו  בש"ס 
הוועדה שר האנרגיה יובל שטייניץ, שנוטר לדרעי טינה 
מפרשת מתווה הגז. נתניהו העלה אותו על הקו ובעקבות 
השיחה שהתקיימה הבינו גם בש"ס כי שטייניץ הוא לא 

מקור הצרה.
הטלפונים הבאים היו לדיין החרדי וכן ליו"ר הבית היהודי 
הדיינים  לבחירת  דבר  של  בסופו  שהביא  מה  בנט.  נפתלי 
החרדים, היה חזרתו של הדיין החרדי והצבעתו בעד הרשימה 

החרדית. 
היה  שזה  ככל  כי  טוענים  התורה  ביהדות  והן  בש"ס  הן 
תלוי בבית היהודי, הרי שאלי בן דהן שבחש כאילו לא עזב 
את תפקיד סגן שר הדתות, ואילת שקד שרת המשפטים, היו 
מביאים בכל מחיר לבחירתו של הרב בס. מנגד, בבית היהודי 
הסופית  התוצאה  וכי  הסיכומים  בכל  עמדו  הם  כי  מבהירים 

מדברת בעד עצמה.
בשיחה עם קו עיתונות מבהיר יו"ר ש"ס כי לניסיון של הבית 
היהודי לטרפד הבנה ברורה יהיה מחיר: "הבית היהודי הפרו 
את כל הסיכומים המוקדמים ויהיה לכך מחיר כבד והשלכות 

משמעותיות בהמשך הדרך בקואליציה". 
קבלת  הוא  לבוא  שצריך  הראשון  הצעד  כי  מבהיר  דרעי 
מראש-הממשלה  "נדרוש  דיינים:  למינוי  הוועדה  ראשות 
לקבל לידינו בחזרה את ראשות הוועדה למינוי דיינים", אומר 
יו"ר ש"ס. גם אם הדרישה תתקבל הרי שהצעד עשוי להיות 
בעיקר סמלי לאור העובדה שבסבב האחרון אוישו כל התקנים 

ובשנת 2016 עשוי להתפנות עוד תקן אחד בלבד.
בשורה התחתונה הניצחון החרדי בוועדה לא מוטל בספק, 
"בבית היהודי גם אכלו את הדגים המקולקלים, גם לקו, וגם 
בש"ס,  אומרים  מהעיר",  יגורשו  הם  בנו,  תלוי  שזה  ככל   –
תהיה  לא  לנו  שגם  מלא  בפה  היום  לומר  יכולים  "אנחנו 

מחויבות לסיכומים מול הבית היהודי בנושאים אחרים".

הראשל"צ הגר"י יוסף עם הדיינים שנבחרו                                                                                   )צילום: יעקב כהן(

השר אריה דרעי
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מאת: מנדי כץ

כינס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בנושא  חירום  דיון  השנה  ראש  במוצאי 
המצב הביטחוני בירושלים וסביבותיה, לאור 
ראש  במהלך  שאירעו  החמורים  האירועים 
החג  מסעודת  שחזר  יהודי  נרצח  בו  השנה, 

וזריקות אבנים בכמה מקומות בירושלים.
בפתח הדיון אמר רה"מ: "אנו נילחם בכל 
האמצעים הנדרשים נגד מידי האבנים, זורקי 
שיורה  ומי  צינור  ומטעני  התבערה  בקבוקי 
ושוטרים.  באזרחים  לפגוע  כדי  זיקוקים 
אבנים  שזריקות  שוב  הוכח  החג  בערב 
יכולות להרוג. פעולות כאלה יתקלו בתגובה 
חריפה מאוד של ענישה ומניעה. נוביל שינוי 
הרתעה  של  חדש  סטנדרט  ונקבע  מערכתי 

ומניעה".
בדיון הוחלט להחמיר את הצעדים במספר 
פתיחה  הוראות  שינוי  בחינת  תחומים: 
אלה  לעברות  מינימום  עונשי  קביעת  באש, 
והוריהם  קטינים  על  גבוהים  קנסות  והטלת 

שמבצעים עבירות אלה.
שישראל  בדיון  הדגיש  הממשלה  ראש 
הבית  בהר  קוו  הסטטוס  לשמירת  מחויבת 
ביקורי  למנוע  למתפרעים  תיתן  לא  וישראל 

יהודים בהר.
לשבוע  המשך  דיון  קבע  הממשלה  ראש 
עליהם  הצעדים  כל  את  לקדם  כדי  הבא 

הוחלט בדיון.
השר  הביטחון,  שר  השתתפו  בדיון 
השר  המשפטים,  שרת  פנים,  לביטחון 
לענייני ירושלים, שר התחבורה, ראש עיריית 
השב"כ,  ראש  המפכ"ל,  מ"מ  ירושלים, 
ראש  המל"ל,  ראש  לממשלה,  היועמ"ש 
מולכו,  עו"ד  החוץ,  משרד  מנכ"ל  אמ"ץ, 

וגורמים נוספים.
ריבלין  )רובי(  ראובן  המדינה,  נשיא 
שוחח במוצאי החג עם ממלא מקום מפכ"ל 
המשטרה, ניצב בנצי סאו בעקבות התקריות 

הקשות שאירעו בירושלים במהלך החג.
הנשיא התייחס לתקריות בסיום שיחתו עם 
ניצב סאו: "בערב ראש השנה נרצח אלכסנדר 
תקרית  משפחה.  ואיש  ירושלמי  לבלוביץ׳ 
שמדובר  לכך  נוספת  עדות  היא  הזו  הדמים 
ביד  נגדו  לפעול  עלינו  וכי  דבר  לכל  בטרור 

הקשה הראויה לטרור.
מקום  עם ממלא  החג שוחחתי  צאת  "עם 
וקיבלתי  סאו  בנצי  ניצב  המשטרה,  מפכ"ל 
במהלך  הקשים  האירועים  על  סקירה  ממנו 
המשטרה  של  המקיף  הטיפול  ועל  החג 
הנשיא. "הודיתי  אמר  הביטחון",  וכוחות 
לו ודרכו למפקד מחוז ירושלים על העבודה 
אלו  ברגעים  וגם  החג  במהלך  המאומצת 
רחובות  אל  והסדר  החוק  להשבת  ממש 
העיר. אני שולח מכאן את תנחומיי למשפחה 

האבלה. מי ייתן ולא ידעו עוד צער".
אמר  ברקת  ניר  ירושלים  העיר  ראש 
החג:  במהלך  בבירה  האירועים  בעקבות 

הוכחה  הוא  החג  בערב  שהתרחש  "הרצח 
לכל  פיגוע  הוא  אבנים  שיידוי  לכך  נוספת 
ומיידי  הרתעה  כל  שאין  ייתכן  לא  דבר. 
וחוזרים לפגע.  אבנים שנתפסים משוחררים 
את  מיידית  להשלים  לממשלה  קורא  אני 
לשנים  לכלא  לשלוח  שיאפשרו  ההליכים 
רבות כל מי שייתפס מיידה אבנים ולהפעיל 
אבנים.  מיידי  כלפי  הדין  חומרת  מלוא  את 
ופעולות  הרתעה  יצירת  חזקה,  ענישה 
עם  להתמודד  הדרך  הם  נחושות  מבצעיות 
פיגועי האבנים. אני שולח תנחומים מעומק 
הלב למשפחת לבלוביץ ומחזק אותם בשעה 

קשה זו".
ברקת:  הוסיף  הבית  בהר  לנעשה  באשר 
שהר  מצב  בשום  לאפשר  לממשלה  "אסור 
הבית ישמש מקלט למחבלים ועליה לפעול 
ללא מורא על מנת להחזיר את הסדר, השקט 
לשמירת  מחוייבים  אנחנו  להר.  והקדושה 
חופש הפולחן והסטטוס קוו בירושלים, ואני 
שעושים  הציני  השימוש  את  בתוקף  מגנה 
את  להפוך  מנת  על  זה  בחופש  הקיצונים 
המקומות הקדושים למוקדי טרור. אף מסגד, 
כנסיה או בית כנסת לא יהיו מקלט לאלימות 
יהיו  שלא  כפי  בירושלים,  מקום  בשום 

בוותיקן, במכה או בכל מקום אחר בעולם".

 האופוזיציה תקיים כינוס  
     פגרה מיוחד

בירושלים  האלימים  האירועים  רקע  על 
והתגברות אירועי הטרור בבירה אשר פוגעים 
ומערערים את בטחון אזרחי ישראל מבקשת 
סיעת 'יש עתיד' לכנס את הכנסת לדיון פגרה 

מיוחד בנושא.
הפכו  תבערה  ובקבוקי  אבנים  "זריקת 
"המצב  עתיד.  ביש  אמרו  שבשגרה",  לדבר 
להחזיר  צריך  עוד,  להימשך  יכול  אינו  הזה 
ישראל  מדינת  לתושבים.  הביטחון  את 
מנת  על  האמצעים  בכל  לפעול  חייבת 
להילחם בטרור. לבקשה לכינוס פגרה מיוחד 
הצטרפו גם סיעות המחנ"צ, מר"צ והרשימה 

המשותפת.
האבנים  לפיגוע  הגיב  לפיד  יאיר  ח"כ 
מן  שסטה  בעת  לבלוביץ'  אלכס  נרצח  בו 
ואמר:  הנציב  לארמון  סמוך  בכביש  הדרך 
למשפחת  תנחומי  את  לשלוח  מבקש  "אני 
את  שהרג  האבנים  זריקת  פיגוע  לבלוביץ'. 
"מזכיר  לפיד,  אמר  לבלוביץ'",  אלכסנדר 

לכולנו שוב שאבנים הורגות".
אל  קשה  ביד  לנהוג  "צריך  הוסיף:  לפיד 
פעולת  כל  ונגד  הללו  האבנים  מיידי  מול 
ישראל.  מדינת  אזרחי  את  שמסכנת  טרור 
להלחם  כדי  הכל  לעשות  צריכה  הממשלה 
לכל  המלא  הגיבוי  את  ניתן  ואנחנו  בטרור 
פעולה שתחזיר את הביטחון לתושבי מדינת 

ישראל".

נתניהו בדיון חירום במוצאי ר"ה:

"נקבע סטנדרט 
חדש של הרתעה 

לזורקי אבנים"
במוצאי החג כינס ראה"מ נתניהו דיון סביב הנושא 
הביטחוני בירושלים: "אנו נילחם בכל האמצעים 

הנדרשים נגד מידי האבנים, זורקי בקבוקי התבערה 
ומטעני צינור"  הנשיא ריבלין: "תקרית הדמים הזו 

היא עדות נוספת לכך שמדובר בטרור לכל דבר"
האתרוג שגדולי הדור מברכים עליו

פרדס לאתרוגים תימניים 
מזן בלתי מורכב למהדרין מן המהדרין

בשעה טובה ומוצלחת יצא השנה פרדס חדש 

בהשגחת הבד“ץ בית יוסף 
משעת השתילה ועד לשעת הקטיף

בהשגחת וועד השמיטה

ניתן להשיג הדסים ולולבים מובחרים 
בהשגחות מהודרות

בית אריזה למיון אתרוגים, הדסים ולולבים מושב תקומה,
משק 3 נייד. 054-4933671 054-4933670

נתיבות: רח‘ ירושלים 66, יעקב: 054-4933671 לסוחרים
ירושלים: רח‘ יואל 19 שכונת הבוכרים יצחק: 054-4933672

ירושלים: רח‘ צפרירים 17ג‘ רמות א‘ יוסף: 054-2502409
ביתר עילית: רח‘ מהרי“ץ 9/1 יהושע: 052-7603145

אתרוגי האבות-תקומה










 

לסוחרים מתחייבים למחירים 
הכי נמוכים בשוק!

המכירה לבודדים תחל מצאת צום גדליה

גידול של ערבות ’לבלוב‘ 
ישירות לצרכן

אתרוגי האבות-תקומה

פטנט ייחודי!
שקיפות מלאה 

לאתרוג
ניתן להשיג 

אתרוגים גדולים
במשקל 3-4 ק“ג



LEGACY
לאחר שהתמחה באוסטריה בייצור יין, עולה ר׳ אברהם טפרברג בסוף 
טפרברג.  יקב  את  בה  ומקים  העתיקה  בעיר  מתיישב  ה-19,  המאה 
ייחודיים,  זנים נישתיים, מכרמים  LEGACY מיוצרת ממגוון  סדרת 
בתהליך מוקפד ומבודל משאר יינות היקב אשר מעניק לסדרת יינות 

זו, עושר ובידול מובהק. 
יקב טפרברג - דור חמישי לאהבת יין.

מהדורה מוגבלת!

אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת
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סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש אירח 
שגריר  את  בביתו,  צהריים  לארוחת 
ארה"ב בישראל, מר דן שפירו, פגישה זו 
נערכה במסגרת מערכת הקשרים הענפה 
עם  בירושלים  ישראל  אגודת  מרכז  של 
בישראל.  בפגישה  ארה"ב  שגרירות 
דייוויס,  דוד  אהרן  הרב  גם  השתתף 
מרכז  של  חוץ  לקשרי  המחלקה  מנהל 
ברגר  וג'ונתן  בירושלים  ישראל  אגודת 

מהמחלקה המדינית של השגרירות.
להיות  אמורה  שהייתה  הפגישה 
בין  ההדוקים  הקשרים  בגין  שגרתית 
בתל  לשגרירות  בירושלים  אגו"י  מרכז 
וכן  בירושלים  והקונסוליה  אביב, 
מאוד  מהר  הפכה  האמריקאי,  הממשל 
ישראל  שבין  הקשרים  על  לאקטואלית 
לבין ארה"ב והמצב של היהדות החרדית 
ועוד  המדיני  המצב  ובארה"ב,  בישראל 

נושאים אקטואליים רבים ומגוונים.

שפירו  דן  מר  ארה"ב  שגריר 
ישראל,  של  ידידה  היא  אמר  שארה"ב 
והדגיש כי הברית היא חשובה והידידות 
היא אמיצה, כך היה וכך יהיה בהמשך, 
של  והצרכים  במצבם  התעניין  הוא 
הציבור החרדי בישראל, ועל עבודתו של 

הרב פרוש כסגן שר החינוך.
והודה  ובירך  שיבח  החינוך  שר  סגן 
על הקשר ההדוק והאכפתי של השגריר 
במשך  בישראל  החרדית  הקהילה  עם 
כי "הוא  מאוד מעריך  כל השנה  ואמר 
בארה"ב  שהממשל  המלמד  הקשר,  את 
חשוב  גורם  החרדי  בציבור  רואה 
סיפר  בהמשך  במדינה".  ומשמעותי 
לפתחו  שעומדים  הרבים  האתגרים  על 
כסגן שר החינוך, האריך והסביר על איך 
מערכת החינוך החרדית בישראל פועלת 
ישראל  שגדולי  הרבה  החשיבות  ועל 
והמשמעות  החינוך  בעצמאות  רואים 
זכות  שזו  התורה  לימוד  של  והחשיבות 

קיומנו כאן בארץ.

"הנחה בביטוח החובה לרכב 
שישבות יום בשבוע"

את הדברים הציע ח"כ אורי מקלב במהלך דיון בוועדה 
המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה  

מאת: יעקב פלדמן

וועדת  הכספים  לוועדות  המשותפת  הוועדה 
המפקח  בבקשת  היום  דנה  הכנסת  של  החוקה 
פרמטרים  לכלול  האוצר  במשרד  הביטוח  על 
החובה  בביטוח  ההנחה  בשקלול  נוספים 
התקנת  בגין  הנחות  שקלול  באמצעות  לרכב, 
אביזרי בטיחות, ניטור נתוני הנהיגה של הרכב, 
נהיגה  מיומנות  לשיפור  בקורס  השתתפות 
של  השנתית  הקילומטרים  כמות   - ו"נסועה" 

הרכב.
הביטוח  על  הממונה  משרד  החוק,  פי  על 
המאפשרים  פרמטרים  קובע  האוצר  במשרד 
בפרמיות  הנחות  להעניק  הביטוח  לחברות 
מבקש  הוא  וכאשר  פיהן,  על  החובה  ביטוח 
אישור  לקבת  עליו  נוספים,  "משתנים"  להוסיף 
לכך מוועדה משותפת לוועדת הכספים ולוועדת 
החוקה של הכנסת. לבקשת הממונה על הביטוח 
הגב' דורית סלינגר התכנסה הוועדה המשותפת 

לדיון בהצעות.
הצעות  כי  הכנסת  חברי  ציינו  הדיון  במהלך 
הממונה על הביטוח אינן מדידות ואינן ישימות. 
ידי  על  מופיעות  אינן  הללו  "עובדה שההצעות 
בפרמיית  להנחה  כפרמטרים  הביטוח  חברות 

ביטוח חובה", הסבירו.
סוגיית  את  העלה  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 

ולמעשה  בשבוע  יום  רכבם  את  המשביתים 
בתאונות  למעורבותם  הסבירות  את  מקטינים 
את  מגביל  האוצר  משרד  מדוע  ותהה  דרכים 
הקשור  בכל  הביטוח  חברות  של  הדעת  שיקול 
הקשור  שבכל  בעוד  לרכב,  החובה  לביטוח 
שיקול  הביטוח  לחברות  ניתן  המקיף  לביטוח 
הביטוח  שחברות  "כפי  לחלוטין.  עצמאי  דעת 
החובה  ביטוח  בפרמיית  הנחה  לתת  יודעות 
לרכב שאינו נוסע בשבת, אין שום סיבה שמשרד 
האוצר לא יאפשר הטבה כזו גם בביטוח החובה. 

החברות מעוניינות בכך", הסביר.
נתונים  לשקלל  מבקש  האוצר  "משרד 
משום  ברכב,  בטיחות  אביזרי  התקנת  דוגמת 
לירידה  מביאים  הללו  האביזרים  שלדבריהם 
כי  וציין  מקלב  ח"כ  אמר  הדרכים",  בתאונות 
"ברור לחלוטין שגם השבתת רכב מפעילות יום 
למעורבות  הסבירות  את  מקטינה  בשבוע  אחד 
את  גם  לשקלל  שיש  כך  דרכים,  בתאונות 
יפנים  האוצר  שמשרד  הראוי  מן  הזו.  העובדה 

את מה שחברות הביטוח עצמן כבר הבינו".
לא  הביטוח  על  הממונה  שנציגי  מכיוון 
יו"ר  הודיע  נגדם,  שהופנו  הטענות  על  השיבו 
כי  הדיון  בתום  סלומיאנסקי  ניסן  ח"כ  הוועדה 
הוועדה אינה מאשרת בשלב זה את ה"משתנים" 
כאשר  רק  וכי  האוצר,  משרד  ידי  על  שהוצעו 

יוגשו פרמטרים יעילים שנבדקו הם יאושרו.

 ביקור השגריר
 במסגרת מערכת 
הקשרים של מרכז 
אגו"י בירושלים 
לממשל ארה"ב, 
אירח סגן שר 

החינוך ח"כ מאיר 
פרוש בביתו את 

שגריר ארצות הברית 
 שגריר ארה"ב בביתו של ח"כ פרושבישראל

גם בסוכה, שומרים על כללי בטיחות בחשמל!

אה... בוואט אחת!

שקע, תוך כמה זמן 
בנית את הסוכה?

בתוך הסוכה: 
 יש להשתמש בציוד חשמלי (שקעים, אמצעי תאורה, כבלים, אביזרים) תיקני ותקין בלבד, שמתאים להתקנה מחוץ לבית

   (מוגן מים) 
 כשמשתמשים בכבל מאריך - יש להקפיד כי השימוש בו נעשה לפרק זמן מוגבל, וכי הוא מוצמד היטב לדופן ולגג הסוכה  

    ואינו מהווה מכשול או מפריע לתנועה במקום
 בעת השימוש בכבל מאריך, יש להקפיד לחבר אליו קודם את המכשיר החשמלי ורק לאחר מכן לחבר אותו לשקע שבקיר

 כשמנתקים כבל מאריך יש להקפיד ולנתקו קודם מהחשמל ורק אחר כך מהמכשיר אליו חובר
 אסור לתלות קישוטים על חוטי החשמל ובסמוך לנורות החשמל שמאירות את הסוכה

 תליית קישוטים חשמליים בסוכה צריכה להיעשות רק על ידי מבוגר
 גם בסוכה חשוב לזכור: לא ניגשים לחשמל ולמכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגליים יחפות!

כשבונים סוכה: 
 אסור לבנות את הסוכה בצמוד    
   לעמודי חשמל ולארונות חשמל, 
    ואסור להשתמש בהם לבנייתה

 כשמרימים את הסכך כדי להניחו 
על הסוכה - יש להתרחק מעמודי     

חשמל ומכבלי חשמל ולהיזהר לא       
לגעת בהם    

 אסור להניח סכך על כבלי חשמל 
    ולא בקירבתם



ניתן לשלוח יצירות עד לתאריך כ"ח תשרי תשע"ו )11.10.2015(. בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי שטראוס.
בשליחת היצירות יש לציין פרטים אישיים. התמונות להמחשה בלבד.

מבצע יוצרים וזוכים האהוב   
יוצא לדרך!

מכינים יצירה מקורית מאריזות הקפה, המתוקים והמלוחים של עלית 
והיצירה המנצחת תזכה את שולחיה ב-

!₪ 20,000  
בנוסף, 20 היצירות הטובות ביותר

יזכו את שולחיהן במצלמה דיגיטלית יוקרתית

מכינים מהאריזות של עלית  1
יצירה מקורית ומיוחדת 23 קונים ממגוון מוצרי 

המלוחים, המתוקים והקפה 
של עלית 

שולחים תמונה לת.ד. 2646 בני ברק
עבור מבצע "יוצרים וזוכים של עלית" 
elite3433@gmail.com :או למייל     

אוהבים תפוצ'יפס ודוריטוס?
נהנים משוקולד פרה ואצבעות?

כבר קניתם קפה לחגים?

איך משתתפים?
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מאת: יאיר פלד

תפילות  התקיימו  גדולה  רוח  בהתרוממות 
ר"ה ע"י קהילת בני התורה רמת דוד הקהילה 
שמורכבת מאברכים ובני תורה צעירים בוגרי 
מיטב הישיבות הקדושות בארץ ומבעלי בתים 

חשובים אוהבי תורה.
יגאל  הרב  ע"י  הוקמה  דוד  רמת  קהילת 
צורך  שראו  חשובים  אברכים  מספר  ועוד  חן 
באזור  התורה הספרדים  בני  ציבור  את  לגבש 

ק. הישיבה- פרדס ברמן.
תשס"א  בשנת  היתה  הגיבוש  של  תחילתו 
ע"י הקמת כולל יום שישי וכולל ביו הזמנים 
ולאחר  זכאי  בן  ברחוב  דוד"  "בית  בביהמ"ד 
הבניינים  ואכלוס  התגבשות  עם  שנים  מס' 
בית  נפתח  דוד",  "רמת  בשכונת  החדשים 
הכנסת ובית מדרש בת"ת "פרי חדש" שמידי 
שבת וחג נישאו דרשות ושיעורים לפני ערבית 
ממיטב הרבנים והדרשנים, והתפילות נישמעו 

בנעימה ע"י אברכי המקום.
ללימוד  שישי  ליל  כולל  הוקם  כן  כמו 
וגם  וכו'(  )שובבי"ם אלול  בזמנים המסוגלים 
כל  מסרו  שגם  ביהמ"ד  לאברכי  שבת  כולל 
המתפללים  לציבור  הלכתיים  ועדים  שבת 
לאחר תפילת מוסף )הועד הוקם לע"נ הטהורה 

של מרן "היביע אומר" זצ"ל(.
ראשי  נקראו  ישראל  גדולי  בהוראת 
בעיית  את  לפתור  ולנסות  לפעול  ביהמ"ד 
ואכן  משה  קרית  בשכונת  המתמודד  הנוער 

עם  בייעוץ  במצב  לטיפול  במאמצים  הותחל 
שפעילות  עקא  דא  אך  שטיין.  מנחם  הרה"ג 
הקהילה  ראשי  של  הצורך  עקב  נקטעה  זאת 
למקום רחב ידיים עקב הרחבת הפעילות. וכך 
לביתו של  ואף  רמז  לחניון בשד'  המניין  נדד 
ולבניין "תורה וחסד" בראשות  יגאל חן  הרב 

הגר"מ פחימה. 
שמידי  הנוראים  הימים  התקרב  עם  כאמור 
באווירה  והשיחות  התפילות  התקיימו  שנה 
המתפללים  מצד  הדרישה  התגברה  מרוממת, 
לחדש את המניין עם השיחות והשיעורים גם 
ואכן מארגני המניין פנו לראשי הת"ת  השנה 
לימים  המקום  את  לתת  שנענו   77 באנילביץ 

הנוראים למניין חשוב זה.
מרווח  באולם  התקיימו  התפילות  כאמור 
שאליה  תשלום(  ללא  מקומות  )עם  וממוזג 
והסביבה  אנלביץ  מתושבי  רבים  הצטרפו 
ובסה"כ קרוב ל-180 איש השתתפו בתפילות 

הימים הנוראים במקום. 
במהלך ימי ר"ה נשא דברים הגאון רבי צבי 
סימן טוב, תושב האיזור ועוד דרשנים ומגידים 

חשובים. 
יצוין כי נותרו מס' מקומות ליום הכיפורים 
יצחק  רבי  הגה"צ  בהשתתפות  בגברים 
ליצור  יכולים  המעוניינים  שליט"א.  קולדצקי 
ב-0548449381.  או  ב-0527675105  קשר 
עקב כל הסבל הנ"ל פנו ראשי הקהל לעירייה 
לבקשת הקצאה למקום קבוע באזור רמת דוד 

שיכון ג'.

אשאלה ממנו מענה לשון
עשרות אברכים, תושבי רמת דוד ושיכון ג', השתתפו 
בתפילות ראש השנה שהתקיימו באולם ממוזג ומרווח 

במבנה הת"ת ברחוב אנליביץ

0 3 - 5 7 0 0 8 0 5  : ו ג י י ם ח י ח ו ל ש מ ת ו ו נ מ ז ה . ל ן ת ג מ ( ר י ק ס נ י ט ו ב ׳ ת ז נ י פ ( 4 0 ן  ו י ר ו ן ג : ב ו נ ת ב ו ת כ

בן גוריון וז׳בוטינסקי נפגשים בסושי רול

אסיאתית. חלבית. כשרה למהדרין

מסתבר שזה הסושי הכי טוב בארץ נקודה

מסעדה  רול.  סושי  את  למצוא  תוכלו  גן,  ברמת  גוריון  בן   - ז׳בוטינסקי  הרחובות  בפינת 
ומדויקות  מעוצבות  המנות  מיוחדת,  האווירה  רול  בסושי  למהדרין.  כשרה  חלבית   אסיאתית 
במיוחד! להגיע  שווה  בארץ.  ביותר  הטוב  הסושי  שזהו  אומרים  דבר  מביני  טעם!  איזה  שמיטה לחומראוהטעם, 

פתוח
 בסוכות 

במקום
סוכה 
מהודרת
ועכשיו
בתפריט
 חדש! 

 הקריירה שלך 
בתחום היופי

 מתחילה 
בחגים!

הרשמי עכשיו לקורס בניית ציפורניים או פדיקור -מניקור 
בין הנרשמות בתקופת החגים יוגרלו פרסים בשווי כולל של 

 ₪ 100,000 

  רח' המכבים 17 פ"ת
073-7692696

סניף פתח-תקווה
תקופת המבצע 1.9.2015-30.10.2015, ט.ל.ח. בכפוף לתקנות המבצע, החברה רשאית לסיים את המבצע ללא הודעה מוקדמת.

 3
 חבילות 

"פתיחת עסק"

18
 קורסים 
מקצועיים

10
 OPI ערכות

יוקרתיות



סכך, בדים, 
קורות ועוד מתצוגה 

ועודפים
עד 70% הנחה

www.9252.co.il

בובת לולב
במקום 50 ₪

רק 29 ₪

וילון דקורטיבי 
לסוכה

במקום 40 ₪ רק 9.90 ₪

תמונת 
פוליגל 

צבעונית לסוכה
במקום 30 ₪ רק 9.90 ₪

בובת 
ס”ת גדול 

לילדים 50 ס”מ 
במקום 50 ₪

רק 25 ₪

ס"ת א' - ב' 
במקום 200 ₪

רק 99 ₪

הקופון תקף בסניפים המפורסמים במוקד הטלפוני 9252* בלבד   
שם: ______________ עיר_____________ נייד:________________ מייל______________

*אין כפל מבצעים / מוגבל למימוש אחד מכל פריט/תקף עד לתאריך יד’ תשרי תשע”ו )27.9.14( / ניתן לממש בהצגת הקופון המקורי בלבד ובמילוי פרטים 
אישיים /המבצע עד גמר המלאי / החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת . ט.ל.ח. 

ענקיות!בהנחות 

קופונים ומבצעים בלעדיים בחנויות המפעל:

בית דגן: 
שד' מנחם בגין 6

במתחם ONE “בארות יצחק”
במשתלת “טל-נוי” צומת רינתיה )חניה בשפע(

יר
הע

ל 
קו

סטנדר
במקום 180 ₪ 

רק 99 ₪
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מובילים גם 
בבריאות הנפש

מאת: חיים רייך

שר  שמוביל  הנפש  בריאות  בתחום  הרפורמה  תחילת  עם 
בריאות'  שירותי  'מכבי  פועלת  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות 
כלל חברי מכבי בתיאום מלא  לרווחת  להוביל את הרפורמה 

עם משרד הבריאות.
שנה  לפני  כבר  נערכה  בריאות  שירותי  שמכבי  יצוין, 
הנפש,  לבריאות  הקשורים  הגורמים  כל  מול  בהתארגנות 
כאשר נפתחו מרפאות מיוחדות בהן ניתן לקבל שירותי רפואה 
המקצועיים ביותר בתחום בריאות הנפש תוך התאמה לצרכי 
במגזר  ומובילה  גדולה  כקופה  ועיר.  עיר  בכל  החרדי  המגזר 
מכבי  עצמה  על  לקחה  לקהילה  שמחוברת  וכקופה  החרדי 
להיות מובילה גם בבריאות הנפש ונערכו לכך בהתאם, וכבר 
בריאות  בתחום  מלאים  שירותים  מקבלים  מכבי  חברי  היום 

הנפש ללא שום עיכוב ובירוקרטיה ממושכת.
במסגרת קידום הרפורמה נכנסו מנכ"ל 'בית חם' הרב אריה 

מונק ומנהל השיווק למגזר החרדי במכבי הרב משה שלזינגר, 
מר  בריאות  שירותי  מכבי  של  התפעול  חטיבת  ראש  עם  יחד 
ציון אוליאל, למעונו של שר התורה הגר״ח קנייבסקי שליט״א 

לקבל את ברכתו.
בכל  שיזכו  אותם  ובירך  בחמימות  קיבלם  הגר״ח שליט״א 
שעזרתם  ויזכו  בעשייתם,  שמים  שם  ויקדשו  ידיהם  מעשי 
תתבטא רק בשמחות, הגר"ח שליט"א איחל להם שנה טובה 
עם  לחולי  ברכתו  את  שיגר  כמו"כ  טובה.  וחתימה  וכתיבה 

ישראל  - בריאות טובה ואריכות ימים.
ראש מחוז המרכז במכבי שירותי בריאות הגב' דבורה חסיד 
מצינת כי "מכבי נערכה בפריסת מרפאות לבריאות הנפש ברחבי 
נפתחו ארבע מרפאות, ברמת  ופתיחתן. במחוז המרכז  הארץ 
ובתל אביב. מלבדן קיימת פריסה של עשרות פסיכולוגים  גן 
ופסיכיאטרים ברחבי המחוז. שישה מתוכם נמצאים בבני ברק. 
אנו מודעים לכך שלא אחת חברים נרתעים מלקבל טיפול עקב 
בקהילה.  בשילובם  יפגע  הדבר  שמא  וחשש  ובושה  סטיגמה 

לאנשים  והזדמנות  חיים  הצלת  השירות  בזמינות  רואים  אנו 
החבר.  פרטיות  על  לשמור  מחויבים  אנו  בקהילה.  להשתלב 
הזימון של המטופלים נערך במדורג תוך שמירה מוחלטת על 
פרטיותם ועל חסיון המידע הרפואי. אנו מתרשמים שההיענות 

הולכת ומשתפרת".
הסכמים  מכבי  סגרה  הנפש,  בבריאות  הרפורמה  במסגרת 
עם הנהלת ארגון 'בית חם' שלהם סניפים רבים ברחבי הארץ 
בצורה  מנוהל  הארגון  בנפשם,  הלוקים  בחולים  המטפלים 
על  וצוותו,  מונק  אריה  ידי המנכ"ל הרב  על  ביותר  מקצועית 
מנת לתת את השירות המיטבי, המקצועי והזמין לחברי מכבי.

הרבנים  גדולי  עם  הדוק  קשר  בריאות  שירותי  למכבי 
בציבור  דעה  ומובילי  ציבור  אישי  שליט"א,  והאדמו"רים 
החרדיים  בריכוזים  מובילה  בריאות  שירותי  מכבי  החרדי. 
השירותים  ממיטב  נהנים  מכבי  חברי  כאשר  הארץ,  ברחבי 
מושלמת  בפריסה  מקצועות,  במגוון  מומחים  רופאים  ידי  על 

ובהתאמה מלאה לצרכי הציבור החרדי.

מכבי שירותי בריאות גאה להוביל את רפורמת בריאות הנפש ביוזמתו של שר הבריאות יעקב ליצמן  מרן שר התורה 
הגר״ח קנייבסקי קיבל במעונו את ראש חטיבת התפעול של מכבי שירותי בריאות מר ציון אוליאל, יחד עם מנכ״ל בית 

חם הרב אריה מונק ומנהל השיווק למגזר החרדי במכבי שירותי בריאות הרב משה שלזינגר

 נוף עוצר נשימה של הרי ירושלים! 
 מסלולים מאתגרים במיוחד!

 מחיר מיוחד לקבוצות.

סגור בשבת
054-5666860 בכניסה לרמת רזיאל )צמוד לחוות סוסים(, בתאום מראש 

טיולי שטח על טרקטורונים וסוסים בהרי ירושלים!



     עושים  לכם 

  SAMSUNG 5.1
799

מערכת רמקולים

₪

800W 22  499₪

  499

SPECTRA

₪
  790₪

4BAR

 

 499

₪

45  540₪

 
  540

1800
₪

 
  540₪

מדפסת משולבת

מדפסת, סורק פקס ומוכנת צילום

בקניית מוצר מעל 1500 שקל

ת.צורף

שדה חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
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גרמן בביקור באחד השיעורים בישראל                                   )צילום: אלי איטקין(

מפעל לימוד משניות 
הגדול בעולם

ביוזמת הנגיד גבריאל גרמן זכרייב, אלפי ילדים בכל קצוות 
תבל ילמדו 6.250.000 משניות לזכרם של הקדושים שנהרגו 

בשנות הזעם באירופה  המבחן הפומבי העולמי יתקיים 
בירושלים בכ"ו באייר תשע"ו - יום הצלת שארית הפליטה 

באירופה בכניעת גרמניה הנאצית

מאת: מנדי כץ

ילמדו  תבל  קצוות  בכל  ישראל  ילדי  אלפי 
מיליון  שש  הקרובים  החודשים  עשרת  במהלך 
במסגרת  משניות  אלף  וחמישים  ומאתיים 
של  נשמתם  ולעילוי  לזכרם  מיוחדת  לימוד 
עולם  גדולי  ובראשם  היקרים  אחינו  מיליוני 
שנהרגו  הי"ד  זצוק"ל  והיראה  התורה  אדירי 
ושל  ועוזריהם  הנאצים  בידי  ושנטבחו עקה"ש 
כרבע מיליון הקדושים שחירפו נפשם במלחמה 
הברית  בעלות  צבאות  במסגרת  הנאצים  נגד 
הפומבי  המבחן  יתקיים  בסיומו  ובמחתרות. 
יום   - תשע"ו  באייר  בכ"ו  בירושלים  העולמי 
הצלת שארית הפליטה באירופה בכניעת גרמניה 
ללימוד  מארגונים  נציגים  בהשתתפות  הנאצית 
מארה"ב  אירופה,  ומזרח  ממערב  משניות 
ומדינות נוספות. באירוע ישתתפו עשרות אלפי 

התלמידים וההורים בראשות גדולי ישראל.
הנערכת  חיים'  זוכרים  'לומדים  התוכנית 
היראה  התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  של  בברכתם 
והחסידות שליט"א ביוזמת הנגיד היהודי הדגול 
זכרייב  גרמן  גבריאל  מר  וחסד  תורה  תומך 
תופעל ע"י ארגון הגג 'אנחנו וצאצאינו' המאגד 
כ-60,000 ילדים והורים, אבות ובנים, הנפגשים 
מידי שבוע ללימוד משותף של כשעה, במסגרת 
ישובים.  בכ-70  סניפים  בכ-1000  חווייתית, 
ייחודו – בפנייתו לאוכלוסיות מגוונות הכוללות 
חרדים, דתיים וחילוניים, ובהיותו מחבר הורים 

וילדים גם יחד – הנחלת המורשת לדור ודור.
אליעזר  הרב  וצאצאינו,  'אנחנו  מנהל 
מיועדת לתלמידי  כי התוכנית  יוטקובסקי אמר 
בגילאים  יסודיים  ספר  ובתי  תורה  תלמודי 
מבחנים  יתקיימו  זו  לימוד  ובמסגרת   8-13
רבעוניים ויחולקו פרסי עידוד והצטיינות. הרב 
יוטקובסקי הוסיף כי הארגון החל בהכנת חוברת 
על  בדגש  צר",  מיד  גאלנו  "אשר  תכני  ודיסק 
הצלת עם ישראל בדורות עברו ובדור האחרון. 
ובה;  תוכן  חוברת  החניכים  בין  יפיץ  הארגון 
לצד  מרתקים  וסיפורים  חינוכי  היסטורי,  מידע 
ומשחק.  חשיבה  ושעשועי  לימודיים  אתגרים 
ברכה  דברי  ובו  שמע,  דיסק  יצורף  לחוברת 
ייחודיות,  דמויות  עם  ראיונות  ישראל,  מגדולי 
סיפורי הצלה מיוחדים, ושירים. פרסום חוברות 
הארגון  ידי  על  בעבר  נעשה  זה  מסוג  ודיסקים 
בתחומים חינוכיים שונים, ויצר תהודה ציבורית 
נרחבת בקרב עשרות אלפי משפחות בישראל'. 

מתעניין  אינו  הצעיר  הדור  "לצערנו, 
בזיכרונות, ורואה בהם עוד פרט היסטורי בלתי 
רלוונטי. חסרה תחושת החיבור בין הקיום שלנו 
כיום כעם, כקהילה, כמשפחה – לבין מאורעות 
העם  של  קיומו  הצעיר,  הדור  עבור  העבר. 
היהודי ועולם התורה הפורח הינו מובן מאליו. 
שנחרבו  הקהילות  זכר  את  המנציחות  קהילות 

לא.  ותו  זיכרון,  ללוחות  עובדה  זו  באירופה 
חסרה להם ההבנה כי הם הינם חלק מהתהוותו 
וההצלה,  השחרור  ביום  שהחל  נפלא,  נס  של 
גמרא,  דף  כל  עם  היום.  עד  ונושם  חי  והוא 
פרק משניות או תהילים, סיפור צדיקים, הקמת 
שכמעט  והמסורת  הערכים  והעברת  משפחה 

ועלה עליהם הכורת חלילה.
השואה  זיכרון  המבוגרים  בקרב  "אמנם, 
האחרונות  בשנים  נפתחו  הניצולים  מתעצם. 
קורסים,  נערכים  מבעבר,  יותר  ולתעד  לספר 
ערבי עיון ומסעות לאירופה. אך, ללא חיבור של 
הדור הצעיר, כל העשייה הזו דומה כלא הייתה. 
על מנת להעביר את הלפיד הלאה, ולהצית אש 
של גבורה יהודית ושל השתאות לנוכח נס הקיום 
של עמנו – יש להנציח את זיכרון ההצלה, כמו 
גם ההכרה בנס התקומה. את הגשר הזה חובה 

עלינו לבנות – כדי שנמשיך דרכו אל העתיד".
ודייני  רבני  מחשובי  חמישים  כך,  ובתוך 
חנוך  הגאון  אירופה,  גאב"ד  בראשות  אירופה 
רבני  'ועידת  ונשיא  שליט"א  ארנטרוי  הכהן 
אירופה', רב ואב"ד מוסקבה, הגאון רבי פנחס 
גולדשמידט פנו בקריאת קודש לקהילות ישראל 
יהדות  הצלת  יום  לציון  ובתפוצות  בארה"ק 
תהילים,  באמירת  ודור  לדור  לזיכרון  אירופה 
וספרי  כנסיות  בתי  בחנוכת  משניות,  בלימוד 
על  שנחסר  מה  ולהשלים  להוסיף  בכדי  תורה 
ידי החיסרון של שליש מכלל ישראל שהושמד 
כתבו  שפרסמו  הקודש  בקריאת  השואה.  בימי 
התשיעי  תש"ה,  באייר  כ"ו  "ביום  כי  הרבנים 
את  הברית  בעלות  הכניעו   ,1945 מאי  בחודש 
אירופה  של  חורבותיה  על  הנאצית.  גרמניה 
של  בדמם  ספוגה  נותרה  שאדמתה  העשנה 
מתוך  לרווחה.  לנשום  החל  העולם  יהודים, 
של  בדמעותיהם  שהתערבה  מנצחים  תרועת 
הממאנים להתנחם, זרחה שמש חדשה על עולם 

מאושר יותר.
תורה  תומך  הדגול,  היהודי  הנגיד  "ביוזמת 
וחסד, ה"ה גבריאל גרמן בן ניסן רשביל ותהילה 
זכרייב הי"ו, סגן נשיא הקונגרס היהודי הרוסי 
ונשיא ארגון הצדקה העולמי 'סטמאגי' ובברכת 
גדולי ישראל, הרבנים הראשיים לישראל ונציגי 
השחרור  הניצחון  יום  את  לציין  נקבע  עם, 
הנאצים  מציפורני  אירופה  יהודי  של  וההצלה 
ימ"ש לפי התאריך העברי. ביום הכ"ו באייר בו 
גם החל העם היהודי להתנער מאפר הכבשנים 
יצויין נס ההצלה הפיזית וסוד התחייה הרוחנית. 
לוח  על  וצוואתם  זכרם  את  נחרוט  זה  ביום 
לבינו. שושלת הדורות שקמה מעפר, צאצאים 
המקיימים תורה ומצוות אינם אנדרטה דוממת 
תרועת  הוא  תורתם  וקול  חיה  הנצחה  אלא 
ניצחון על הקמים עלינו, מצבת נצח לזכרם של 

יקירינו, חומה בצורה וערובה לקיומנו".
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שר הדתות אזולאי בביקור בביהכנ"ס

הרבנים הראשיים על כנס 
הנצרות בי-ם: "סכנה רוחנית"

הרבנים הראשיים הגר"י יוסף והגר"ד לאו יוצאים 
במתקפה כנגד אירוע השגרירות הנוצרית שאמור 

להתקיים בימי חג הסוכות  "האירוע מהווה סכנה 
רוחנית ומקעקע את צביונה היהודי של מדינת ישראל"

מאת: יעקב אמסלם

אמור  הסוכות  חג  במהלך 
הנציגות  של  כנס  להתקיים 
בכנס  בירושלים.  הנוצרית 
יהודים,  מעט  לא  ישתתפו 
ובשבועות  חיילים  חלקם 
החשש  עלה  האחרונים 
דוברים  ינאמו  בכנס  כי 

מיסיונרים.
הראשיים  הרבנים  כעת, 
לאו  והגר"ד  יוסף  הגר"י 
חריף  במכתב  יוצאים 
וקוראים  הכנס  כנגד 
להחרימו.  יהודי  לכל 
גורמים  כי  לנו  "נודע 
העוסקים במיסיון מטעם 
הנוצרית  השגרירות 

גדול  כינוס  מארגנים  בישראל, 
בימי חג הסוכות", פתחו הרבנים במכתבם.

זה,  ארגון  ממטרות  "כחלק  לדבריהם, 
והכנסתם  ישראל  דת  על  יהודים  העברת 
רואים  גורמים  אותם  הנצרות.  כנפי  תחת 

שליחות בהמרת כל תושבי העולם ולהפכם 
לנוצרים, ובעיקר את בני העם היהודי. דבר 
את  ונוגד  חמור  הינו  זה 
יסודות אמונתנו, על כן 
חובה להוקיע את הדבר 

ולהזהיר את הציבור".
המכתב  בסיום 
"אנו  הרבנים:  מסכמים 
אל  אלו  בשורות  קוראים 
בארץ  היהודי  הציבור 
חלק  לקחת  שלא  הקודש, 
שיתכן  למרות  זה.  בכינוס 
הם  הכינוס  שמארגני 
אבל  ישראל,  מדינת  ידידי 
בפועל האירוע מהווה סכנה 
רוחנית ומקעקע את צביונה 

היהודי".
כזכור, בערב חג השבועות 
דומה  אירוע  התקיים 
באצטדיון 'הארנה' בירושלים ולאחר האירוע 
הוחלט כי רבני העיר יאשרו כל אירוע דומה 
הנערך על ידי הנצרות, זאת מחשש לפעילות 

מיסיונרית.

מכתב הרבנים הראשיים

סערת בית הכנסת בגבעת זאב

ביהמ"ש קבע: בית הכנסת 
ייהרס לאחר החגים

שופטי בג"ץ דנו בבקשת מתפללי בית הכנסת 'איילת 
השחר' שביקשו למנוע את הריסת בית הכנסת  בית 

המשפט קבע: בית הכנסת ייהרס לאחר סוכות
מאת: יעקב אמסלם

כי בית  בית המשפט העליון קבע סופית 
ייהרס.  זאב  בגבעת  השחר'  'איילת  הכנסת 
מועד ההריסה נקבע לאחרי חג הסוכות זאת 
המתפללים.  של  ברגשותיהם  בהתחשבות 
דחיית  כי  הוסבר  המשפט  בית  בהחלטת 
ההריסה לאחרי חג הסוכות היא מכח בקשת 
משה  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש  משרד 

יעלון.
"היענותנו לדחיית ההריסה על פי בקשת 
"היא  השופטים.  כתבו  המדיני",  הדרג 
של  משיקולים  הדין,  משורת  לפנים  רק 
חגי  במהלך  הריסה  לגבי  מובנת  רגישות 
תשרי, ובהתחשב בכך שהמבנה כבר פונה. 
אולם אין דחייה זו כפופה בנוסף גם לשינוי 
כפי  המשפטי,  במובן  משמעותי  נסיבות 

שביקש הדרג המדיני".
הכנסת  בית  להריסת  העתירה  כזכור, 
הוגשה על ידי ארגון השמאל 'יש דין' שטען 
פלסטינית.  קרקע  על  נבנה  הכנסת  בית  כי 
בחודש שעבר פסק בית המשפט להרוס את 
דומע  בטקס  מידית.  לפנותו  והורה  המבנה 
ספרי התורה מבית  הוציאו המתפללים את 

הכנסת ופינו את תכולתו.

בית  החלטת  את  לתקוף  שמיהר  מי 
המשפט היה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' 
בשרשרת  נוסף  דין  פסק  "זהו  כי  שטען 
דבר  אין  צדק  ובין  שבינם  דין  פסקי  של 
בהליך  צורך  היה  לדבריו,  דבר".  וחצי 
הקרקע  על  בעלות  להוכחת  פרוצדוראלי 
מסיבות  נדחה  ההליך  המתפללים.  מצד 
טכניות וכעת פסק בית המשפט ללא יכולת 
בעלותם.  את  להוכיח  המתפללים  מצד 
"בית המשפט נתלה בנימוק הפורמאלי של 
סופיות הדיון, שבהקשר הזה הוא אינו אלא 
שם נרדף לאגו שיפוטי, והכריע נגד הצדק 

ונגד השכל הישר".

מסתמן כי גם השנה השוק המרכזי בבני 
ברק יתקיים באולם ממוזג ומרווח בתוך 
שבשנים  לאחר  חן',  'ארמונות  אולמי 
הנרחבים  השטחים  נגמרו  האחרונות 

שבהם היו עורכים את השווקים. 
בעבר השווקים התקיימו ברחוב לנדא 
אל  עבר  הוא  בניינים,  שם  שנבנו  לאחר 
בנינים.  נבנו  שם  גם  אחרים,  מתחמים 
לפני כחמש שנים קבוצת סוחרים הקימו 
'ארמונות  באולמי  המינים  ארבעת  שוק 
ובכוונתם  לשנה  משנה  וגדל  שהלך  חן' 
הגדול  לשוק  המקום  את  להפוך  השנה 
במקום  חוסר  לאור  העיר  של  והמרכזי 
בני  ציבור  של  הגדול  הביקוש  ובעקבות 

התורה. 
היזמים מספרים כי מדובר באולם גדול 
וענק בקומת קרקע ללא מחיצות, ממוזג 
אתרוגים,  אלפי  עשרות  הכל.  בו  ויש 
מכל  הכשרויות  מכל  הדסים.  לולבים. 
דרי  לולבי  ופתוחים.  סגורים  הסוגים 
סכך  סוכות,  ערבות,  תימניים,  אתרוגים 
חי ומבחר ענק של קישוטים מכל הסוגים. 
מרהיבות  ותמונות  פוסטרים  פלקטים, 
ועוד ועוד. בשוק ישנו מבחר עצום ורחב 

והכל תחת קורת גג אחת. 

את היוזמה המבורכת הזו הגו המארגנים 
משתרך  הרחב  שהציבור  שראו  לאחר 
בחום, בחולות ללא תנאים ההולמים את 
קניית  את  לחבב  וברצונם  התורה.  עיר 
יפה ומפואר ב'ארמונות  המצוות באולם 
לשבת  יוכלו  הקונים  ציבור  כאשר  חן' 
מרופדים להנות  כיסאות  גבי  על  בנחת 
את ארבעת  ולבחור בשלווה  מהמיזוג 
המינים מתוך המבחר האדיר של עשרות 
המינים.  ארבעת  את  הסוחרים שמוכרים 
ענק  ואולם  שירותים  בשפע,  חניה  עם 

ומפואר.
בית  יהיה  האולם  בתוך  כן  כמו 
הרב  הגאון  של  ומסודר  פעיל  הוראה 
'חניכי  גאב"ד  שליט"א  גרוס  מרדכי 
שיענו  דינו  הישיבות' ומו"צים מבית 
לציבור הרחב על שאלות בנושא ארבעת 

המינים וההידורים.
יום  ממוצאי  אי"ה  פתוח  יהיה  השוק 
הכיפורים ועד ערב חג הסוכות ברציפות. 
לראות  לקנות,  ולהתרשם  לבוא  חובה 
העצום.  מהמבחר  מהכמויות,  ולהנות 

התנאים והכל תחת קורת גג אחת.

לסוחרים ולפרטים נוספים


שוק ארבעת המינים המרכזי 
והממוזג של בני ברק יתקיים 

באולמי 'ארמונות חן'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ליחי'לק"גלק"ג
בקניית
3 ק"ג

ח
ט.ל.

שה בלבד 
ח
מ

ת לה
מונו

ת
ה

חזה עוף טחון

שניצל עוף גרון עוףקרטון עוף

פילה/שיפודי 
עוף

כבד בקר

פילה מושט

קפוא

קפוא

קפוא

קפוא

טרי/קפוא

שנה טובה באיכות
ומתוקה במחיר

קפוא

קפואקפוא

1490

3690

חזה הודו
390 2190

לק"גלק"ג לק"ג

3490
לק"ג

בקנית 2 יחי'

במחיר חזה עוף

ראש כבש וריאה
הכמות מצומצמת
כל הקודם זוכה!

˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז
במחיר מיוחד
טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

6 עופות במארז
במחיר מיוחד
טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

3490

3390 16903490
לק"ג

ראש כבש וריאה

˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

במקוםבמקום

במקוםבמקוםבמקוםבמקום

במקום במקום

לק"ג

לק"גלק"ג 500 גר'

23904290

2190389042904490

2490 690

100%
במחיר חזה עוף

החלק הרך של החזה

0
5

4
3

-2
2

2
4

1
2

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית



א‘-ה‘: 22:00 - 9:30רבי עקיבא 49, בני ברק

מגוון חדש!המחירים הכי זולים בארץ!!!

יום ו‘: 09:00-14:30
שעות 
פתיחה:

כלים חד פעמיים | מוצרי אפיה | מוצרי ים | הלבשה אישית | מצעים ומגבות
מוצרי חשמל | צעצועים | כלי בית | מוצרי אמבטיה | מוצרי הלו קיטי

ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד | בתוקף עד ה- 30.9.15

₪50 ₪29

₪15 ₪10

₪250

2 ב-

2 ב-1 ב-

1 ב-

₪60

₪10

החל מ-

חג שמח
לכל לקוחותינו

סט קפה ותה

מפיות גליל אלבדמפת שולחן
מהודרות

מתקן לכביסה 
פלסטיק

מגבת ידייםמגבת גוף

בוקסרים לגבר

סלייסר

כוסות זכוכית

מבחר קופסאות 
אחסון

מוצרי חשמלסט אמבטיהכסאות

בקניית מיחם/
פלטה/קומקום

על הפריט 
השני

מתקן לכביסה 
מתכת

₪35₪5

מבחר 
ענק של 
קישוטים 

לסוכה

5% הנחה על כל 

קניה מעל 200 ₪

50 %

4 ב-

5 ב- השני ב-

₪55₪25

₪5
החל מ-

₪100
5 ב-

צלחות סט 18 
חלקים

₪15

₪80 ₪60

₪12
2 ב-

₪6.90

1 ב-

₪100
4 ב-

50 %
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נפל מסולם וקיבל 
פיצוי של 250 אלף

 במסגרת פסק דין שניתן בימים אלה קיבל 
א' חרדי מאלעד באמצעות עו"ד אלי מאור 
מחברת הביטוח מגדל וביטוח לאומי סכום 

של 1/4 מיליון ש"ח בגין נפילה מסולם
מאת: חיים רייך

התאונה,  במועד   30 בן  אלעד  תושב  א', 
התבקש ע"י מעבידו, לתלות שלט בגובה רב 
שיונף מתקרת אולם בבית ספר לכיוון מטה, 
באולם בתי ספר המצוי בשטח השיפוט של 

עיריית אלעד.
א' הגיע לאולם מצויד בסולם גבוה שסופק 
לו המעביד וטיפס על הסולם, שבשל גובהו 
וגובהה הרב של תקרת האולם הונח  הנמוך 

על בימת האולם.
בהתאם לכתב התביעה שהוגש ע"י עו"ד 
תאונות  של  בתביעות  המתמחה  מאור,  אלי 
בין  שהתבטאה  בסולם,  פגם  בשל  עבודה, 
היתר בשחיקת הרפידות הרגליים המחזיקות 
את הסולם, החליק הסולם מהבמה וקרס כך 
ביותר  על המדרגה הגבוהה  שהעובד שהיה 
בידו  ונחבל  רב  מגובה  נפל  הסולם,   של 

וברגלו.
אמבולנס  למקום  הוזמן  התאונה  בשל 
שהבהיל התובע לביה"ח בלינסון שם אובחן 
לו שבר בכף יד שמאל וחבלה בקרסול רגל 
ורגלו  ידו  גובסה  בתחילה  שבגינם  ימין 
ממושכות  א'  טופל  הגבס,  הסרת  ולאחר 
בטיפולי פיזיותרפיה ובמשככי כאבים ונוגדי 

דלקות. 
התביעה  כתב  במסגרת  כי  לציין  יש 
נטען  בפ"ת,  השלום  המשפט  לבית  שהוגש 
כי המעביד לא קיים את הוראות החוק בדבר 
הדרכת עובדים לעבודה בגובה )עבודה מעל 
היה  לעובד  שסופק  הסולם  וכי  מטרים(,   2
בין  עמד  לא  גם  לכך  ובהתאם  ולקוי  פגום 
במועד  בתוקף  שהיה  התקן  בהוראות  היתר 
התאונה לתקינות סולמות של מכון התקנים, 

תקן מספר 1847.
לאור האמור לעיל טען א' באמצעות עו"ד 
הביטוח  חברת  את  לחייב  יש  כי  מאור  אלי 
נפילתו  בעקבות  נזקיו  במלוא  המעביד  של 
מהסולם במהלך עבודתו, וזאת בהתאם לדין 

הקיים.
לאחר הליכי מו"מ ממושכים בין הצדדים, 
נחתם הסדר פשרה שהוגש בימים אלה לתיק 
מגדל,  הסכימה  שבמסגרתו   המשפט  בית 
פשרה  לצורכי  המעביד,  של  הביטוח  חברת 
בלבד לפצות את התובע בסכום של כ- 1/4 
 ₪  50,000 כ-  נוכו  שמתוכם  ש"ח,  מיליון 
לאומי,  לביטוח  מהמוסד  התובע  שקיבל 
לדמי  תביעתו  בגין  עבודה,  נפגעי  מחלקת 

פגיעה ולנכות רפואית כנפגע בעבודה.

מאוחדת קיימה פעילויות לקידום 
הבריאות בכנסי קרן הצלה לדורות
בכנסים שהתקיימו ברחבי הארץ חולקו חומרי הסברה 

לקידום המודעות לבריאות  שר הבריאות בדברי ברכה 
שהוקרנו בכנס: "מדובר באנשים שעובדים במסירות נפש, 

ומתעסקים בהצלת משפחות" 
מאת: מנדי כץ

לקידום  פעילויות  קיימה  מאוחדת 
הנשים  כנסי  במסגרת  לבריאות  המודעות 
לליווי  הפועלת  לדורות  הצלה  קרן  של 

חולים בקהילה. 
הצלה  קרן  קיימה  האחרונים  בימים 
ברחבי  השונות  בערים  נשים  כנסי  לדורות 
חומרי  מאוחדת  חילקה  במהלכן  הארץ, 
הסברה על המחלות השונות ודרכי מניעתן 
המוגדרות  שונות  סקר  בדיקות  באמצעות 

כמצילות חיים. 
למגזר  מאוחדת  של  השיווק  מנהלת 
ציבור  בפני  הופיעה  קדר  מ.  הגב'  החרדי 
והרחיבה  בירושלים  שהתכנסו  הנשים 
בדבריה על התאמת מאוחדת למגזר החרדי. 
של  המחקר  את  הציגה  קדר  הגב' 
לאחרונה  שנערך  גיאוקרטוגרפיה  חברת 
ברוב  מובילה  מאוחדת  כי  עולה  ממנה 
האחרים  הבריאות  שירותי  מול  הפרמטרים 
הצוות  ניסיון  הרופאים,  מקצועיות  כמו 

והאחריות, שירותיות הצוות, ועוד. 
שקיבלה  הגבוה  הציון  בלט  במיוחד 
החולים  קופת  מי  בשאלה  מאוחדת 
ובשאלת  החרדי  לציבור  המתאימה 
ההתאמה של השירותים לסגנון החיים של 

הקהילה.
שירותי  לעומת  מאוחדת  בין  הפער 
והוכיח  לטובה,  בלט  האחרים  הבריאות 
מאוחדת  למעשה  כי  וחדה  ברורה  בצורה 
המתאימים  הבריאות  שירותי  את  מעניקה 

ביותר לציבור החרדי.
עוד הרחיבה מנהלת השיווק של מאוחדת 
על התוכנית הייחודית של מאוחדת 'ביקור 
בריא' שהינו שירות של מאוחדת ללקוחותיה 
מגיל  ילדים  מאוחדת  מזמינה  במסגרתו 
שנתיים ועד שש להגיע פעם בשנה לביקור 
יזום אצל רופא הילדים למשך כחצי שעה. 
בדיקה  ביצוע  היא  הבריא  הביקור  מטרת 
של  וההתפתחות  הגדילה  ומעקב  רפואית 

הילד במטרה לשמור ולקדם את בריאותו.
של  ברכה  דברי  הוקרנו  הכנס  במהלך 
שבירך  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
"מדובר  כי  ואמר  לדורות  הצלה  קרן  את 
באנשים שעובדים במסירות נפש, 24 שעות 
ביממה, ומתעסקים בהצלת משפחות כאשר 
אנשים  של  מעינם  הרחק  נעשית  הפעילות 

וללא פרסום". 
ולתמוך  להם  לעזור  לכולם  קורא  "אני 
בהם  ולהקל כמה שאפשר את העומס הרב 
שרובץ על כתפיהם ומאחל לכל בית ישראל 

שנה טובה ומבורכת". 



אולם מואר וממוזג 
שפע חנייה במקום 

במרכז בני-ברק

שוק ארבעת 
המינים

העירוני המרכזי
במרכז פיס קהילתי

שע”י עיריית בני-ברק

052-3613746
052-7883656

רח’ ירושלים 1 בני ברק

השוק יתקיים 
ממוצאי יום כיפור 
עד ערב חג סוכות

ההידורים במקום אחדגם השנה כל

במקום יהיה נוכח מו”צ אשר יענה לשאלות הציבור

מכירת הדוכנים
בעיצומה

הצטרפו להצלחה

*במקום יהיה ניתן להשיג: 
סוכות של החברה המובילה, “סוכות 

ירושלים”, ומוצרי חשמל לסוכה
הסעות חינם למקום

בברכת 
גמר חתימה 

טובה

מברכת את 
כל לקוחותיה

צריך לראות כדי להאמין

במסגרת התקציב שלך

רח' ר' עקיבא 37 ב"ב טל. 073-7530985

שעות פתיחה:
א'-ה' 10:00-14:00
א'ב'ד'ה' 16:00-21:00
יום ו' 10:00-13:00

כולל עדשות  + כל 
הציפויים (עדשות 1.57)
עד מספר מינוס 6, צילינדר 2

כולל עדשות  + כל 
הציפויים (עדשות 1.6)
עד מספר מינוס 6, צילינדר 2

109 200& &

חדש! 
עדשות 

מגע 
חודשיות 

&25

מסגרת מלאה מסגרת ברגים

11 בני ברק 

יתקיים  המרכזי  המינים  ארבעת  שוק 
ברחוב  קהילתי"  פיס  ב"מרכז  השנה 
ברק.  בבני  מימון  רחוב  פינת   1 ירושלים 
ומקורה,  ממוזג  במתחם  העיר,  במרכז 
יפעלו כ-90 דוכנים, בהם תוכלו לרכוש את 
הכשרויות  הזנים  מכל  המינים,  ארבעת  כל 
זאת  כל  ועוד,  סוכה  קישוטי  והמחירים, 
ומרווח  ממוזג  באולם  אחת  גג  קורת  תחת 
במרכז  מעולה  ובמיקום  סמוכה,  חניה  עם 
ירושלים-מימון.  הרחובות  בצומת  העיר 
של  מכירה  נקודת  יופעל  החיצוני  במתחם 
השוק  מארגני  לדברי  ירושלים,.  סוכות 
"בכל שנה הציבור נאלץ להתרוצץ בשמש 
ונסיעות לחפש אחר מצוות ארבעת המינים, 
בנדיקט  במתחם  היה  השוק  עברו  בשנים 
וממוזג,  ענק  ואוסם, השנה בחרנו במתחם 
לשוק  שיגיע  אדם  שכל  כדי  קשה  ועבדנו 
עצום  היצע  עם  מבוקשו  את  להשיג  יוכל 
ארבעת  את  בדוכנים  שיציגו  סוחרים  של 
מכל  וסכך  סוכה  קישוטי  וכן  המינים, 
הסוגים והמינים עם חוויית קנייה איכותית 
יום  ממוצאי  החל  יפעל  השוק  ומרוכזת".  
הכיפורים ברציפות עד ערב חג סוכות. מן 
המארגנים,  אומרים  לנו,  נמסר  העירייה 
של  רבות  תלונות  הצטברו  עברו  שבשנים 
המינים  ארבעת  ששוקי  כך,  על  תושבים 
מגיע  שהיה  ועד  העיר,  בפאתי  נמצאים 
לביתו,  והאתרוג  הלולב  את  שקנה  האזרח 
בהפסדו,  שכרו  יצא  וכך  בדרך,  נפסל  היה 
המארגנים,  הוסיפו  שהשנה,  גם,  מה 
לציבור  לענות  שיוכלו  במקום  צדק  מורי 
הלקוחות כל כל שאלה הלכתית שתתעורר 

המארגנים,  מוסיפים  עוד  הקניה,  בשעת 
רבות  השנה  עשתה  שהעירייה  ספק  שאין 
השנה למדקדקים במצוות החג, בכך שיהיה 
נוח לבחור ארבעת המינים בלב  יותר  להם 

רגוע.
השוק  באי  לרווחת  סדר  להבטיח  כדי 
הפיקוח  יחידות  בו  יתוגברו  במתחם, 
דן.  מרחב  משטרת  עם  בשיתוף  והשיטור, 
מקומות החניה המסודרים שיש סביב השוק, 
מקילים מאוד על ציבור הלקוחות שמגיעים 
תחבורה  עם  שמגיעים  אלו  או  ברכבם, 
נגישה ומסודרת למקום, אין ספק  ציבורית 
בנחת  לבחור  ניתן  ממוזג  ובאולם  שברוגע 
ערבות  משולשים,  הדסים  מהודר,  אתרוג 
קורה, בחירות כאלה  לולב עם  עם לבלוב, 
מסודר  במקום  רק  לעשות  ניתן  מוצלחות 

ומאורגן, עם סטנדרטים גבוהים.
לשבוע  נכון  כי  נמסר,  השוק  מהנהלת 
למכירת  רבות  בקשות  התקבלו  כבר  זה 
ממיטב  סוכה  ומוצרי  המינים  ארבעת 
השוק  הנהלת  שיווק.  ואנשי  הסוחרים 
פליירים  חוצות,  תפרסם את השוק בשלטי 
בהם  בעיתונים,   מודעות  הדואר,  בתיבות 
יצוין  להגיע,  התושבים  ציבור  את  תזמין 
בשוק  חלק  לקחת  המעוניינים  סוחרים  כי 
מכירה,  דוכני  ולהציב  המינים  ארבעת 
השוק,  להנהלת  בהקדם  לפנות  מוזמנים 
מיותר  עול  מעצמכם  תורידו  נשכר.  הזריז 
של התרוצצות בלי סוף, בואו למרכז הפיס 
שחג  כפי  הסוכות  לחג  והיכנסו  הקהילתי 

אמור להראות, בשלווה וברוגע. 
להזמנות 052-3613746 /052-7883656 

שוק 
ארבעת המינים 

המרכזי










1-800-236-236
חותמים שותפות, שלא נדע מצרות!
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בשנת תשע”ה 163,000 חולים אונקולגייםבס”ד

ידעו צרות!
מרן הגר״ח קנייבסקי שליט״א:

"השותפות עם ‘עזר מציון’ 

כוחה גדול במיוחד בעת כזאת 

אשר סימני עקבתא דמשיחא 

גלויים לעין כל.

וראוי לכל יהודי הדואג מ’חבלי 

משיח’ להיות שותף איתם 

במעשי החסד הרבים שלהם".

בס«ד

עלות 
השותפות 

לשנת תשע«ו

180 ש«ח

28,000 חדשים מתוכם 

בראשות מרן ראש הישיבהבראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אוצר בית דין שע"י בד"ץ "נוה ציון"

לולבים במקלט! הודעה משמחת!

האתרוגים במחירי עלות 
כפי שנקבעו ע"י ביה"ד:

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

• שעות החלוקה •
במקלט: כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

אתרוגים תימניםאתרוגים תימניםאתרוגים תימנים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

'אתרוגים בפתוח'

לאור בקשת ציבור בני התורה החפצים 
לברך על אתרוג שליבם חפץ,

קיבלנו אישור מהבד"ץ לחלוקת

האתרוגים הפתוחים הם אך ורק 
ברמה של מהודר א' ומיוחדים

משגיח ומו"צ צמוד במקום

• דרי (טירת צבי) • קורא • זהידי • ועוד

ברח' קהילות יעקב 72 ב"ב (מול ביה"ס כהנמן) 
וליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב

מהודר א'מהודרכשר
₪₪₪ 255595

גידולים מיוחדים ורמת ניקיון גבוהה!
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נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט“א 

שי מהודר בכל קניה
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גם בסוכות והית אך שמח

ב'פורטו' ממתינים לכם כל מטעמי החג 
ארוזים בקפידה ובאסתטיות.

עם

מטעמי פורטו

תפריט חגיגי ועשיר לכבוד חג הסוכות
סימנים לשולחן החג    גפילטע פיש    כרוב ממולא    קרעפלך    אוכל מוכן    עוגות דבש מיוחדות

דגים מלוחים/מעושנים    70 סוגי סלטים    חלות טריות )'ויזניץ' ו׳גרליץ׳(    עוגות הבית של מוישיס 
עיצובי יין ומתנות לחג    עיתונים    פיצוחים    ממתקים    מארזי שוקולדים ופטיפורים דה קרינה     ליקרים ומשקאות 

חריפים בטעם דבש, תפוחים ואתרוג    מוצרי חב׳ קדם במחירים מיוחדים לדוג׳ 2 מיץ ענבים מוגז ב 36 ש״ח.

רחוב ירושלים 62, בני ברק  טל׳: 03-5568316
הזמינו את ארוחות החג מראש!  

 4+1
על כל 

סלטי הבית

מבצע
לחברי מועדון

יום א׳
ז׳ תשרי

20.9

יום ב׳
ח׳ תשרי

21.9

יום ג׳
ערב יום 

כיפור
22.9

יום ה׳
י״א תשרי

42.9

יום ו׳
י״ב תשרי

25.9

מוצ״ש
י״ג תשרי

26.9

יום א׳
י״ד תשרי

27.9

11:00-24:008:30-16:3021:00-24:008:00-16:30סגור11:00-23:0011:00-23:00

שעות פתיחה מיוחדים 

וויסקי 
פיימוס 
גראוס

99₪

יקב 1848 
דור 2 קברנה 

סובניון

90
2 ב-

₪

פלאורס יין 
יוקרתי בהשגחת 

הבד״ץ

150
2 ב-

₪

מבצעי השבוע!

חדש! מגוון סיגרים 
קובנים יוקרתיים

טעימות של יינות ליקרים 
ושיכר תפוחים ולימונים

כל האוכל המוכן בכשרות 
הרב לנדא שליט''א

ספרקלינג 
פרסקו 

ואסטי של 
ברטנורא

69₪
אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתיה מופרזת

בקניית ליקר מורד 
ממגוון הליקרים קבל 

ליקר בטעמים אשכולית/
שזיפים/תפוחים ב-

45₪

מיוחד לחברי מועדון - 
הצטרפות חינם

מומלץ לחג

פורטו מאחלת לכל בית ישראל חג שמח



ושבעת וברכת
בטוב טעם ובאיכות משגעת

טעים לחזור לסלטים הטריים, הבשרים העסיסיים, 
 לשרות האדיב ולמחירים העממיים

ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291
שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ“ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

בכשרות מהודרת 
של בד“ץ יורה דעה

משנת

1969

סוכה 
במקום



בני ברק    ד' בתשרי תשע"ו 17/9/15 1232

מאות אלפי זכויות
המספרים מספרים - טיפה מים החסד האדיר של 

ארגון "עזר מציון" בשנה החולפת: 16,000 מתנדבים, 
650,000 ארוחות חולקו לחולים, 78,900 נסיעות 

באמבולנסים וברכבי מתנדבים  אלפים חתמו על "כתב 
שותפות" כהוראת גדולי ישראל

מאת: יעקב פלדמן

הדין,  גזר  שלפני  האחרונים  ברגעים 
במאות  לזכות  מיוחדת  הזדמנות  ישנה 
אלפי זכויות, כפי שגדולי התורה והחסידות 
ישראל לחתום  בית  שליט"א, קראו להמוני 
מציון"  "עזר  עם  שותפות'  'כתב  על 
כהשתדלות הפרטית של כל אחד ואחד שלא 
יחלה במחלה הנוראה רח"ל. "אף אחד לא 
יכול להבטיח לבן אדם שלא יחלה במחלה 
שההשתדלות  ברור  אבל  ל"ע,  הנוראה 
להיות   – היא  זה  לעניין  ביותר  המועילה 
הגדולים  במעשיהם  מציון'  ל'עזר  שותף 
עבור החולים", התבטאו גדולי וצדיקי הדור 

שליט"א, לקראת יום הדין.
שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
הארגון  משלחת  בפני  התבטא  שליט"א, 
חנניה  הרב  מציון"  "עזר  יו"ר  בראשות 
צ'ולק שליט"א, בחתימה על 'כתב שותפות', 
"התומכים והמסייעים ל"עזר מציון" בוודאי 
של  רבות  בזכויות  שותפים  להיות  זוכים 
יעוררו עליהם את מידת  חסד, אשר בעז"ה 

החסד העליונה".
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
על  החתימה  בעת  המשלחת  בפני  התבטא 
'עזר  עם  "השותפות  כי  שותפות',  'כתב 
כזאת  בעת  במיוחד  גדול  כוחה  מציון' 
לעין  גלויים  דמשיחא  עקבתא  סימני  אשר 
יהודי הדואג מ'חבלי משיח'  כל וראוי לכל 
הרבים  החסד  במעשי  איתם  שותף  להיות 

שלהם".
מציון"  "עזר  סייעה  האחרונה  בשנה 
חולים,  אלפי  למאות  שותפיה  בשליחות 
מציון"  "עזר  כשמתנדבי  ומוגבלים,  נכים 
לצד  ובלילה  ביום  מתייצבים  המסורים 
החולים ובני משפחותיהם, והארגון הגדול, 
את  עוטף  שבו,  הייחודית  המעטפת  כל  על 
על  רבה  בעזרה  משפחותיהם  ובני  החולים 
התמודדותם  על  האפשר  ככל  להקל  מנת 

הקשה בסכנת חיים.
מתנדבים  כ-16,000  מציון"  ב"עזר 

רחבי  בכל  מרכזים  בעשרות  ומתנדבות 
במהלך  חולקו  ארוחות   650,000 הארץ. 
השנה החולפת לקשישים ונזקקים, 769,081 
פוטנציאליים  כתורמים  המוגדרים  אדם  בני 
מח  לתורמי  הלאומי  במאגר  כיום  נמצאים 
עצם שע"י "עזר מציון" ובזכות המאגר הזה 
התבצעו  בעולם,  בגודלו  השלישי  שהוא 
בחסדי שמים 1897 השתלות מצילות חיים.

ושיקומי  רפואי  וציוד  מכשירים   80,000
חולים   78,900 החולפת,  בשנה  הושאלו 
ורכבי  באמבולנסים  הוסעו  ומוגבלים 
צרכים  עם  ילדים   2,900 המתנדבים, 
 48,000 הילד,  אגף  ע"י  טופלו  מיוחדים 
פניות הגיעו למרכז לייעוץ והכוונה רפואית 
טיפול,  לייעוץ,  נזקקו  ושיקומית,2,500 
קשישים   9,600 נפש,  לנפגעי  באגף  שיקום 
נעזרו באגף הסיעוד ובפרויקטים ושירותים 
לחולי  משפחות   1,020 לקשישים,  שונים 
פריד"  "צפורה  במרכז  נעזרו  אלצהיימר 
נאספו  דם  מנות  אלפי  מציון",  "עזר  של 
בהתרמות שונות. בארגון 57 מוקדי פעילות 
ב-31 ערים ברחבי הארץ למען חולים, נכים 

וקשישים.
הארץ,  בכל  ומקיפה  רבה  הפעילות 
המתנדבים פעילים בכל שעה משעות היום 
גדולי  ובברכת  תחומים,  של  עצום  ובמגוון 
"עזר  בהנהלת  שליט"א,  והחסידות  התורה 
לפעילות  להצטרף  לציבור  קוראים  מציון" 
ובסיוע  בתרומה  והן  פעילה  בהתנדבות  הן 
על  כשבחתימה  הפעילות,  להמשך  כספי 
ע"ס  בתרומה  הארגון  עם  שותפות'  'כתב 
אותן  בכל  פעיל  חלק  נוטלים  שקלים,   180
רבבות זכויות של חסד ועזרה לזולת, הצלת 
חיים וסיוע לכלל ולפרט. "אין אחד מאיתנו 
הדין,  ביום  זכויות  שיותר  כמה  צריך  שלא 
בחתימה על כתב השותפות עם 'עזר מציון' 
זכויות  רבבות  עם  הקדוש  ביום  ניצבים 
ומעשי חסד שנזקפים לזכות כל אחד ואחד 
מהמסייעים  ואחד  אחד  וכל  מהמתנדבים, 

והתורמים".

הרב חנניה צ'ולק עם ילד חולה אצל מרן הגר"ח קנייבסקי רבי עקיבא 122 ב״ב. טל: 03-6194838
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המבצע למספר ימים

(מול רפאלי)

OHHA GOLD

מבחר חליפות

&290 

אופנה לילדים ונוער
רבי עקיבא 120 ב״ב. טל: 03-5591989
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חליפות ילדים 
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מכנסי ילדים 
החל מ-
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עשרות אלפי לולבים,

 אתרוגים-אוצר בית דין,
הדסים וערבות, 

כל הכשרויות כל ההידורים 
סוכות, סכך, קישוטים 

בדים לסוכה, שולחנות, כסאות, תאורה 
ועוד ...ועוד ...

 
עשרות אלפי לולבים,

 אתרוגים-אוצר בית דין,
הדסים וערבות, 

כל הכשרויות כל ההידורים 
סוכות, סכך, קישוטים 

בדים לסוכה, שולחנות, כסאות, תאורה 
ועוד ...ועוד ...

לפרטים נוספים 058-7663012 לפרטים נוספים 058-7663012 

בתי הוראה פתוחים לקהל הרחב
לאורך כל היום 

החל ממוצאי יום הכיפורים
ועד ערב חג הסוכות

בתוך השוקמבחר חנויות להשכרהחדש!!!

שי נאה

לכל באי השוק

עד גמר המלאי !

השכרת הדוכנים

בעיצומה! 

זה כבר עניין של מסורתזה כבר עניין של מסורת

ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  ויטרינות  |  מבצע חתנים במחירים חסרי תקדים
 שעות פתיחה : א’ - ה’ 20:30 - 10:00 , ו’ 14:00 - 10:00

בני ברק  רח’ ז'בוטינסקי 100,  טל: 03-6165301

עד70% 

הנחה

חיסול 
רהיטים מתצוגה

שולחן 2 מ”ר מיפל + 6 כיסאות 

מיטת  מתכת מתקפלתחדר שנהמזרנים
עם מזרן גומי, בד ז’קרד 

ארונות הזזה מעוצבים

רק 
& 690

רק 
& 150

רק 
& 250

רק 

& 1,790
 2500

שולחן 2 מ”ר נפתח 
ל- 4 מ”ר

השולחן הארוך 
נפתח עם 6 

כסאות

מזרן לטקס 
פילפוט 

)10 שנות
אחריות(

מזרן 
גומי 
אוויר

מזרן 
קפיצים

 2.40X 3 מ”ר

רק 

& 5,900
רק 

& 4,900

ארון ספרים מעץ  
סנדוויץ מלא 

+ ויטרינה מעוגלת

מחיר:
לא 

לפרסום!

3 שנות

אחרויות

רק 

& 549

בלעדי!
מגוון ח. ענק מבית טריומף

פרפרים הלבשה אישית
9990-15990

ר. עקיבא 103. 03-6189970  ר. עקיבא 113. 03-6160047 הרב קוק 1. 03-6820029

מתחייבים לשירות האדיב והמקצועי ביותר בבני ברק

טריומף
בואי מגוון מוצרים ב-

להתחדש לשנה 
החדשה

פרפרים 
הלבשה אישית

.ח
.ל

 ט
אי.

מל
 ה

מר
ד ג

*ע

וכל הקניות בבית!לחיצה קטנה לסופר 

 משלוחים עד הביתבלי לסחוב  בלי לעמוד בתור 
ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל למימוש אחד * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * אקספרס מהדרין רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

www.expressmehadrin.co.il
מבצעים לדוגמא

מוגבל למימוש אחד

כ”א בתשרי 4.10.15המבצעים בתוקף עד יום ראשון 

הוסף לסל

שוקולית
500 גר’
עלית

10

הוסף לסל

ממרח לוטוס/
עוגיות לוטוס

312/400 גר’

16.90

הוסף לסל

קטשופ היינץ
700 גר’

8.90

הוסף לסל

טחינה בארכא
500 גר’

8.90

קפה טסטר 
צ’ויס

200 גר’

24.90

הוסף לסלהוסף לסל

ויטמינצ’יק
סוגים שונים 
1 ליטר

7.90
ליח’ ליח’

הוסף לסל

עוגיות ברמן
סוגים שונים
600 גר’

7.90

הוסף לסל

חרוזית/
טבעות זיתים-ירוק

בית השיטה

ליח’
5.90

ליח’
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

התורה מצמיחה את פנימיות האדם

מאן דאמר

ַּכַּטל  ִּתַּזל  ִלְקִחי  ַּכָּמָטר  "ַיֲערֹף 
ֶדֶׁשא  ֲעֵלי  ִּכְׂשִעיִרם  ִאְמָרִתי 
ֵעֶׂשב"  ֲעֵלי  ְוִכְרִביִבים 

)דברים לב, ב(.
תורה  אלא  לקח  אין 
ִּכי  ב(  ד,  )משלי  שנאמר 
ֶלַקח טוֹב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתוָֹרִתי 
הגאון  וכותב  ַּתֲעזֹבּו,  ַאל 
פ"א-  שלימה  )אבן  מווילנא 
שהתורה  במילואים(  י"ב  עמוד 
דומה לגשם, מצמיחה מה שיש באדם, 
ומשפרת  אותם  מצמיחה  התורה  טובות  מידות  לו  יש  אם 
אותם יותר. וכן אם יש לו רצון לשפר את מידותיו התורה 
להיפך,  רעות,  מידות  לו  יש  ח"ו  אם  אבל  אותם.  מתקנת 
ַּתְצִמיַח ָלְך" )בראשית ג, ח(, התורה מגדלת  ְוַדְרַּדר  "ְוקוֹץ 

ומטפחת את המידות הרעות שלו ומכניסה בו ערמומיות. 
המידות,  בתיקון  להיות  צריכה  עבודתינו  ראשית  לכן 
במצוות  יתירה  זהירות  וניזהר  טובות  מידות  בעלי  שנהיה 

של בין אדם לחבירו. 
ובעניין זה מסופר על הגאון המהרש"א שהיה לו תלמיד 
ושקדן  גאון  היה  התלמיד  בביתו,  חברותא  איתו  שלמד 
על  זהב  כפות  מונחים  היו  המהרש"א  של  בביתו  גדול. 
יום אחד נעלמו הכפות, בני הבית חיפשו  השולחן, אולם 
בכל מקום אפשרי אבל לא מצאו, החליטו שצריך לחפש 
אצל התלמיד.. חיפשו בבגדו ומצאו את הכפיות. התרגזו 
גדולה  לבושת  לו  גרמו  המהרש"א,  של  ביתו  בני  עליו 

והוציאו עליו שם של גנב.
אותו תלמיד לא היה יכול להמשיך לחיות באותה עיירה 

והלך לגור במקום אחר. 
לצאת  המהרש"א  הגאון  צריך  היה  שנים  כמה  לאחר 
לחו"ל כדי לאסוף כספים לצורך עזרת יהודי הגולה, והנה 
פנים  ונשוא  עשיר  אדם  אליו  ניגש  מסוים  למקום  בהגיעו 

וביקש להזמין את הרב לביתו באופן אישי.
הרב הבין שזה לטובת היהודים ולכן הסכים.

הכניס העשיר את הרב לביתו והראה לו כל מיני דברים 
חרבות,  מלא  שהיה  לחדר  אותו  הכניס  היתר  בין  סודיים, 
"שמע  לקרוא  עליו  וציווה  הרצפה  על  הרב  את  השכיב 
גזירה  איזו  ואיום,  נורא  מותו,  לפני  ולהתוודות  ישראל" 

נוראה.
העשיר  בעוד  והתוודה  שמע  קריאת  קרא  המהרש"א 
מצמיד את חרבו לפני ראשו של המהרש"א, לאחר שסיים 
את הוידוי והיה מוכן למסור את נשמתו לבורא יתברך, זרק 
העשיר את החרב, התכופף ונישק את כפות רגלי המהרש"א 
וביקש סליחה על כל מה שעשה, "רבינו, רבינו, האם אתה 
זוכר אותי?" שאל העשיר, "זה אני תלמידך שלמד איתך..
לא הצלחתי לעמוד בפיתוי", המשיך העשיר, "תקף אותי 
לי  שעשיתם  הבושה  אבל  הזהב,  כפות  את  ולקחתי  יצרי 
הייתה גדולה ולא יכולתי להישאר בעיר, הלך לעיר אחרת 

ונהיה ככל הגויים". 
מאוד  גדולה  קפידה  בשמים  עליך  שיש  ידעתי  אולם 
ורציתי להוריד אותה ממך, כל חיי חיכתי לאפשרות שאוכל 

להסיר ממך את הקפידה הנוראה. 
לא  להיזהר  לחבירו,  אדם  בבין  גדולה  זהירות  צריכים 
לפגוע, ולהיזהר לבקש סליחה אם פגע. התורה מתקיימת 

רק במידות טובות ומצמיחה אותם עוד יותר.

ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'

שנת  תשע"ו-  אלפים  ה'  שנת  החדשה,  לשנה  נכנסו 
לתשועת  שנזכה  רצון  יהיה  יתברך,  ה'  בעזרת  תשוע"ה 

עולמים במהרה.
ימי  שבעשרת  ע"ב(  טז  השנה  )ראש  אומרים  רבותינו 
תשובה אנו תלויים ועומדים בחבל, בעבר כולם היו מתענים 
בעשרת ימי תשובה, ולא הולכים לעבודתם אלא כל היום 
מרוכזים בתפילה תחנונים ולימוד תורה, וגם אותם אנשים 
בזריזות  זאת  עושים  היו  לעבודתם  לצאת  מוכרחים  שהיו 

שעתיים או שלוש וחוזרים מיד לבית המדרש. 
אלו  בימים  הצומות  ומטרת  גדולים  ימים  אלו  ימים 
בקרבו  נשבר  ליבו  צם  כשאדם  אדם,  של  ליבו  לשבור 

ומתחיל להתחרט על החטאים שעשה.
גדול  יותר  דבר  ואין  לעולם  חולשה  ירדה  בימינו  אבל 
מלימוד התורה הקדושה, ולכן בני אדם כמונו רגילים לא 
שהיא  הקדושה  התורה  את  ללמוד  שיוכלו  כדי  מתענים 
חביבה מאוד בפני הקב"ה ומכפרת עוון, כך הייתה דעתו 
של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, ורק אדם חזק שיוכל 

גם לצום וגם ללמוד בשיא הכוחות- יצום.
ִּכי  אלוקיך  ה'  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  "ׁשּוָבה  הנביא:  אמר  זה  ועל 
ֵאָליו  ִאְמרּו  ֶאל ה'  ְּדָבִרים ְוׁשּובּו  ִעָּמֶכם  ַּבֲעוֶֹנָך, ְקחּו  ָכַׁשְלָּת 

ָּכל ִּתָּׂשא ָעוֹן ְוַקח טוֹב" )הושע יד, ב-ג(. 
לתקן את החטאים זה קשה מאוד, צריך הרבה תיקונים 
בלימוד  להרבות  זה  ביותר  וסיגופים, אמנם הדרך הטובה 
עוונות  מתכפרים  התורה  לימוד  ידי  שעל  כיוון  התורה, 

האדם.
עמכם  "קחו  בעוונך"-  כשלת  "אם  הנביא  שאמר  וזה 

דברים", ואין דברים אלא דברי תורה, תרבו בלימוד תורה, 
ה',  ובזה תשובו אל  ועוד קביעת עיתים  עוד שיעור תורה 
"ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעוֹן" אמרו להקב"ה: "תשא את העוון 
לזה  ובתמורה  בנו",  יפגע  שלא  אליך  אותו  תרים  שלנו, 
"ְוַקח טוֹב" ואין טוב אלא תורה שנאמר "ִּכי ֶלַקח טוֹב ָנַתִּתי 
ָלֶכם" )משלי ד, ב(, בתמורה קח את התורה שאנו מרבים 
בלימודה. וה' יתברך לוקח את לימוד התורה שמרבה האדם 

בימים אלו בתמורה לעוונות שעשה. 

ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר ה'

ומצד שני כותב רבינו יוסף חיים זיע"א בספרו בן איש 
חי )ש"א נצבים סכ"ד( שיש עניין לאכול בימים הללו של 
עשרת ימי תשובה ובאכילה לשם שמים בימים אלו נעשים 

תיקונים גדולים מאוד.
ולכן צריך להקפיד לאכול לפחות פעם אחת ביום סעודת 
לחם כדי לברך ברכת המזון, ואלמלא החטאים שלנו היינו 

יושבים ואוכלים כל היום.  
באכילה  להרבות  שמצווה  הטעמים  אחד  בעצם  וזהו 
בערב יוה"כ, מרוב חסדו של הקב"ה ואהבתו אלינו נתן לנו 
יום בשנה להתענות וגם בזה אמר תאכלו ותשתו טוב לפני 

כן כדי שהיה לכם כח לצום.
זוג צעיר חיו בקיבוץ ללא דת ודין, לא ידעו כלל ועיקר 
את התורה ואת משפטיה, באחד הימים נקלעו הזוג לשיעור 
תורה והרגישו חיבור עד שבסופו של דבר החליטו לחזור 
עד  והמצוות  התורה  לשמירת  התחברו  כך  וכל  בתשובה, 
שהחליטו לעבור לגור בירושלים עיר הקודש ברחוב מאה 

שערים. 
יכלה  לא  היא  לאשה,  מאוד  קשה  היה  אחד  דבר  אולם 
להפסיק לעשן סיגריות ביום שבת קודש, לא הייתה מסוגלת, 
אמנם היא הייתה מתפללת בדביקות, קורא תהילים, שומרת 
על כל גדרי הצניעות, אבל את עישון הסיגריות ביום שבת 

קודש היא לא הייתה יכולה להפסיק.
זצוק"ל  אלישיב  הרב  מרן  אל  הזוג  נגשו  ליבם  במר 
שיבדוק  בשקט  לבעל  אמר  הרב  המעשה,  את  לו  וסיפרו 
אחרי הוריה של האשה, בדק הבעל ולאחר מספר בירורים 

גילה שהסבתא של אשתו הייתה גויה גמורה.
הייתה  ולא  גדול  בבכי  פרצה  האשה  זאת  כששמעה 
הזוג שוב לפני מרן הרב  ניגשו  זו,  מסוגלת לקבל בשורה 
אלישיב זצוק"ל ואמר להם הרב שאין להם להתעצב אלא 
יתברך  ה'  של  ואהבתו  בחסדיו  להסתכל  עליהם  אדרבה 
עליהם, הרי יש דין שגוי ששבת חייב מיתה, ומכיון שלאחר 
שומרת  הייתה  היא  אם  גויה,  שהאשה  נתגלה  הבירורים 
שבת הרי שהייתה עוברת איסור וחייבת מיתה רח"ל, מה 
ביום שבת  סיגריות  לעשן  בה חשק  הכניס  הקב"ה?  עשה 

כדי שלא תתחייב מיתה.
כדת  גמור  גיור  אישה  אותה  שהתגירה  לאחר  ובאמת 
וכהלכה נפסק החשק העז לעשן סיגריות בשבת וזכו הזוג 
דקדוקיה  כלליה  כל  פי  על  הקדושה  השבת  את  לשמור 

והלכותיה.
ונזכה  עלינו  ברחמים  יתברך  ה'  שיתמלא  רצון  יהי 

להיחתם בספרם של צדיקים לחיים טובים ולשלום.
שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל. תזכו לשנים רבות 

נעימות וטובות. 

צריכים זהירות גדולה 
בבין אדם לחבירו, 
להיזהר לא לפגוע, 

ולהיזהר לבקש סליחה 
אם פגע. התורה 

מתקיימת רק במידות 
טובות ומצמיחה 
אותם עוד יותר
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חניה חינם בכניסה למסעדה
או מאחורי המסעדה

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

סלטים
חציל במיונז 
חציל מטוגן 
סלק אדום 

גזר מרוקאי 
גזר בתחמיץ 
סלט טורקי 

מטבוחה פיקנטי 
מלפפון בתחמיץ 

חילבה 
חומוס

סלט כבד קצוץ
סלט ביצים 

סחוג 
טחינה 

כרוב לבן במיונז

תוספות
אורז לבן

אורז צהוב
אורז עם גזר
תפו”א אנה

תפו”א סירות
תפו”א קוביות

ירקות
אפונה וגזר

בטטה בדבש
גזר צימעס גמדי

שעועית ירוקה
בשומשום

שעועית ירוקה ברוטב
זיתים מרוקאים

טנזיה
קוסקוס

תבשיל מרק ירקות
וחומוס

₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 8.90
₪ 5.90
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80

₪ 8.90
₪ 7.60
₪ 5.90
₪ 11.90
₪ 7.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 25.00
₪ 5.30
₪ 5.30
₪ 7.90
₪ 4.50
₪ 10.00
₪ 10.00

מנות ראשונות 
פילה מושט 

דג נסיכה פיקנטי
דג סול בטמפורה 

פילה סלמון 
גפילטע פיש 

מפרום ממולא בשר
מוסקה ממולא בשר

מרק בשר תימני )ליטר(
סיגרים/פסטלים

קובה/אגרול
קרעפלאך בשר

קרעפלאך תפו”א
קיגל אטריות )תבנית(

קיגל תפו”א )תבנית(

עיקריות 
לשון בקר

ברוטב פטריות
בשר ראש מרוקאי

צלי בקר ברוטב פטריות
חמין עם בשר

כרעיים עוף בצ’ילי
כרעיים עוף פיקנטי

מוקפץ חזה עוף עם 
ירקות

סטייק פרגית ברוטב 
פטריות

כבד עוף בפטריות ובצל
קציצות הודו פיקנטי
קציצות עוף פיקנטי

שניצלונים
שניצל עוף בשומשום

שניצל עוף מטוגן
חזה עוף על האש

כנפיים בצ’ילי

יריד אוכל 
מוכן

 מבית מסעדת צנענימידי יום שישי וערבי חג

עם כאלה מחירים חבל על הגז והחשמל 
קונים ונהנים ביריד האוכל

מבצעי השבוע

בקניה מעל 250 &

בקניה מעל 150 &
תבנית קיגל

אורז

3 סוגי סלטים

קילו שניצלים 
או שניצלונים

₪ 49
לק”ג

7 ₪ לק”ג

₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.90
 ₪ 3.30
 ₪ 3.90
 ₪ 3.30

 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
₪ 4.50
₪ 5.90
₪ 3.30

₪ 3.30

₪ 11.90
₪ 12.90
₪ 10.90
₪ 5.90
₪ 7.90
₪ 7.90

₪ 6.90

₪ 10.90
₪ 8.90
₪ 6.90
₪ 6.90
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 4.90
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למשה  הקב"ה  אומר  בפרשתנו 
רבנו, כי יהיו ימים שעם ישראל 
ויפר  הטובה  הדרך  את  יעזוב 
את בריתו עם ה'. ואז:  ,, וחרה 
ועזבתיו  ההוא,  ביום  בו  אפי 
והיה  מהם  פני  והסתרתי 
רבות  רעות  ומצאוהו  לאכול. 
פני  אסתיר  הסתר  ואנוכי  וצרות... 
ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה..." 
)ל"א י"ז- י"ח(. מהו ההסתר פנים? והאם באותה שעה אנו 
צריכים להתייאש ח"ו? שאלה אקטואלית מאד לימים אלו 
שאנו מחפשים את ההתגלות בסימן של 'מלוך על כל העולם 

כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך'?
הגמרא אומרת: "לא היו ימים טובים לישראל  כחמישה 
עשר באב..." ואחד מהטעמים לשמחה ביום זה הוא משום 
את  לנו  הוסיף  אף  זה  מאורע  לקבורה.  ניתנו  ביתר  שהרוגי 
המזון,  בברכת  הרביעית  הברכה   - והמטיב"  "הטוב  ברכת 
בנוסף לשלושת הברכות מן התורה. הטוב- שלא הסריחו , 

והמטיב- שניתנו לקבורה.
היסטורית  חשובה  כה  ביתר  הרוגי  של  קבורתם  מדוע 
שעד היום אנו מציינים אותה בברכת המזון בכל פעם שאנו 
אוכלים פת, ופעם בשנה ביום- טוב של חמישה עשר באב?

כדי להבין זאת יש להתבונן מה אירע שם, ומי הם אותם 
הרוגי ביתר שניתנו לקבורה?

זה כחמישים שנה לאחר חורבן בית המקדש השני.  היה 
יהודים  נותרו  עוד  הגדול  לאחר החורבן  בשנים הראשונות 
מה  הרומאים,  עול  תחת  תורה  חיי  שקיימו  ישראל  בארץ 
רומי  מלכות  מעול  לחירות  יצאו  שעוד  תקווה  בהם  שנסך 
וישובו לבנות את בית המקדש. אולם לאחר שפרצה מלחמת 
במספרים  ביהודים  ולהרוג  לטבוח  הרומאים  החלו  ביתר 

נוראיים עד שכמעט לא נשארו יהודים בארץ ישראל. 
אז  שאמרו  עד  נורא,  ייאוש  חש  ישראל  שעם  פלא  לא 
עד  לחזור  עתידה  ולא  ישראל  קרן  נגדעה  ביתר  שמחורבן 
שיבוא משיח בן דוד. ולא זו בלבד, אלא שמרוב שנאתם לא 
הניחה מלכות הרשעה להביא את הרוגי ביתר לקבורה במשך 
שלוש שנים, שזהו ביטוי נוסף להשפלה הנוראה שעברה על 
עם ישראל. כל זאת היה משום חטאיהם , שהסתיר הקב"ה 
וסילק השגחתו מהם עד שנותרו שרויים  ישראל  פניו מעם 

באפילה. 
אור  קרן  התנוצצה  זה,  ונורא  עמוק  חושך  בתוך  והנה, 
מופלאה. שלמרות שהיו המתים מונחים שלש שנים בביזיון 
בלא קבורה בכל זאת הם לא הסריחו, ולאחר מכן גם נעשה 
נס שהמלכות הסכימה שיינתנו לקבורה. בכך הראה הקב"ה 
מאתו  מרוחקים  שהם  ואף  הכל,  שלמרות  ישראל,  לעם 
מחמת חטאיהם בכל זאת לא עזב אותם לגמרי והוא שומר 
על כבודם שלא יתבזו, עד שניתנו לקבורה. זוהי החשיבות 
זה לכל הדורות, שאף כאשר הקב"ה  המיוחדת של מאורע 
מסתיר פניו ואנו מוכים וסובלים, אין זה כמכת אויב, אלא 
כאשר ייסר איש את בנו. בהרוגי ביתר היוו הוכחה ל'כי לא 
ייטוש ד' עמו'. וגם בתקופות המרות ביותר, הקב"ה שומר 

עלינו.
המזון.  נתינת  על  ומודים  מברכים  אנו  המזון  בברכת 
החסד  החן,  את  מזכירים  הראשונות  הברכות  בשלושת 
ובית  ירושלים  את  ובכללם  עלינו,  הבורא  של  והרחמים 
המקדש, כי ע"י השראת השכינה בעם ישראל הוא נותן להם 
ישראל  בזמן שהיו  היה  זה  כל  אמנם  ופרנסה.  ברכה  שפע, 
בבית  שרתה  והשכינה  ישראל  בארץ  אדמתם  על  יושבים 

המקדש, אבל משחרב הבית וגלו ישראל, היה ניתן לחשוב 
שפסקה לגמרי השגחת ה' מישראל ח"ו בא ללמדינו הבאת 
קרוב  היה  המצב  כאשר  כך!  שלא  לקבורה  ביתר  הרוגי 
שבתוך  הרי  פנים  הסתר  בכזה  נתונים  והיו  האומה,  לכליון 
שגם  והתגלה  והמטיב'.  'הטוב  של  הנס  התחולל  זאת  כל 
גם  ידה  שעל  נסתרת  השגחה  יש  והגלות  הריחוק  בתקופת 
ה'.  מאת  מזונם  להספקת  המרה  הגלות  בימי  ישראל  זוכים 
ולכן מדגישים שהשגחה זו היא תמידית ונצחית 'הוא הטיב, 
הוא מטיב, הוא ייטיב לנו, גמלנו גומלינו ויגמלנו לעד, ומכל 

טוב לעולם אל יחסרנו'.
גם בימים אלו אנו נמצאים בהסתר פנים. אויבנו מבקשים 
עוד.  ישראל  שם  ייזכר  שלא  מגוי,  ולהכחידנו  לכלותינו 
דהיינו  באב,  ט"ו  יום  של  השמחה  מתוך  להתחזק  עלינו 
אלא  קט,  אחד  לרגע  אף  אותנו  עוזב  אינו  שהקב"ה  לזכור 
הוא 'הקל- אבינו- מלכנו- אדירנו- בוראנו- גואלנו- יוצרנו- 
הטוב  המלך  ישראל-  יעקב-רוענו-רועה  קדוש  קדושנו- 
והמטיב לכל'. אם רק נחשוב על כל אחד מהדברים הטובים 

הללו, נוכל בנקל להתגבר על כל הקשיים.
המגיד רבי יעקב גלינסקי זצ"ל סיפר על חייו כאשר הגיעו 
מנעול  על  נסגרו  הישיבות  ליטא.  את  וכבשו  הקומוניסטים 
ובריח, ואנו המשכנו ללמד במחתרת, עד שיום אחד הגיעו 
היעד  לרכבות.  אותנו  והעלו  כלנו  את  תפסו  הקומוניסטים, 

היה ברור – סיביר.
כשהגענו לשם, אסף אותנו המנהל ואמר: "דעו לכם, כי 
אחד  אף  מכאן  סטרי.  חד  הוא  כעת  עברתם  שאותו  השער 
יוצא חי!..." עבדנו בעבודות משברות כל עצם, רעבנו  לא 
ללחם וסבלנו מקר. הקשי היה עצום, אך במשך כל אותו זמן 
החזיקה אותי תקוה אחת – יום יבוא ואשתחרר מפה... יום 
ואחזר הביתה לאמא שלי, אתן לה נשיקה ואמר לה:  יבוא 
"תודה, אמא. תודה שמכרת את פרוסת הלחם האחרונה שלך 
כדי שיהיה לי מלמד קצת יותר טוב...". הייתי חולם על כך 
ללא הרף ומדמין לעצמי את הרגע שבו אשוב הביתה לאמא 

ואמר לה: "תודה". 
חזרתי  שחררנו.  ואנחנו   – המלחמה  נגמרה  סוף  כל  סוף 
הביתה, אך אז גליתי שאין בית, אין אבא ואין אמא. היטלר 
ימ"ש הרס את ה-כ-ל. שבור ורצוץ הגעתי ארצה. לא רציתי 

לחיות, לא היה לי עבור מה. 
נכנסתי אל ה"חזון איש", וכששמע שאני מיאש מהעולם, 
אמר לי: אספר לך ספור – בליטא היה סוחר, שהיה נוהג מדי 
שנה בשנה לפני יום השוק לקחת הלואות רבות. ביום השוק 
היה קונה סחורות בזול, ובמשך כל השנה היה מוכר אותם 
ובזה  התפרנס והחזיר את חובותיו, כך – עד יום השוק של 
השנה שלאחר מכן, שבה היה שוב לווה... שנה אחת, לאחר 
שאסף את כל הכסף, הוא חלה. אם לא אסע כעת – אאבד 
ואמר  את פרנסתי לשנה שלמה! בלית ברירה קרא לאשתו 
לה: "אני יודע שאינך רגילה לכך, אינך מבינה במסחר, ואינך 
אוהבת לעשות זאת, אבל אין בררה – הפרנסה של כל השנה 
עומדת כעת בסכון! את חיבת לנסע! קחי את כל הכסף, אמר 

לך בדיוק לאיזה סוחר לגשת ומה לקנות".
האשה ספרה את כל הכסף, צררה את כל הסכום בשקית 
ובעוד שקית – ונסעה. כשהגיעה ליריד קדם את פניה רעש 
לקולות  היתה  רגילה  כזה...  רעש  שמעה  לא  מעודה  עצום. 
עשתונותיה,  את  אבדה  היא  וברוזים...  ילדים  שמשמיעים 
הסתחררה ונפלה מעלפת. כעבור דקות ספורות שבה אליה 
רוחה, ומשהבינה כי אין השעה כשרה לפנוקים מסוג כזה, 

אספה את הסלים והלכה לדרכה.
שניהם  בעלה,  המליץ  שעליו  הסוחר  את  פגשה  היא 

החלה  והיא  שכרו  את  הסוחר  וכשבקש  מחיר,  על  הסכימו 
לחטט בסליה, נמלטה זעקה נוראית מפיה – "אין כסף!!!" 
את  הזעיקו  הצעקות  הארנק...  ממנה  נפל  כשנפלה  כנראה, 
פלוני  ששמע  אמר,  הנאספים  מן  ואחד  והשבים,  העוברים 
אחריו  נערכו  מהרה  עד  גדול.  כסף  סכום  שמצא  האומר 
להביאו.  מישהו  דאג  האיש,  וכשנמצא  נרחבים,  חפושים 
בקשי  הדומעת  האשה   – שלי?"  הכסף  את  מצאת  "אתה 
יודע אם הוא שלך"  לא  אני  הצליחה לדבר. "מצאתי כסף, 

– השיב האיש.
"הנה, אתן לך את כל הסימנים: הסכום היה כזה וכזה, יש 
שם כך וכך שטרות בצבע כזה, וכך וכך שטרות בצבע כזה. 
הכל היה קשור בתוך שקית עם סרט". "נכון, גברת. הכסף 
שמצאתי הוא הכסף שאבד לך". האשה לא ידעה נפשה מרב 
זו  אבל  הצרור,  את  לקבל  כדי  ידה  את  הושיטה  היא  אשר. 

נותרה תלויה באויר וריקנית. 
לא!  השיב:  והאיש  שאלה.  היא  הכסף?"  את  "אפשר 
ומיד  אוזניה,  למשמע  להאמין  התקשתה  היא  נותן!  איני 
לא  אבידה?  מחזיר  לא  יהודי  מתבייש?  לא  אתה  צעקה: 
תורה  שלמדתי  משום  "דוקא  משיב:  והוא  תורה??  למדת 
אני יודע, שהעיר שלנו היא עיר שרובה גויים, ואדם שמוצא 
מציאה בעיר כזו 'הרי אלו שלו', שהרי מרב הסכויים שנפלה 
מגוי, ואפילו נפלה מיהודי הוא מתיאש ממנה, משום שהוא 
משכנע שגוי מצא אותה. את התייאשת מן האבדה הזו, לכן 

היא שלי".
לי,  "יש  בעיניה.  הדמעות  צצו  שוב  רחמים?",  לך  "אין 
והרבה – אך על הילדים שלי... תביני, אם הכסף היה שייך 

לך על פי דין, הייתי מחזירו לך, אבל הוא שלי על פי דין". 
בעד  צדדו  אלו  רמים.  קולות  להישמע  החלו  מהרה  עד 
האשה ואלו בעד האיש, ולבסוף הצליחו לשכנע את המוצא 
העיר  רב  שהיה  זצ"ל  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  אל  לגשת 

לבירור העניין.
כשהגיעו לבית הדין אמר המוצא: "הרב, הגענו לדין תורה, 
ואני מבקש לדעת מהו הדין. איני רוצה עניינים של חסידות 
או לפנים משורת הדין, מבקש אני לדעת מה ההלכה, האם 

הכסף שייך לי או לה".
את  לה  החזר  כל,  "קודם  ואמר:  המקרה  את  הרב  שמע 
כמצוותו,  עשה  שהאיש  לאחר  אסביר".  כך  ואחר  הכסף, 
שייך  שהכסף  אומר  אתה  פשוטים.  דברים  "אלו  לו:  אמר 
לך כי היא התייאשה כשראתה שהכסף אבד, אך באמת היא 
אינה יכולה להתייאש משום שהכסף שייך לבעלה, ומאחר 
שבעלה אינו יודע על האבדה, הוא אינו מתייאש. אישה זו 

אינה 'בעל הבית' לעניין יאוש". 
ה"חזון איש" סיים את ספורו ופנה לרבי יעקב גלינסקי: 
"וכי העולם שלך הוא, שאתה מתייאש ממנו? וכי אתה הוא 
בעל הבית? הלא העולם שייך לקב"ה, ולנו, כבני אדם, אין 
יכולת להתיאיש. עליך לעמוד ולהתפלל, והקב"ה יעזור לך".

גם אם יש הסתרה ח"ו עלינו לדעת שהעולם של הקב"ה 
את  ולראות  הקשיים  כל  על  להתגבר  ניתן  התפילה  ובכוח 
שבתוך  בהסתרה  גם  כי  אותנו  מלמדים  ביתר  הרוגי  האור. 

ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השי"ת.
מתוך  לנו  שיתגלה  מהקב"ה  מבקשים  אנו  אלו  בימים 
בכבודך  כולו  העולם  כל  על  'מלוך  בנו:  ויקוים  ההסתרה 
והינשא על כל הארץ ביקרך, והופע בהדר גאון עוזך על כל 
כל  ויבין  פעלתו  אתה  כי  פעול  כל  וידע  ארצך,  תבל  יושבי 
יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי 

ישראל מלך ומלכותו בכל משלה'.

הסתר אסתיר

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים
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להשכרות מיום חמישי ד‘ תשרי תשע"ו (17.9.2015) ועד יום רביעי כ"ד תשרי תשע"ו (7.10.2015). 
חבילת שכירות של 7 ימים כולל שבת וחג בחיוב 5 ימי השכרה מלאים, יום השבת בחיוב ביטוח 
בלבד ויום החג ללא חיוב כלל. לשוכרים רכבים מקבוצה X ועד קבוצה J. המבצע עד גמר המלאי וכל 
הקודם זוכה. בכפוף לזמינות רכבים בתחנה בזמן ההשכרה. בכפוף לתקנון. החברה רשאית להפסיק את 

המבצע בכל עת. ט.ל.ח. המבצע בכל עת. ט.ל.ח.

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

+

מבצע
שבוע-שבת-חג

באדג'ט במבצע חגים ענק :
שוכרים רכב לשבוע במחירים מיוחדים 

ומקבלים יומיים שכירות במתנה!

בבאדג'ט
תמיד יותר
משתלם



ד' בתשרי תשע"ו 3817/9/15 עריכה: הילה פלאח צרכנות
hila@kav-itonut.co.il

רשת טויס אר אס מציעה מבצעים אטרקטיביים 
לקולקציה חדשה ומורחבת של מוצרי גלגלים ומוצרים 

משלימים לרכיבה בטוחה. מגוון בימבות: 59.90 ₪ במקום 
99.90 ₪ בימבה אופנוע – 74.90 ₪ במקום 89.90 ₪ ועוד

חברת 'מעולה' לכבוד החגים 
בבשורה חדשה: 'דובדבנים

 מסוכרים' משובחים בטעם נפלא, 
איכות מצוינת וכשרות מהודרת

של בד"ץ העדה החרדית. לשדרוג כל 
מאפה או קינוח. להשיג בחנויות המובחרות

'טסה  - הבית של הממתקים' 
משיק לקראת החג מארזים מתוקים נטולי גלוטן וללא 

תוספת סוכר. מארז ללא גלוטן: 99 ₪ מארז ללא תוספת 
סוכר: 120 ₪ בהשגחת המשולש K ובאישור הרבנות 

הראשית לישראל

חברת 'מעולה' משיקה 
קטגוריה חדשה: סדרת 

מליות איכותיות ומעולות, 
מלית אוכמניות, מלית 

תפוח עץ עם קינמון ומלית 
תמרים. כשרות: 

בד"צ ירושלים. להשיג ב'נתיב החסד'

גם בחגים: תירוש כרמל, התירוש האותנטי, 
המיוצר על ידי יקבי כרמל, הוא מיץ ענבים טהור, 
טבעי ומרענן שמיוצר מ-100% ענבים, מכרמים 
הפזורים ברחבי מדינת ישראל. כשרות: בד"ץ 
מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א

חדשנות בקופסה: 
טונה סטארקיסט משיקה 

2 סדרות מוצרים מהפכניות שיחסכו לכם זמן במטבח-   
סטארקיסט לה-סלט וסטארקיסט לה-כריך המיועדות 
להכנה מהירה של סלטים וכריכים המבוססים על טונה

ביקב טפרברג ממליצים על 
שמחת חג מיוחדת עם סדרת היוקרה 
LEGACY – מהדורה מוגבלת 
של כמה אלפי בקבוקים בודדים 
המיוצרים מזנים ייחודיים ואיכותיים 
בעלי יכולת התיישנות רבה: קברנה 
פרנק, פטיט סירה ופטי וורדו. 
כשרות: בד"ץ העדה החרדית

רשת "ואהבת" יוצאת במבצע משתלם במיוחד: 20% 
הנחה על קולקציית החג. בנוסף, על כל רכישה מעל 200 ₪ 

מקבלים צנצנת דבש מהודרת במתנה. החל מה- 1.9.15 
ועד ה- 1.10.15

ב'משביר לצרכן', 
מציעים לנו את כל 
כלי הבית - במקום 
אחד ובהנחות מיוחדות 
לחגים: סיר 'סולתם' 
סוטז' 30 ס"מ דגם 
כרמל- 299.90 ₪ 
ובמחלקת עולם הבית 
עד 40% הנחה + 20% 

נוספים לחברי 'קלאב 365' 

סדרת אבקות הכביסה 
סנו מקסימה כוללת 

חמישה סוגים שונים של 
אבקות כביסה בעלי ריחות 

שונים, המתאימים לכל 
סוגי האריגים והמכונות: 

בלאק, אפקט ז'אוול, בניחוח מאסק, ביו וסנסיטיב

חדש על המדף: סנו מקסימה ג'ל 
לכביסה XXL מכיל 5 ליטר, ל-100 
כביסות במכונה, עם אנזימים להסרת 
כתמים. ועכשיו עם 'הסופר בול' -  פקק 
מדידה ייחודי

מבצעים ארציים 
לחודש ספטמבר 2015 

 :Weleda במותג הטיפוח
קרם קלנדולה לאזור 

החיתול, שלישייה ב-100 
₪ שמפו ותחליב רחצה 

קלנדולה לתינוק, שלישייה 
ב- 100 ₪ משחת שיניים לילדים, מארז זוג ב- 50 ₪, 

30% הנחה על ולדה ביוטי לטיפוח עור הפנים, תחליבי 
רחצה עד 30% הנחה. תוקף: 1-30.9.2015 ברשתות 

"סופרפארם", "מוצצים", "ניצת הדובדבן", "בייבי סטאר", 
בתי מרקחת ובתי טבע 

סנו סושי זיגזג – מטליות 
רצפה איכותיות וחזקות, בעלות 
כושר ספיגה מוגבר וקלות 
לסחיטה, הופכות את שטיפת 
הרצפה לפשוטה וקלה יותר. מארז 
של 3 מטליות רצפה בגודל  
80* 50 ס"מ

אם אתם לא רוצים "אורחים" לא קרואים 
בסוכה שלכם כמו זבובים, יתושים, עש 

וחרקים מעופפים אחרים, ריסוס אחד של 
סנו K600  בהרכב יבש ובריח נעים, על הסכך 

ובחלל הסוכה יאפשר לכם ליהנות מישיבה 
רגועה ונעימה בסוכה

מבצעים ארציים לחודש 
ספטמבר 2015  ברשת חנויות 

Gaya cosmetics:  ברכישת 
שניים ממוצרי החנות - המוצר 

השלישי )הזול מביניהם( במתנה. 
תוקף המבצע: בין התאריכים:  

6-21.9.2015 וכן,  בקנייה מעל 299 ₪ - קבלי מוצר מתנה. 
תוקף המבצע:  27/9 – 6/10/2015

מבצעי חודש ספטמבר 
2015 ברשת SABON על 
מגוון מארזים במחירים 
מיוחדים. בנוסף, סוכות 
ללא מע"מ על כל החנות: 
קרם רגליים 50 מ"ל ב- 20 ₪, פילינג גוף 80 מ"ל ב- 20 ₪, 
סבון נוזלי על בסיס שמנים 100 מ"ל ב- 15 ₪ תוקף 
המבצעים: 24.9.2015 – 5.10.2015 

חברת אלוני משיקה: קולקציית ברזים צבעוניים 
החוסכים במים מסדרת TRES. מחיר:  2,399 ₪

'מקופלת' מציעה מגוון 
משחקי יצירה לילדים המבטיחים 
שעות של הנאה חוברת מדבקות, 

יצירת בובת נסיכה, מוזאיקה 
פיל וחילזון ועוד. ניתן להשיג 

ב'מקופלת', רחוב האשל 5 מושב 
ניר צבי 052-6643352

 ,O bag mini תיק
החל מ- 300 ₪ להשיג 

ב- Full Spot דיזינגוף 
סנטר ת"א

שמלה מנומרת 
של ג'אסט קוואלי, 
990 ₪, להשיג 
בבוטיק ל'איטליה 
ספיר 6 הרצליה 
פיתוח

ברנואר מציעים לך 
להתאים את מגוון ביגוד 

חול המועד בשיטת 'מיקס 
אנד מאטש' – 'לבש וערבב'. 

כך שבכל פעם 
תהיה לך הופעה 
חדשה ומיוחדת 

במינה, בהשקעה 
מועטה יחסית

"איחולים מתוקים"
עלית מקבוצת שטראוס משיקה: בונבוניירות 
נפוליטנים של פינוקי שוקולד חלב, עטופים 
חגיגית  באריזה  מגוונות  ברכות  עם  בתוויות 
ישמח  אחד  שכל  מתוקה  מתנה  ומהודרת.  
נפוליטנים  בונבוניירות  משיקה  עלית  לקבל: 
ברכות  מגוון  עם   חלב,   פינוקי שוקולד  של 

מזל,  אושר,  בריאות,  מתוקים:  איחולים  מהן  להרכיב  שניתן  כך  ושונות,  שמחות 
לחג,  כשי  יתאימו  מתוקים"  "איחולים  בונבוניירות  ועוד.  הגשמה  שגשוג,  הצלחה, 
לשבת ולכל אירוע. הבונבוניירות מגיעות בשני גדלים: 126 גרם- עם 36 נפוליטנים  
בכל  להשיג  ניתן   . החרדית  העדה  בד"ץ  כשרות:  נפוליטנים.   12 עם  גרם-  ו-42 

רשתות השיווק ובחנויות הפרטיות

"יוצרים וזוכים" 
קפה  קניתם  כבר  ואצבעות?  פרה  משוקולד  נהנים  ודוריטוס?  תפוצ'יפס  אוהבים 
השנים,  רבת  ההצלחה  מסורת  את  ממשיכה  שטראוס  מקבוצת  'עלית'  לחגים? 
שהפך  המבצע  וזוכים"!  "יוצרים  הגדול:  במבצע  להשתתף  אתכם  ומזמינה 
לזכות  גם  ואולי  ליהנות  ליצור,  נוספת  הזדמנות  הפעם  גם  לכם  מביא  למסורת, 
מוצרי  ממגוון  קונים  היצירות?   בתחרות  משתתפים  איך  אז  מתנה.   ₪ ב-20,000 
מהאריזות  מכינים  שטראוס,  מקבוצת  עלית  של  והקפה  המתוקים  המלוחים, 
ושולחים  מצלמים   , והכשרון  הדמיון  כמייטב  ומיוחדת  מקורית  יצירה  עלית  של 
למייל:  או  עלית"  של  וזוכים  "יוצרים  מבצע  עבור  ברק  בני    2646 ד  לת.  תמונה 
 ₪  20,000 ב  שולחיה  את  תזכה  המנצחת  היצירה   elite3433@gmail.com
כשבנוסף, 20 היצירות היצירות הטובות ביותר יזכו את שולחיהן במצלמה דיגטילית 
)11.10.15( בכפוף  יצירות עד לתאריך כ"ח בתשרי תשע"ו  ניתן לשלוח  יוקרתית. 
אישיים. פרטים  לציין  יש  היצירות  בשליחת  שטראוס.  במשרדי  הנמצא   לתקנון 

מבצע רואים כפליים 
'עינית' מרווחים  המבצע המיוחד של 
'עינית',  רשת  סיום:  לקראת  כפליים 
למשקפיים  המקצועית  הרשת 
פעמי  חד  במבצע  יצאה  ועדשות, 
משקפיים  קונים  יחזור,  שלא 
וזכאים להחזר.  מהמותגים שבמבצע 
מהמותגים  בקניה  כפליים  מרוויחים 

מחנויות  לאחד  היום  עוד  כנסו  ג'ייקובס.  ומארק  סילווט  הילפיגר,  טומי  לקוסט, 
500 ש"ח תקבלו החזר של  הרשת, רכשו משקפיים מהמותגים שבמבצע ועל כל 
250 ש"ח למשלמים בכרטיס אשראי. במסגרת המבצע, ניתן להשיג דגמים נבחרים 
פעמית  חד  היא  זו  הזדמנות  מיוחד.  במחיר  צ'ו  וג'ימי  פנדי  דיור,  כריסטיאן  של 
שקלים!  מאות  של  להחזר  זכאים  החולים  קופות  חברי  כמו"כ,  ביותר!  ומומלצת 

המבצע בכפוף לתקנון, עד גמר המלאי.

שנה מוצלחת במגזר החרדי 
תשע"ו,  הבעל"ט,  החדשה  השנה  של  פיתחה  על 
מוצלחת  כשנה  תשע"ה  שנת  את  פרטנר  מסכמת 
השנה,  במהלך  החרדי.  במגזר  וללקוחותיה  לחברה 
נהנו לקוחות פרטנר מהטבות אטרקטיביות שצורפו 
משתלמים,  פעולה  שיתופי  החודשית,  לחשבונית 
המותאמות  חדשות  ומתכניות  מיוחדים  מבצעים 
לצרכי המגזר. בנוסף, לפני שבועות ספורים, פתחה 
פרטנר חנות שירות ומכירה חדשה בצומת הרחובות 

השירות  בתחומי  כולל  מענה  המעניקה  ברק,  בבני  אי"ש  חזון  פינת  עקיבא  רבי 
השונים. פעילויות שנת תשע"ה משקפות את המשך ההשקעה במתן שירות איכותי 
מוצרים  איכותי,  בשירות  להשקיע  תמשיך  פרטנר  החרדי.  למגזר  מתפשר  ובלתי 
ושירותים חדשניים ומערך שירות לקוחות נרחב, זמין, נגיש ומותאם לציבור החרדי 

ברחבי הארץ.

221 קונים כבר זכו בשווי הקנייה 
בשווי  זכו  כבר  קונים   221 החגים,  לרגל  'יש'  רשת  של  הענק  מבצע  תחילת  מאז 
הקנייה בחזרה. ומה איתכם? המבצע בעיצומו בכל יום עד לערב חג הסוכות, מידי 
יום 13 קונים זוכים לקבל את שווי עגלת הקניות לחג. סך הכל יוחזרו שווים של 
325 עגלות קנייה לחג לרוכשים המאושרים.  אז איך משתתפים במבצע? עושים 

קניות לחגים באחד מסניפי 
'יש  או  חסד'  'יש  רשת 
הארץ,  ברחבי  בשכונה' 
למבצע,  ספח  מקבלים 
03- לטלמסר  מתקשרים 

מהר  הכי  עונים   ,3738000
וזוכים בשווי  3 שאלות,  על 
הקנייה בחזרה. ההשתתפות 
אחד  מוצר  בקניית  מותנית 
או  שטראוס  מוצרי  ממגוון 
פרשת  שבת  במוצאי  עלית. 
וילך – שבת שובה, הסניפים 
מהשעה  החל  פתוחים  יהיו 

.21:00

מה עושים בארוחות החג כשיש לכם ילד שהוא אכלן בררן?
שפע גדול של מאכלים מונחים על השולחן הערוך, כולם השתדלו וטרחו להכין את מיטב מתכוניהם ורק 
הילד  את  מנסים לשכנע  וכולם  עצה חכמה  יש  לדודה  לאכול. הסבתא מתערבת,  הילד שלך שוב מסרב 
לטעום ולנסות, אך לשווא... מצב זה יכול להתרחש כשילדך בשנותיו הראשונות לחיים או בגיל מאוחר יותר.  
אז על מנת לחסוך ממנו ומשאר יושבי השולחן את תחושת התסכול, להלן מספר טיפים חשובים באדיבות 

רונית דוייב, המנהלת המדעית של אבוט, יצרנית סימילאק:
*ספרו לילד מספר ימים לפני החג על מאכלי החג, המסורת שמאחורי כל מאכל והמנהגים הקשורים אליו   
היושבים לשולחן באחד  ישתף את  כי בארוחת החג  לו  ואפילו הציעו  יותר,  ירגיש מחובר  הילד שלך  כך 

מהסיפורים או המנהגים.
*הציעו לילד לטעום עוד לפני החג מהמאכלים המסורתיים: הקדישו את הסוף שבוע של לפני ערב החג להתנסות במאכל חג או שניים, ואפשרו לילד לטעום. יתכן כי יבקש 

לעדן מנה זו או אחרת, או להוסיף דבר מה וכך יהנה בערב החג ממנה בגרסתו האהובה. 
*שתפו את הילד בתפריט שאתם מתכננים להכין ובדקו עימו מראש אילו מאכלים שאהובים אליו ירצה שיוגשו לשולחן: הקציצות שהוא אוהב, עוף שעשוי בצורה מסוימת, 
ירק כזה או אחר. ילדך ישמח לגלות על שולחן החג מאכלים שהוא ביקש – והכי חשוב גם אוהב, ויתרה מזאת ישמח לראות את דודתו האהובה ניהנית גם היא לאכול 

מהקציצות האהובות עליו.
*הציעו לילד להצטרף לקניות האוכל לארוחה ולאפשר לו לבחור רכיבים שישמח לאכול. כמו כן, אפשרו לו לעזור במטבח בשלב ההכנות והבישולים ו"השוויצו" בערב החג 

בפני שאר האורחים ובנוכחותו כיצד עזר וסייע. 
חשוב לזכור: אם במהלך הארוחה יש מאכלים שהילד לא ירצה לאכול, לא להכריחו ולא "לעשות עניין" ליד שאר האורחים, כדי לא להביכו. מומלץ בכל הנוגע לאוכל לא 

לשבח כשהילד מסיים את המנה ומצד שני לא לנזוף כשלא סיים לאכול – חשוב שהילד לא יקשר את נושא האכילה עם חיזוקים חיובים או שליליים מהסביבה. 
ולסיום, מילה טובה להורים המודאגים: גם אם זה לא מצליח תמיד יש פעם הבאה. מדובר בתהליך שלוקח זמן. חשוב לא לקחת ללב! עצם העובדה שהילד יושב לשולחן, 
ניהנה מהאוירה ומהשהות עם בני משפחתו - זה כבר חלק חשוב בתהליך. זיכרו, תמיד יש עוד חג ועם הזמן, יחד עם אימוץ טיפים מסוג זה, בהחלט ניתן יהיה לראות שיפור.

מנכ"ל מרכנתיל אירח כ - 300 לקוחות 
מרכנתיל  בנק  מנכ"ל  בורשטיין,  שוקי 
ואמיר  לתפקידו  אלו  בימים  שנכנס 
החטיבה  ומנהל  סמנכ"ל  קליבנוב 
 300 כ-  אירחו  בבנק  מסחרית  העסקית- 
פנים  לקבלת  הבנק  של  עסקיים  לקוחות 

מנכ"ל  בורשטיין  שוקי  את  הלקוחות  פגשו  החגיגי,  באירוע  החדשה.  השנה  לרגל 
מרכנתיל הנכנס ונפרדו מהמנכ"ל היוצא, אורי ברוך. בורשטיין, ציין בדבריו כי  זכה 
כי  רואה  הוא  בפוגשו את הלקוחות  וכי  הבנק  ועובדי  פנים חמה ממנהלי  לקבלת 
ויוצרות קשר  והחמימות המאפיינות כל כך את מרכנתיל "מדבקות"  המשפחתיות 

מיוחד של שותפות עם הלקוחות.

גם בחגים הכי קרוב לאמא
מזרחי,  רננה 
ת  י נ ט א י ד
ומנהלת  קלינית 
מטרנה:  מדעית 
החגים  "תקופת 
תקופה  היא 
התחדשות  של 
ושמחה, לקראתה 
מעט  לא  יש 
וגם  הכנות 
די  יש  במהלכה 
עיסוקים  הרבה 

הדורשים את הזמן וההתייחדות. לשם כך בתקופה זו אמהות רבות מחפשות סידור 
למספר שעות לתינוק הקטן על מנת להתפנות ולהשלים את ההכנות, לטפל בילדים 
שבחופשה בבית וכמובן לייחד זמן לתפילות. בבואכן לעשות זאת יש כמה עקרונות 
ועצות מומלצות כדי שהתינוק ישאר הכי קרוב אליך. הדגשים לבחירת בייביסיטר: 
המלצות.  תבקשי  אז  וגם  משפחה  בת  או  חברה  מוכרת,  במישהי  לבחור  העדיפי 
הראשונה  הפעם  לפני   .12 לגיל  מתחת  בייביסיטר  בהשגחת  תינוק  להשאיר  אין 
שאת משאירה את התינוק לבד כדאי להזמין את הבייביסיטר לעזרה בזמן שאת 
בבית, לתת לה להשגיח ולשחק עם התינוק ואף להאכילו. בדרך זו תוכלי להתרשם 
מהגישה שלה אל התינוק, מתגובתו אליה וזה זמן טוב גם עבורו להכיר ולהתרגל".

פתרונות אירוח לסוכה
וכורסאות  ספות  מגוון  בסוכות:  מושלם  לאירוח  הפתרון  את  לכם  מציעה  עמינח 
יום הן ישמשו אתכם ככורסאות מפנקות  מעוצבות, הנפתחות למיטה. בחיי היום 
או  הספה  קלה  ובמשיכה  במשרד,  או  העבודה  בחדר  בסלון,   - נוחות  כספות  או 
הכורסה הופכת למיטה נוחה לאורחים. לבחירתכם ספות נפתחות במבחר דגמים 
ועיצובים, בדי ריפוד, כריות, מנגנוני פתיחה שונים ופתרונות אחסון כארגז מצעים. 
עמינח מציעה מגוון גדול של ספות נפתחות לשתיים ולשלוש מיטות, הנמכרים כעת 
במחירים מיוחדים לקראת חג החגים. ספות הילדים והנוער של עמינח הן ספות 
באופן  ותוכננו  נבנו  הם  ייחודיים.  יתרונות  מגוון  ועם  צעיר  עיצובי  בקו  חדשניות, 

שיתאימו לשינה בריאה ונוחה, לאחסון, לפתיחה למיטה נוספת ועוד.
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טיפים לכביסה וייבוש

גיזרי ושמרי
הקניות  מהמטבח,  עולים  מיוחדים  ניחוחות  בפתח..  כבר  החגים 
ממלאים  מתוקים  שיער  וקישוטי  נעליים  בגדים,  בשיאן, 
לנו מזכירה  החגיגית  ההמולה  בתוך    בסלון  ונחים   שקיות 
הצבעוניים  הבגדים  לשכוח,  לא  מ"קיוטיז",  סירוטה  הינדה  הגב' 
והחגיגיים אותם רכשתן לילדות, עשויים לעיתים רבות מבדי יוקרה 
וטכנולוגיות דפוס מיוחדות, הרגישות לכביסה רגילה. צריך לדעת 
איך לכבס, מדגישה גב' סירוטה ומעניקה טיפים חשובים שישמרו 

על הבגד שקניתן, לאורך זמן  כך תכבסי ב)ג(דים חגיגיים 

איך לכבס?

ראשית, זכרי להוריד מהבגד את כל האביזרים הניתנים להסרה, 
כגון פרחים וחגורות. לא תמיד הם כביסים וחבל שיהרסו.

בגדי יוקרה חגיגיים ועדינים אשר אין עליהם כתמים רציניים- 
מומלץ לכבס בעזרת אבקת כביסה ללא ביו. האבקה שומרת על 

צבעי הבגד המקוריים ומונעת דיהוי. 

מומלץ להימנע מ"העמסת יתר" של הכבסים במכונת הכביסה. 
התוף,  בתוך  להסתובב  לבגדים  מקום  מספיק  להשאיר  רצוי 

לניקוי יעיל יותר.  

על  היצרן  של  הכביסה  להוראות  לב  שימי  הכביסה  לפני 
הבגד  הוצאת  נפש  מפח  מעצמך  תמנעי  כך  הבגד,  תווית  גבי 

מהמכונה.

ממסטיקים  כיסים  רוקני  רוכסנים,  סגרי  הכביסה  מיון  בעת 
ונירות טישו.

נוטה  הלכלוך  שכן  בנפרד,  כבסי  רציניים  כתמים  עם  פריטים 
ל"עבור" מבגד לבגד.

בגדים עדינים כדאי לכבס בתוך ציפית לבנה כדי להגן עליהם 
משאר הבגדים.

על  הקטנים  הכדוריים  היווצרות  מונע  הפוכים  בגדים  כיבוס 
האריג. 

אל תשאירי כביסה בסל למשך זמן רב מדי. כתמים נעשים יותר 
ויותר קשים להסרה ככל שחולף הזמן.

כבסי בתכניות עדינות או כביסה ידנית.
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כיצד ליבש?

כדי למנוע דהייה יש לתלות את הבגדים על צד ההפוך.

האטבים  סימני  בגיהוץ  הצורך  את  למנוע  ביותר  הטובה  הדרך 
על סריגים וחולצות, היא להצמיד את האטבים בבתי השחי של 

החולצות.

־גגדים איכותיים, חולצות מכופתרות, חולצות פולו, חצאיות שמ
לות איכותיות- מומלץ לא לייבש במייבש כביסה. 

פריטים עדינים ואיכותיים בעיקר בצבעים שחור, כחול כהה או 
אפור לא מומלץ לייבש בשמש!

אם בחרת לייבש בשמש אל תשאירי את הבגדים חשופים לזמן 
רב מידי. החום והלחות יגרמו נזק למרקם הבגד. לכן כשהבגד 

מתייבש הכניסי אותו מיד לארון.

לאחר הכביסה  היטב  לנער  גיהוץ מומלץ  הדורשים  בגדים 
ולייבש בתליה. הייבוש בתליה מצמצם את הקמטים על הבגדים 

ויקל משמעותית על הגיהוץ.
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טקס קביעת מזוזה במתילדה הירושלמית
בטקס מרגש רבה הראשי של ירושלים הגרש"מ עמר התכבד לקבוע 
מזוזה במסעדת מתילדה הירושלמית. בטקס רב רושם הדגיש הרב 
עמר כי מסעדת מתילדה הירושלמית היא היחידה ששוכנת בלב עין 
ורבנים  ציבור  אישי  עוד  נכחו  בטקס  בכשרות מהדרין.  והיא  כרם, 
שם  לקדש  אפשר  אנו  בזמנינו  שגם  ה',  קידוש  על  לברך  שבאו 
שמיים ודווקא באזור תיירותי להיות מניף הדגל בתחום הכשרות. מי 
שמכיר את האזור מבין שאכן מדובר באבן פינה וציון דרך. הגרש"מ 
ציין ודיבר בשבח שמירת השבת, והוסיף והדגיש שמדובר במקום 
הכשרה  הבשרית  המסעדה  מתילדה,  באזור.  שבת  ששומר  היחיד 
למהדרין, מכינה לכם את מיטב המנות הייחודיות שנולדו בהשראת 
את  לכם  מציע  המסעדה,  שף  תומר  מתילדה.  סבתא  של  המטבח 
עסיסיות,  בשריות  מנות  בהכנת  עשיר  ניסיון  בעלי  השפים  מיטב 
לצד מנות גורמה מדהימות. את המנות המושלמות משלים התנור 
לא  במקום.  המוכנים  טריים  מאפים  זה  אחר  בזה  המוציא  הגדול 
המצוות,  שומר  ציבור  של  הדגל  למסעדת  המסעדה  הפכה  לחינם 
הקשור  בכל  פשרות,  ללא  גבוה  בסטנדרט  קולינרי  מענה  המקבל 

להידורי הכשרות.

היחיד עם LC-PUFA ממשפחת אומגה 3 ו-6 
על  מכרעת  השפעה  התינוק  של  הראשונות  חייו  בשנות  לתזונה 
פיו  אל  מגישים  אנו  אותם  השונים  התזונה  רכיבי  התפתחותו. 
ולמוטב.  לטוב  הקטן  בגוף  המערכות  על  משפיעות  התינוק  של 
כחשובות  נמצאו   ,6 ו-   3 אומגה  מסוג   LCPUFA שומן   חומצות 
והראייה. המוח שלנו  במיוחד להתפתחות המוח ומערכת העצבים 
הזיכרון,  החשיבה,  תהליכי  כל  על  אחראי  הוא  מדהים.  איבר  הוא 
התהליכים  בכל  כמעט  מעורב  למעשה  הוא  רק.  לא  אך  הלמידה, 
המתרחשים בגופנו: נשימה, וויסות הגוף, בנייה, התחדשות, שיקום 
ופעילות גופנית.  המוח קולט, מנתח ומפרש את הגירויים הנקלטים 
רגשות  יוצר  ואף  הגוף   ידי החושים, הוא מפעיל את מערכות  על 
ותחושות. על ידי קבלת המסרים החושים ושליחת מסרים עצביים, 
 ,)IQ( המשכל  מנת  התינוק:  של  השיכליות  היכולות  מתפתחות 
השפה והיכולות המוטוריות שלו. לשם כך דרושה אספקה שוטפת 
הינו  למהדרין  סימילאק  התינוק.  בתזונת  אלו  שומן  חומצות  של 
 LCPUFA תחליף החלב היחידי בישראל בכשרות למהדרין, המכיל
בכל שלושת השלבים: לידה עד חצי שנה, חצי שנה עד שנה ושנה 

עד שלוש שנים.

מובילים גם בבריאות הנפש
הנפש  בריאות  רפורמת  את  להוביל  גאה  בריאות  שירותי  מכבי 
ביוזמתו של שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. מרן שר התורה הגר״ח 
קנייבסקי שליט״א קיבל במעונו את ראש חטיבת התפעול של מכבי 
שירותי בריאות מר ציון אוליאל, יחד עם מנכ״ל בית חם הרב אריה 
הרב  בריאות  שירותי  במכבי  החרדי  למגזר  השיווק  ומנהל  מונק 
החרדיים  בריכוזים  מובילה  בריאות  שירותי  מכבי  שלזינגר.  משה 
ידי  ברחבי הארץ, כאשר חברי מכבי נהנים ממיטב השירותים על 
ובהתאמה  מושלמת  בפריסה  מקצועות,  במגוון  מומחים  רופאים 

מלאה לצרכי הציבור החרדי.

ריקוטה – פותחת לכם סוכה
בטעמיה  שכבשה  למהדרין  החלבית  המסעדה  'ריקוטה'–  מסעדת 

החרדי,  הציבור  את 
להמשיך  לכם  מציעה 
וליהנות,  להתפנק 
הסוכות  בחג  גם 
לטובה.  עלינו  הבא 

ב'ריקוטה' נערכים לקלוט את המוני עולי הרגל הבאים לירושלים, 
ומבקשים אתנחתא של ארוחה חלבית חגיגית וטובה. סוכה ענקית 
מוקמת ברחבת המסעדה, ותאפשר לקלוט את כל ציבור הלקוחות 
שבאים לחגוג בטעם ייחודי. "גם בחג הסוכות אנחנו רוצים להמשיך 
והייחודיים,  המקוריים  האיטלקיים  הטעמים  את  לציבור  ולהביא 
בכשרות המהודרת ביותר, מבלי לוותר על הטעם, על האיכות או על 
הכשרות",  אומר אלחנן רווח מנהל המסעדה. בריקוטה תוכלו לבקר 
כל ימות החג, בכל שעה שתבחרו בשעות היום והערב. הסוכה גם 
וחברתיים  משפחתיים  אירועים  לעריכת  הלקוחות  לרשות  תעמוד 
ו"טייק  קייטרינג  שירותי  אף  ניתנים  במקום  מראש.  בתיאום  ועוד, 
גבינות,  ומיטב  ולחג  לשבת  סלטים  לרכוש  ניתן  במעדנייה  אווי". 
'ריקוטה'  של  הנפלא  הטעם  את  להמשיך  מיוחדות,  ומנות  מאפים 

גם בבית.

   סכך
"קנים נזר הקודש"

לבירור נקודת מכירה הקרובה לביתך:

054-43-140-43

למי שלא מתפשר
באיכות ובהידור!!!

מחצלת של קנים העשויה ומחוברת
מקני סמאר טבעיים לא מעובדים!

למהדרין מן המהדרין
בהשגחת בד"ץ "יורה דעה" בפיקוח הגר"ש מחפוד שליט"א

בהשגחת בד"ץ ב"ב בנשיאות הגאון ש. י. ניסים קרליץ שליט"א

עבר חיטוי נגד 
תולעים ומזיקים!

היחיד שאינו 
מעלה עובש!

11 שנה של לקוחות מרוצים!!!

"נזר הקודש" זיבוטינסקי 100 (סוקולוב)
רבי עקיבא 140

(בנק מרכנתיל)
השומר 64

(ככר אדלר)
פיצוחי עפולה

(מול איצקוביץ)

חנויות המפעל בין יו"כ לסוכות בבני ברק:

15

הפצה ראשית:
אליהו הנביא 5 בני ברק

מהיצרן לצרכן !

054-43-140-43



 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

דרושים/ות
עבור מרש"ל בני ברק

מרכז רב שירותים לעיוורים ולקויי ראיה

מורה לחוגי התעמלות לנשים ולנערות
מורה לחוג אומנות לנשים

מורה לנגינה (גיטרה ואורגנית) לנערות
מורה לנגינה (גיטרה ודרבוקות) לבנים ולנערים

תינתן עדיפות לבעלי/ות ניסיון בעבודה עם לקויי ראיה
בעלי/ות תעודת עוסק מורשה או עוסק פטור.

נא לשלוח קורות חיים 
odesser_o@bbm.org.il לפקס:  03-5776384 או למייל

עד לתאריך כ"ד בתשרי (7/10)
פרטים בטל' 03-5776349.

   

51  
02-6507443          02-5455999  
o f fi c e - e d u c @ g o v . c o m

גיזברות
העירייה
מינהל
הכספים

בס“ד

בני ברק
תמצית הדוחות הכספים לשנת 2014

)באלפי ש"ח(

מספר תושבים שנה קודמת  180,452
מספר תושבים * 185,935                 שטח שיפוט )דונם(  7,326

מספר משקי בית 41,701                   דירוג סוציואקונומי  3

מאזןנתוני ביצוע התקציב הרגיל

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2014

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הכנסות

513,619534,27649%490,96552%הכנסות עצמיות 

השתת’ משרד 
החינוך

260,258255,03924%252,10427%

השתת’ משרד 
הרווחה 

101,376105,52310%99,04510%

השתת’ משרדי 
ממשלה אחרים

25,48026,0042%21,9492%

86,563160,99215%82,2359%מענקים ומלוות

987,2961,081,834100%946,298100%סה”כ

20142013נכסים

74,96271,154רכוש שוטף

42,17833,867השקעות

השקעות לכיסוי קרנות 
מתוקצבות ואחרות

55,95655,908

גרעון מצטבר בתקציב 
הרגיל

96,13495,335

00גרעון סופי בתב”ר

גרעונות זמניים נטו 
בתב”ר

42,15632,453

311,386288,717סה”כ
%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הוצאות

משכורות ושכר 
כללי

162,149166,06215%157,45217%

271,253289,14727%260,19727%פעולות אחרות

210,835211,28120%196,78121%שכר חינוך

133,036132,43412%131,33914%פעולות חינוך

26,06627,8453%23,7643%שכר רווחה

137,575141,56513%133,05014%פעולות רווחה

4,6807,1061%3,9740%מימון

41,702107,19310%41,6374%פרעון מלוות 

987,2961,082,633100%948,194100%סה”כ

גרעון בשנת 
הדוח

0-799-1,896

20142013

%0.07%0.20% הגרעון השוטף  מההכנסה

%8.89%10.07% הגרעון הנצבר מההכנסה

%19.82%23.74% עומס המלוות מההכנסה

% סך ההתחייבויות 
מההכנסה

18.11%20.27%

5,8235,255הוצאה ממוצעת לנפש בש”ח

2,7602,598מספר משרות ממוצע

20142013

עודף )גרעון( זמני לתחילת 
השנה

-32,453-36,000

169,918155,843תקבולים במהלך השנה

179,621152,296תשלומים במהלך השנה

עודף )גרעון( זמני לסוף 
השנה

-42,156-32,453

20142013התחייבויות

195,913191,808התחייבויות שוטפות

)***(00

קרן לעבודות פיתוח 
ואחרות

59,51741,001

55,95655,908קרנות מתוקצבות

עודף מצטבר בתקציב 
הרגיל

00

עודפים זמניים נטו 
בתב”ר

00

311,386288,717סה”כ

20142013

214,427224,607עומס מלוות לסוף שנה

20142013

242,123227,678יתרת חוב לתחילת השנה

451,973441,249חיוב השנה

127,031-105,406-הנחות ופטורים שניתנו

העברה לחובות מסופקים וחובות 
למחיקה

-35,888-33,982

531,177529,539סך לגביה

304,876287,416גביה בשנת הדוח

226,301242,123יתרת חוב לסוף השנה

560,631508,504חובות מסופקים וחובות למחיקה

סה”כ יתרות לסוף שנה כולל חובות 
מסופקים

786,932750,627

16%15%אחוז גביה מהפיגורים )*(

88%86%אחוז גביה מהשוטף )*(

57%54%יחס הגביה לחוב הכולל )*(

5957ממוצע ארנונה למגורים למ”ר

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

30 עותקים 10 עותקים000, ,000 10 עותקים 15 עותקים000, 15 עותקים000, ,000

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

ד'-ה' בתשרי תשע"ו 17-18/9/15                       
            

03-6162228

דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



4-4.5 חדרים

פנטהאוז ודירות גן

3-3.5 חדרים





4-4.5 חדרים

+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 
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■













+5 חדרים

וילות ובתים

■
















3-3.5 חדרים
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משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן
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+5 חדרים
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דופלקסים
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yosiyagengmail

com

 ■










■




 ■



■








yosiyagengmail

com
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בית 4 חדרי שינה, פינת אוכל, סלון, חצר קטנה
3 קומות, מול בית החולים העירוני

 שכירות 1150 $ לחודש
סה“כ אחרי הוצאות 13.5% תשואה שנתית

מחיר מציאה: 68,000 $ בלבד

הנהלה תיווך גילה
דתית חרדית 
בלייקווד בארה“ב

אמינות וותק 17 שנה!

בית אבן חד משפחתי 4 חדרי 
שינה + חצר יפה סלון, פינת 
אוכל מרפסת קדמית מקורה 

שכירות 1,255 לחודש 
סה“כ אחרי הוצאות 14% 

תשואה שנתית 
מחיר מציאה: 67,000 $

בית 3 חדרי שינה גדולים 
+ פינת אוכל, סלון, מטבח, 

חצר קטנה 
שכירות 900 $ לחודש

סה“כ אחרי הוצאות 14% 
תשואה שנתית

מחיר מציאה: 48,000 $

בתים פרטיים בניו ג‘רזי ארה“ב

052-5808034

אזרחי 
ישראל 
יכולים 

לקנות דירות 
בארה“ב
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ד'-ה' בתשרי תשע"ו 17-18/9/15  203-6162228

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לה' באדר א' תשע"א 9/2/11 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

מעלית, 3 חד', בק"ג, 
גדולים ומסודרים, ומעליה 

2 חד'+ גג, 1,650,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' אנילביץ, בית עם 
מגרש גדול 401 מ', 
במספרים הקטנים, 

4,000,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)39-39(______________________________________________

■ ברח' וינברג )קפלן( 
בית+ מחסן עם מגרש 
370 מ"ר, 3,250,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)28-28(______________________________________________

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

■ בסמטת אזר 4 חד' גדולה 
ויפה, ק"א+ סוכה. *3 חד' בהרב 
______________________________________________)24-30(שך. "תיווך סגל" 4113250-050

■ על בסיס יומי במלצר 21 )ע"י 
מלון ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

4/2 חדרים+ גג+ מעלית, מיזוג, 
ג'קוזי, כלים ומצעים. 052-

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
מבחר עצום של דירות, 

בב"ב, ק. הרצוג, פ. כץ, 
מכירה, קניה, השכרה, 

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

■ דירת פנטהאוז מפוארת 
ביותר, מיקום מרכזי+ נוף, מחיר 

אטרקטיבי, מיידי! תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)29-29/10(______________________________________________

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■ באזור רח' יהושוע 
5 חד', קומה שלימה, 

מיידי "תיווך סגל" 050-
6500740-050 4113250)35-35(______________________________________________

3.5-3 חדרים

■ ברח' שדל 5 חד' 
ענקים כ-170 מ"ר בק"ג 
4,500 מפתחות במשרד 

תיווך ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ בק.הרצוג בפדרמן, 5 חד', 
מפוארת, מטבח אמריקאי, מזגן 
______________________________________________)37-40ל(3500 ש"ח מיידי 4716937-054

■ בהרב קוק 4 חד', חמודה, 
ממוזגת, מעלית, ק"ב, 3 כ"א, החל 

מ- 10/1 4100 ש"ח 
______________________________________________)37-40ל(6464566-054

■ בחברון 3.5 חד' משופצת 
לחלוטין ממוזגת עורפית, ק"ג, בלי 

______________________________________________)37-40ל(3400 ש"ח 7281440-054

■ ק"ק עם חדר ברח' נחל שורק 
2 חדרים למגורים או לגן ילדים 

)תיווך( 5708178-03 050-
______________________________________________)37-44ל(7964865 7090001-077

■ 2.5 חד' ביהודה הנשיא, 
ק"ק, מוארת ומאווררת, מרוהטת, 

מאובזרת וממוזגת לל"ת
______________________________________________)37-40ל(5700288-03 7624128-052

■ בשיכון ו', 2 חד' ק"ב, חדשה 
ומושקעת, אפשרות למזגן 2600 

______________________________________________)37-40ל(ש"ח גמיש 3003731-077

■ בפ.כץ בדנגור 2.5 חד', ק"ד 
______________________________________________)37-40ל(משופצת ומרוהטת 4110402-050

■ דירה גדולה, שטח 
גדול, קומה שלימה 
מתאים למוסדות/ 

ישיבות/פנימיה/ משרד- 
מיידי )באזור רח' ירושלים( 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050)38-38(______________________________________________

■ במנחם בגין )מכבים לשעבר( 
4 ק"א משופצת, ממוזגת, 

מסורגת, ש"כ + ריהוט חלקי 
2437653-052)38-41(______________________________________________

■ בק.הרצוג דירת 3 חד' גדולים 
מרווחת ויפה, ממוזגת ק"ד 2500 
______________________________________________)38-41ל(ש"ח 8761460-050 תיווך ארמאני

■ במרכז העיר, ברח' שקט, 3 
חד' משופצת כחדשה, דו"ש, מזגן 

______________________________________________)38-41ל(3900 ש"ח 2466389-054

       

■ ללא תיווך 2 ענקית + 
מרפסות + הול מיידי ברח' הרצוג, 

______________________________________________)38-41ל(ק"ב 7527191-050

■ דירת 2 חד' יפה+ א. 
לריהוט במרכז ב"ב, מיידי. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ 2 חד' ברח' טבריה ליד 
הרב קוק ק"ק כחדשה 
כולל ריהוט מלא 2800 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

■ השכרת חדרים יחידים )יח' 
סטודיו( ליד אברבנאל 1, קרוב 

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)09/44-44(חלקי. 2641155-052

■ בשיכון ה' בב"ב, חדר גדול 
מאד +חצי חדר + מרפסת גדולה 
+ מטבח חדש, שירותים ומקלחת 
חדשים, ק"ב אחרונה, מקום שקט 

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

______________________________________________)35-40ל(3999777-050 7371743-050

■ באברבנאל דירת חדר כולל 
ריהוט מלא מזגן, משופצת, ק"ג, 

______________________________________________)37-40ל(בלי 1750 ש"ח 7281440-054

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

■ בכפר גנים 6 חד' ענקית 
מיוחדת במינה +שטחים מקורים 
שניתן לשלב גם משרד/ קליניקה 
+מרפסות שמש +סוכה, 4 כ"א 

+מחסן 4753987-052
3601007-052 )34-41(______________________________________________

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

פתח תקוה או בגני הדר 
8476020-054)02-02(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ לזוג עם ילדים דרושה דירת 3 
חד' בב"ב, עם ריהוט מלא, ממוזגת 

8481350-054 8481250-054)37-40(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

תיווך, משרדנו ר"ע 76
6191977-03 )39-39(______________________________________________

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

רבי עקיבא 76 טל
6191977-03)39-39(______________________________________________

■ ברח' זכריה 6 , להשכרה 
3 חד' מרוהטת, כניסה מיידית! 

6235516-050)39-40(______________________________________________

■ בהזדמנות! בקרית 
הרצוג 2 חד' משופצת 
ויפה 2200 ש"ח ללא 
תיווך 4615314-054

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

חי" 4149994-050
9452580-050)39-40(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
 בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 2300-1300
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עורף שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונוף 
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נוף + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.office.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 1430-1400 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■ בבנין מפואר בבניה עם 
גימור מיוחד ב"גן העיר" 

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

מצומצם, כל הקודם 
זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ'לבניה על הגג, 
1,475,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

■ ירד המחיר בהרב קוק 
ליד ר"ע, דירת דופלקס 
2.5+2 + גג, ק"ג )ללא 

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)37-37(______________________________________________

3-3.5 חדרים

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 2 
חד' בק" גג+ גג, חזית, 3 

כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בקהילות יעקב ליד בן 
דוד, 5 חד' גדולים, בק"ב, 

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

בק"4 ומעליה 3 חד' וגג, 
3 כ"א )ניתן לחלק ל- 2 
יח'(, 2,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ו במרחשוון תשע"א 3/11/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 4 חד', מושקעת מאד, 
ממוזגת+ חניה+ מחסן, 

3 כ"א, מטבח חדש, 
מרפסת שמש גדולה, ק. 
הרצוג, 1,150,000 ש"ח. 

0504-343474
0507-457050)42-50(______________________________________________

■ ברח' יהודית 3.5 חד' 
קומה ב' אופ' לבניה 

רבה בצדדים, 1,150,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 3 
חד' משופצים ומפוארים 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

■ בסמטת אזר 4 חד' גדולה 
ויפה, ק"א+ סוכה. *3 חד' בהרב 
______________________________________________)24-30(שך. "תיווך סגל" 4113250-050

■ על בסיס יומי במלצר 21 )ע"י 
מלון ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

4/2 חדרים+ גג+ מעלית, מיזוג, 
ג'קוזי, כלים ומצעים. 052-

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
מבחר עצום של דירות, 

בב"ב, ק. הרצוג, פ. כץ, 
מכירה, קניה, השכרה, 

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

■ דירת פנטהאוז מפוארת 
ביותר, מיקום מרכזי+ נו, מחיר 

אטרקטיבי, מיידי! תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)29-29/10(______________________________________________

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■ באזור רח' יהושוע 
5 חד', קומה שלימה, 

מיידי "תיווך סגל" 050-
6500740-050 4113250)35-35(______________________________________________

3.5-3 חדרים

■ ברח' שדל 5 חד' 
ענקים כ-170 מ"ר בק"ג 
4,500 מפתחות במשרד 

תיווך ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ בק.הרצוג בפדרמן, 5 חד', 
מפוארת, מטבח אמריקאי, מזגן 
______________________________________________)37-40ל(3500 ש"ח מיידי 4716937-054

■ בהרב קוק 4 חד', חמודה, 
ממוזגת, מעלית, ק"ב, 3 כ"א, החל 

מ- 10/1 4100 ש"ח 
______________________________________________)37-40ל(6464566-054

■ בחברון 3.5 חד' משופצת 
לחלוטין ממוזגת עורפית, ק"ג, בלי 

______________________________________________)37-40ל(3400 ש"ח 7281440-054

■ ק"ק עם חדר ברח' נחל שורק 
2 חדרים למגורים או לגן ילדים 

)תיווך( 5708178-03 050-
______________________________________________)37-44ל(7964865 7090001-077

■ 2.5 חד' ביהודה הנשיא, 
ק"ק, מוארת ומאווררת, מרוהטת, 

מאובזרת וממוזגת לל"ת
______________________________________________)37-40ל(5700288-03 7624128-052

■ בשיכון ו', 2 חד' ק"ב, חדשה 
ומושקעת, אפשרות למזגן 2600 

______________________________________________)37-40ל(ש"ח גמיש 3003731-077

■ בפ.כץ בדנגור 2.5 חד', ק"ד 
______________________________________________)37-40ל(משופצת ומרוהטת 4110402-050

■ דירה גדולה, שטח 
גדול, קומה שלימה 
מתאים למוסדות/ 

ישיבות/פנימיה/ משרד- 
מיידי )באזור רח' ירושלים( 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050)38-38(______________________________________________

■ במנחם בגין )מכבים לשעבר( 
4 ק"א משופצת, ממוזגת, 

מסורגת, ש"כ + ריהוט חלקי 
2437653-052)38-41(______________________________________________

■ בק.הרצוג דירת 3 חד' גדולים 
מרווחת ויפה, ממוזגת ק"ד 2500 
______________________________________________)38-41ל(ש"ח 8761460-050 תיווך ארמאני

■ במרכז העיר, ברח' שקט, 3 
חד' משופצת כחדשה, דו"ש, מזגן 

______________________________________________)38-41ל(3900 ש"ח 2466389-054

       

■ ללא תיווך 2 ענקית + 
מרפסות + הול מיידי ברח' הרצוג, 

______________________________________________)38-41ל(ק"ב 7527191-050

■ דירת 2 חד' יפה+ א. 
לריהוט במרכז ב"ב, מיידי. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ 2 חד' ברח' טבריה ליד 
הרב קוק ק"ק כחדשה 
כולל ריהוט מלא 2800 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

■ השכרת חדרים יחידים )יח' 
סטודיו( ליד אברבנאל 1, קרוב 

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)09/44-44(חלקי. 2641155-052

■ בשיכון ה' בב"ב, חדר גדול 
מאד +חצי חדר + מרפסת גדולה 
+ מטבח חדש, שירותים ומקלחת 
חדשים, ק"ב אחרונה, מקום שקט 

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

______________________________________________)35-40ל(3999777-050 7371743-050

■ באברבנאל דירת חדר כולל 
ריהוט מלא מזגן, משופצת, ק"ג, 

______________________________________________)37-40ל(בלי 1750 ש"ח 7281440-054

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

■ בכפר גנים 6 חד' ענקית 
מיוחדת במינה +שטחים מקורים 
שניתן לשלב גם משרד/ קליניקה 
+מרפסות שמש +סוכה, 4 כ"א 

+מחסן 4753987-052
3601007-052 )34-41(______________________________________________

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

פתח תקוה או בגני הדר 
8476020-054)02-02(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ לזוג עם ילדים דרושה דירת 3 
חד' בב"ב, עם ריהוט מלא, ממוזגת 

8481350-054 8481250-054)37-40(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

תיווך, משרדנו ר"ע 76
6191977-03 )39-39(______________________________________________

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

רבי עקיבא 76 טל:
6191977-03)39-39(______________________________________________

■ ברח' זכריה 6 , להשכרה 
3 חד' מרוהטת, כניסה מיידית! 

6235516-050)39-40(______________________________________________

■ בהזדמנות! בקרית 
הרצוג 2 חד' משופצת 
ויפה 2200 ש"ח ללא 
תיווך 4615314-054

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

חי" 4149994-050
9452580-050)39-40(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
 בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 2300-1300
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

 ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נו*
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נו *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
 ,קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנו
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

 ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נו*
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נו *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
 ,קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנו
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עור שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

 מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונו
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נו + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

מטבחון+ פרקט ב: 2,700 
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד: חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל: בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.office.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים: לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 1430-1400 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

 יחידות מאובזרות וממוזגות, נו
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■ ירד המחיר! ברח' 
הראשונים, 3 חד' ק"ב, 

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

עד היסוד, 1,050,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)24-24(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ ברח' אהרון דב, חזית, 
3 חד' ענקיים, כ- 100 
מ"ר, ק"א, 1,280,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 348# בלעדי! מיקום מצוין, 
קרקע, 4.5 חד', 90 מ"ר+ יח' דיור 

גדולה+ מחסן, 600,000 ש"ח. 
תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ 1180# בלעדי! בשכונת כנען, 
4 חד', 112 מ"ר+ אופ' 470,000 

ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 
072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ בחפץ חיים, ק"א, כ- 120 
מ"ר, 3 כ"א, עורפית, 4.5 חד', 

מטבח נפרד, יח' הורים 1,070,000 
______________________________________________)32-32(ש"ח. 050-6610501 סתיו

■ בשעריה פרטי, קוטג' 6 חד'+ 
ממ"ד+ מרפסת שמש, גינה, 2 

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

■ וילה 220/780 7 ח', ליד הכולל 
הרב יורם אברג'ל, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 050-8444490 
052-6175264)32-32(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' יהודית 3.5 חד' 
קומה ב' אופ' לבניה 

רבה בצדדים, 1,150,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

■ בסמטת אזר 4 חד' גדולה 
ויפה, ק"א+ סוכה. *3 חד' בהרב 
______________________________________________)24-30(שך. "תיווך סגל" 4113250-050

■ על בסיס יומי במלצר 21 )ע"י 
מלון ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

4/2 חדרים+ גג+ מעלית, מיזוג, 
ג'קוזי, כלים ומצעים. 052-

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
מבחר עצום של דירות, 

בב"ב, ק. הרצוג, פ. כץ, 
מכירה, קניה, השכרה, 

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

■ דירת פנטהאוז מפוארת 
ביותר, מיקום מרכזי+ נוף, מחיר 

אטרקטיבי, מיידי! תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)29-29/10(______________________________________________

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■ באזור רח' יהושוע 
5 חד', קומה שלימה, 

מיידי "תיווך סגל" 050-
6500740-050 4113250)35-35(______________________________________________

3.5-3 חדרים

■ ברח' שדל 5 חד' 
ענקים כ-170 מ"ר בק"ג 
4,500 מפתחות במשרד 

תיווך ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ בק.הרצוג בפדרמן, 5 חד', 
מפוארת, מטבח אמריקאי, מזגן 
______________________________________________)37-40ל(3500 ש"ח מיידי 4716937-054

■ בהרב קוק 4 חד', חמודה, 
ממוזגת, מעלית, ק"ב, 3 כ"א, החל 

מ- 10/1 4100 ש"ח 
______________________________________________)37-40ל(6464566-054

■ בחברון 3.5 חד' משופצת 
לחלוטין ממוזגת עורפית, ק"ג, בלי 

______________________________________________)37-40ל(3400 ש"ח 7281440-054

■ ק"ק עם חדר ברח' נחל שורק 
2 חדרים למגורים או לגן ילדים 

)תיווך( 5708178-03 050-
______________________________________________)37-44ל(7964865 7090001-077

■ 2.5 חד' ביהודה הנשיא, 
ק"ק, מוארת ומאווררת, מרוהטת, 

מאובזרת וממוזגת לל"ת
______________________________________________)37-40ל(5700288-03 7624128-052

■ בשיכון ו', 2 חד' ק"ב, חדשה 
ומושקעת, אפשרות למזגן 2600 

______________________________________________)37-40ל(ש"ח גמיש 3003731-077

■ בפ.כץ בדנגור 2.5 חד', ק"ד 
______________________________________________)37-40ל(משופצת ומרוהטת 4110402-050

■ דירה גדולה, שטח 
גדול, קומה שלימה 
מתאים למוסדות/ 

ישיבות/פנימיה/ משרד- 
מיידי )באזור רח' ירושלים( 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050)38-38(______________________________________________

■ במנחם בגין )מכבים לשעבר( 
4 ק"א משופצת, ממוזגת, 

מסורגת, ש"כ + ריהוט חלקי 
2437653-052)38-41(______________________________________________

■ בק.הרצוג דירת 3 חד' גדולים 
מרווחת ויפה, ממוזגת ק"ד 2500 
______________________________________________)38-41ל(ש"ח 8761460-050 תיווך ארמאני

■ במרכז העיר, ברח' שקט, 3 
חד' משופצת כחדשה, דו"ש, מזגן 

______________________________________________)38-41ל(3900 ש"ח 2466389-054

       

■ ללא תיווך 2 ענקית + 
מרפסות + הול מיידי ברח' הרצוג, 

______________________________________________)38-41ל(ק"ב 7527191-050

■ דירת 2 חד' יפה+ א. 
לריהוט במרכז ב"ב, מיידי. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ 2 חד' ברח' טבריה ליד 
הרב קוק ק"ק כחדשה 
כולל ריהוט מלא 2800 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

■ השכרת חדרים יחידים )יח' 
סטודיו( ליד אברבנאל 1, קרוב 

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)09/44-44(חלקי. 2641155-052

■ בשיכון ה' בב"ב, חדר גדול 
מאד +חצי חדר + מרפסת גדולה 
+ מטבח חדש, שירותים ומקלחת 
חדשים, ק"ב אחרונה, מקום שקט 

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

______________________________________________)35-40ל(3999777-050 7371743-050

■ באברבנאל דירת חדר כולל 
ריהוט מלא מזגן, משופצת, ק"ג, 

______________________________________________)37-40ל(בלי 1750 ש"ח 7281440-054

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

■ בכפר גנים 6 חד' ענקית 
מיוחדת במינה +שטחים מקורים 
שניתן לשלב גם משרד/ קליניקה 
+מרפסות שמש +סוכה, 4 כ"א 

+מחסן 4753987-052
3601007-052 )34-41(______________________________________________

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

פתח תקוה או בגני הדר 
8476020-054)02-02(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ לזוג עם ילדים דרושה דירת 3 
חד' בב"ב, עם ריהוט מלא, ממוזגת 

8481350-054 8481250-054)37-40(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

תיווך, משרדנו ר"ע 76
6191977-03 )39-39(______________________________________________

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

רבי עקיבא 76 טל
6191977-03)39-39(______________________________________________

■ ברח' זכריה 6 , להשכרה 
3 חד' מרוהטת, כניסה מיידית! 

6235516-050)39-40(______________________________________________

■ בהזדמנות! בקרית 
הרצוג 2 חד' משופצת 
ויפה 2200 ש"ח ללא 
תיווך 4615314-054

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

חי" 4149994-050
9452580-050)39-40(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים: 
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עורף שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונוף 
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נוף + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.o�ce.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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במתנה!
03-6162228
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■









■








■








■





■








■











■










 ■





 ■





 ■





 ■






 ■





 ■





 ■





 ■






■





■




■




■






■





■




■







■








■



■







■





■






■





■





 ■





yonaurgmailcom

 ■




yonaurgmailcom
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2-2.5 חדרים
■






■





4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
■
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 ■
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3-3.5 חדרים
 ■
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 ■
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דירות 
להשכרה





3-3.5 חדרים



וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

■









+5 חדרים

4-4.5 חדרים

■










2-2.5 חדרים

■






ביקוש 
דירות

■





1-1.5 חדרים





3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

■












לפרסום
בלוח

03-6162228

 ■















4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן





+5 חדרים

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים



■





2-2.5 חדרים

■







■





■




 ■
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■





■



agmailcom
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2-2.5 חדרים
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

■
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FOX ■





FOX ■



FOX ■





■
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וילות ובתים
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Delux
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2-2.5 חדרים
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עסקים

נדל“ן 
מסחרי
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השקעות
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* הבעל או האישה ממוצא הולנדי
* הבעל לומד ב"כולל" ולא עובד

* ממיעוטי היכולת
לקבלת טופס בקשה תוך ציון: 

שם, כתובת, קשר הולנדי, פנה אל:
פקידים ואמרכלים בעד ארץ ישראל

pekamar.israel@gmail.com באמצעות
או יששכר: 054-4779930 (13:00-18:00)

דירה קטנה במרכז ירושלים
בשכירות מסובסדת לשנתיים (מ-1.1.16)
לזוג צעיר (עומד להינשא או נשא לא מזמן)

נא להימנע מפניות סרק

2 jaar gesubsidieerd wonen

■


■





■







FOX ■
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פנטהאוזים ודירות גן
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4-4.5 חדרים
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פנטהאוזים ודירות גן
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3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
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אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד

■





■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
■







ביריה

בית מאיר

■






■





■







■





■



Springerviewisraelcom



■







■






גורן

■






mikibscoil

גליל מערבי
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גליל עליון

■
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
 ■
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■
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יבניאל

■









■







בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

■









כוכב יעקב
■









ירושלים

■





יד בנימין
■
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מושב עלמה

מושב תרום

■








wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת
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מירון
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כרמיאל
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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איתמר
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דימונה
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הרי יהודה
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Zlbrgmailcom
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Zlbrgmailcom
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leasrachipcom
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ספסופה

מצפה יריחו
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צפת
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צפון
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מעלות
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wwwcoil
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קוממיות
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קצרין
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ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom
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מכוניות
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טויוטה



שברולט

סיאט

■





מאזדה

■
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קיה
■







מיצובישי
■
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בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855

■






מוצרים 
rושירותים

■





■




■







באיזור ב"ב, ת"א, ר"ג, גבעתיים
052-2450761

איילה
לאלתר

ה ר ו המ ג י ה נ ל
לנשים
בלבד

מוסמכת
ותיקה
ומנוסה

■










■







מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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da�alawgmailcom
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MA
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050-7295800

עורך-דין
מתמחה בדין פלילי

ומעמד אישי

ד"ר ניר דוד

■






לפרסום
בלוח

03-6162228
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 רח' שלמה המלך 12

צמוד לפיצה פון
03-6736731

השכרת רכב מגיל 17
מכירת רכבים לכל כיס

MR. LEASE
השכרת רכב

בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מבצע לסוכות
הזדרזו והזמינו עכשיו! 
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מבצע!
ח לצה עניבה

240&

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

חולצות         +עניבה
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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

■








 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

■







■





■





■








■




073-70-55-666
לוח הדרושים הדתי-חרדי מס' 1 בישראל

יש עבודה.
מאגר משרות ענק

בכל התחומים ובכל המקצועות
משרות חלקיות ומשרות מלאות

לבעלי נסיון ולחסרי נסיון
משרות ערב ומשרות בוקר

הכל מכל כל.
קבלת עדכונים יומיים על משרות חדשות

לצפיה בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il

שנות
ותק
8
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■
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 ■





לחברה 
בפריסה 

ארצית
דרושים/ות

נציג/יות מכירות טלפוניות
ב"ב: 054-2044168

(להתקשר עד 21:00)
באר שבע: 052-7714807

חיפה: 04-8473460
ראש פינה 052-3263205

■




 ■



gmailcom

 ■




 ■





שלוחה 2 • המידע חים

אורזנים וסדרנים
03-7545108

לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים

■





■





 ■




055-8837921לפרטים: 

 שכר הולם

למעון באזור
המרכז

דרושות מטפלות
■
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drushimoptic
gmailcom
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toravehoraagmailcom
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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ל"ערכים"

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוה"כ

050-4119446

דרושים בחורים

לפרטים:
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במתנה!
03-6162228

וקבל פרסום נוסףל-4 פרסומיםפרסם מודעת מילים 

החמישית 

עלינו

*בכפוף 
לתקנון
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