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כח קניה
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מנכ"ל משקלתא, 
בראיון ל'ביזנס' על 
כח הקניה המרוכז 
/ יחיאל חן, עמ' 12

נתונים מפתיעים בדו"ח השנתי של חברת סטורנקסט

שני המותגים הוותיקים, "קריסטל" 
ו"תדיראן", הופכים למותג על שייקרא 

"תדיראן גרופ"

מדד המותגים
מנתוני חברת סטורנקסט שפרסמה את הדו"ח השנתי עולה: הספקיות המובילות במזון ובמשקאות תנובה, קבוצת 
שטראוס ואסם, חותמות את שנת 2010 עם ירידה בנתח השוק. החברה המרכזית למשקאות קלים שהיא הספקית 

הרביעית בגודלה בשוק, רושמת עלייה בנתח השוק, ואילו קבוצת נטו, הספקית החמישית במזון ובמשקאות, שומרת 
על כוחה. מבין 10 הספקיות הגדולות, יפאורה-תבורי וטמפו מתחזקות, יוניליוור וזוגלובק נחלשות, ואילו מאפיית אנג'ל 

שומרת על כוחה  הרשימה המלאה / שלמה בן יוסף, עמ' 2

מזכיר עיריית בני ברק ודוברה אברהם טננבוים טוען: 
"הקמת התאגידים, עוד צעד להחליש את השלטון 
המקומי"  ומבטיח: "תאגיד מי-ברק שונה לטובה 

מכל תאגידי המים"  בכנסת מנסים לקדם את 
הצעת החוק של ח"כ ביילסקי לבטל את תאגידי 

המים  מעקב שבועי / שלמה בן יוסף, עמ' 3

"הקמת התאגידים נועדה 
להחליש את העיריות"

'ביזנס' ממשיך במאבק הציבורי להורדת מחירי המים לצרכנים

יותר יקר: כל סוגי הביצים שבפיקוח וכן השמנים יתייקרו פעם נוספת בימים הקרובים / עמ' 4 

זירת פרסום, 
עמ' 8

עמ' 6כלכלה בקצרה

חיסכון פיננסי של כלל פיננסים וכלל 
ביטוח גייס במהלך 2010 למעלה 

מחצי מיליארד ש"ח

המשביר לצרכן הכריזה על מהלך 
אסטרטגי במסגרתו תחל לשווק 

ולמכור מכוניות

חדשות הפרסום

מהפכת המחזור

אלקטרה 
תשוב לפרסם 

בציבור 
החרדי

שלום בידרמן, 
עמ' 2

חוק האריזות 
אושר 

בקריאה 
סופית
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מנהל לקוחות אסטרטגיים: אלירן שלום
מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מזכירות מערכת: יפית פרטיג
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Email: studio-kav@spotnik.com 03-5796645 .פקס
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מאת: שלמה בן יוסף

ובמשקאות:  במזון  המובילות  הספקיות 
תנובה, קבוצת שטראוס ואסם, חותמות את שנת 
2010 עם ירידה בנתח השוק - כך עולה מנתוני 
סטורנקסט. לעומתן, החברה המרכזית למשקאות 
בשוק,  בגודלה  הרביעית  הספקית  שהיא  קלים 
נטו,  קבוצת  ואילו  בנתח השוק,  עלייה  רושמת 
שומרת  ובמשקאות,  במזון  החמישית  הספקית 
על כוחה. מבין 10 הספקיות הגדולות, יפאורה-
וזוגלובק  יוניליוור  מתחזקות,  וטמפו  תבורי 
על  שומרת  אנג'ל  מאפיית  ואילו  נחלשות, 

כוחה.
השוק,  מובילות  והפרט,  הבית  טיפוח  בשוק 
בנתח  ירידה  רושמות  וסנו,  חוגלה-קימברלי 
דיפלומט,  השלישית,  הספקית  ואילו  השוק, 
רושמת עלייה בנתח השוק. מבין 10 הספקיות 
נחלשות,  בנקיזר  ורקיט  שסטוביץ  הגדולות, 

ואילו הנקל, יוניליוור ודנשר - מתחזקות.
שוק מוצרי הצריכה השוטפת  רשם ב-2010 
ב-38.6  והסתכם   3.7% של  כספית  צמיחה 
גדל  השוק  כספיים  במונחים  שקל.  מיליארד 

זו ב-1.37 מיליארד שקל. בתחום המזון  בשנה 
והמשקאות נרשמה צמיחה של 3.9% שהסתכמה 
טיפוח  בתחום  ואילו  שקל,  מיליארד  ב-33.3 
 2.6% של  צמיחה  נרשמה  והפרט  הבית 

שהסתכמה ב-5.3 מיליארד שקל.
תנובה, שטראוס ואסם שומרות אמנם על רמת 
עלייה  רושמות  אף  וחלקן  הכספיות,  המכירות 
בצמיחה  מדובר  אצל שלושתן  אולם  במכירות, 
הנמוכה מצמיחת השוק, ולכן הן מאבדות נתחי 

שוק.

על   2010 תנובה עמד בשנת  נתח השוק של 
במחירים   .2009 בשנת  לעומת 18.7%   ,18.1%
לצרכן מדובר במכירות של 6.03 מיליארד שקל. 
מירידה  נובעת  תנובה  קבוצת  של  היחלשותה 
החלב,  בשוק  החולפת  בשנה  החברה  שרשמה 
מהכנסותיה.  בקירוב  ל-50%  שאחראי  שוק 
על   2010 בשנת  עמד  של שטראוס  השוק  נתח 
בשנת   11.4% של  שוק  נתח  לעומת   ,11.2%
2009. שטראוס רושמת צמיחה של 2% במכירות 
לצרכן, שבאו לידי ביטוי בגידול של 75 מיליון 

אסם  קבוצת  לצרכן.  במכירות  שקל 
רושמת צמיחה גבוהה מעט יותר, 2.8% 
השוק  ונתח  לצרכן,  במכירות  בלבד 

שלה יורד מ-9.8% ל-9.7%.
בשנת  רושמת  ישראל  קוקה-קולה 
שנובעת  מרשימה,  התחזקות   2010
מגידול מרשים במכירותיה של החברה-
ב-2010  רשמה  החברה  טרה.  הבת 
צמיחה של 11.6% במכירות לצרכן, פי 
לכך  בהתאם  השוק.  מצמיחת  שלושה 
החברה מ-6.7%  נתח השוק של  עולה 
 .2010 בשנת  ל-7.2%   2009 בשנת 
החברה  של  מכירותיה  גדלו  כספיים  במונחים 

ב-250 מיליון שקל במכירות לצרכן.
חוגלה-קימברלי שמרה בשנת 2010 על רמת 
המכירות לצרכן, אולם הקיפאון במכירות הביא 
לאיבוד נתח השוק של החברה, שיורד מ-19.7% 
ל-19.2%. חברת סנו הושפעה מהירידה במכירות 
בנתח  ירידה  רושמת  ולכן  נקה-קרליין,  מותגי 
ל-20.3%.  מ-21%  החברה  של  הכולל  השוק 
צמחו  לבדם  סנו  מותגי  מכירות  כי  לציין  ראוי 

בשיעור גבוהה מצמיחת השוק.

מהפכת המחזור יוצאת לדרךראשי האוצר לדין?

מאת: אבי יעקב

הגשת  בוחנת  הלאומית  המים  חברת 
פקידים  נגד  אישיות  משפטיות  תביעות 
התנגדותם  בשל  האוצר,  במשרד  בכירים 
הקמת  את  עליה  להטיל  הממשלה  להחלטת 

מתקן ההתפלה באשדוד.
אפשריים:  כנתבעים  שנבדקו  השמות  בין 
הממונה  אורן;  שוקי  באוצר,  הכללי  החשב 
על התקציבים באוצר, אודי ניסן; סגן החשב 
ועדת  בראש  העומד  שבתאי,  גיל  הכללי, 
ים;  מי  להתפלת  הבינמשרדית  המכרזים 
וסגן הממונה על התקציבים, שאול מרידור, 
חבר  היה  באגף  מים  רכז  הקודם  שבתפקידו 

בוועדת המכרזים.
כי  אומר  ויז'ניצר,  אלכס  מקורות,  יו"ר 
יתנהל  המים  שמשק  לכך  אחראי  האוצר 
בתקופה הקרובה בבתי המשפט, ומי שישלם 
האזרח.  יהיה  המחיר  את  דבר  של  בסופו 
ביטול  על  יוחלט  אם  כי  טוענים,  במקורות 
הסכם הזיכיון עימם מ-2004, יוגשו תביעות 

של   IVM קבוצת  על-ידי  נוספות  פיצויים 
הספרדית,   SADYT וחברת  הנדסה  מנרב 
שזכתה בנובמבר 2009 במכרז להקמת מתקן 
ההתפלה העתידי. המתקן, שהיה אמור לקום 
עד 2012, מיועד לספק מי שתייה לכמיליון 

בני אדם.
באוצר  פקידים  נגד  אישית  תביעה  הגשת 
על-ידי חברה ממשלתית נחשבת לצעד חסר 
ברורים.  אינם  תבוצע  כי  והסיכויים  תקדים, 
ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות למנוע 
את המהלך ולאסור את הגשת התביעה, ובידי 
מקורות  על  ללחוץ  נוספות  דרכים  המדינה 

לסגת מהתביעה.
להערכת גורמים משפטיים, אם בכל זאת 
להוכיח  מקורות  תידרש   - התביעות  יוגשו 
תחילה כי קיים קשר ישיר בין פעילותם של 
הפרויקט;  בהקמת  הכישלון  לבין  הנתבעים 
כי  להראות  מקורות  תידרש  שני  בשלב 
קיצוני.  תום-לב  בחוסר  פעלו  הנתבעים 
האוצר  "משרד  בתגובה:  נמסר  מהאוצר 
ממשיך את עבודתו הנאמנה לקידום ופיתוח 

משק המים לטובת אזרחי מדינת ישראל".

שבועיים לאחר הפרסום על ביטול מתקן ההתפלה 
באשדוד, במקורות משיבים אש  בכירי משרד האוצר 
עלולים להיתבע למשפט על ידי מקורות  מקורות: 
פקידי האוצר יישאו באחריות להחלטותיהם  האם 

יאסור היועה''מ את הגשת התביעה?

מאת: שלום בידרמן

גדלה  הפסולת  כמות  ישראל  במדינת 
בשיעור של כ-3%-5% בכל שנה. כל תושב 
מייצר בכל יום, בממוצע, כ-1.6 ק"ג אשפה. 
מיליון  כ-5.4  בישראל  מצטברים  הכול  בסך 
פסולת  משקל  בשנה.  עירונית  פסולת  טון 
טון  בכ-מיליון  מוערך  בישראל  האריזות 
באתרי  רב  נפח  תופסת  זו  פסולת  בשנה. 
קרקע  משאבי  לבזבוז  הגורם  דבר  ההטמנה, 

יקרים ולפליטה מוגברת של גזי חממה.
לכל  תתאפשר  נגישה  מיחזור  פעילות 
אזרח ובית עסק, כך שכולם יוכלו לקחת חלק 
משנה  פחות  שלאחר  כך  המיחזור.  המהפכת 
שנייה  בקריאה  אישרה  החוק  תזכיר  מהפצת 
החוק  הצעת  את  הכנסת  מליאת  ושלישית 
להסדרת הטיפול באריזות של המשרד להגנת 

הסביבה. 
הסביבה,  להגנת  המשרד  הודעת  פי  על 
פסולת   להטמנת  בנוגע  רבים  שינויים  יחולו 
מחומרים  אריזות  על  יחול  החוק  ומחזורן: 
)ביתיים  מוצרים  של  רחב  וממגוון  שונים 
ותעשייתיים גם יחד(, כדוגמת : נייר, זכוכית, 
יהיו  והיבואנים  היצרנים  ומתכת.  פלסטיק 
משקל  מסך   60% למחזר  בהדרגה,  מחויבים 
האריזות של המוצרים שנמכרו או יובאו בכל 

מיחזור  ביעד  לעמוד  חייב  יהיה  יצרן  שנה. 
שנתי לפי סוג החומר ובלבד שממוצע האיסוף 

והמיחזור הכולל לא יפחת מ – 60%.
הסדרי  לקבוע  יחויבו  המקומיות  הרשויות 
'יבש'(  )'רטוב',  זרמים  לשני  פסולת  הפרדת 
של  הצבה  יממן  הסביבה  להגנת  והמשרד 
תשתיות מיון ומיחזור פסולת בכל הרשויות.  
עמידה  אי  לגבי  כספי(  )קנס  העיצום  גובה 
ביעדי המיחזור הוא 2500 ₪ לכל טון אריזות 
אחוז  כל  כלומר,  הפרה.  התקיימה  שלגביו 
אחד של חריגה מהיעדים שנקבעו יגרור קנס 

של 15 מיליון ₪ !!
באופן  תיאסר   ,2020 מינואר  החל  בנוסף 
אריזות באתרי הטמנה.  גורף הטמנת פסולת 
יהיה רק למחזר אריזות או להפיק מהן  ניתן 
הצפויה  המרכזית  התועלת  בלבד.  אנרגיה 
מהחוק המוצע היא החיסכון הצפוי בעלויות 
הטיפול  של  החיצוניות  והעלויות  הישירות 
בפסולת במתכונתו הנוכחית. כמו כן, יעודד 
בתחום  מקומית  תעסוקה  של  פיתוח  החוק 
המחזור וההשבה )פוטנציאל הגדלת התעסוקה 
מועסקים   20,000-50,000 כ  של  בהיקף 
בישראל, לפי חישוב של 10-15 משרות על 
כל 1000 טון פסולת(; ייעול וחסכון בתהליכי 
האריזה,  במשקל  חיסכון   - בתעשייה  ייצור 
יותר  סביבתיים  גלם  בחומרי  מעבר לשימוש 

ועוד.

חוק האריזות אושר סופית  על היצרנים והיבואנים 
לאסוף ולמחזר את פסולת האריזות  לאירופה דמינו

מה אכלנו, עם מה ניקינו
חברת סטורנקסט פרסמה את הדו''ח השנתי  אלו מותגים מובילים ואלו נחשלים  מיהם הספקים הגדולים במשק  רשימה מליאה

נחלשה. זוגלובקשומרת על כוחה. אנג'למתחזקות. יפאורה תבורי
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בכמה קנתה הממשלה את העיריות?

מאת: שלמה בן יוסף

ברק  בני  עיריית  מזכיר   - טננבוים  שאברהם  עשור  כבר 
ודוברה, עורך את ביטאון 'מקבץ מקומי' של איגוד המזכירים 
בביטאון  שפרסם  במאמר  המקומיות.  ברשויות  והמנכ"לים 
לפני מספר חודשים הוא מונה לפרוטות את החסרונות הרבים 
של תאגידי המים. השבוע בשיחה ארוכה עם 'ביזנס' הוא שופך 

אור על חלק מהפרטים ומרחיב את היריעה.
הוא  אותם  הדברים  כי  טננבוים  מדגיש  ובראשונה  בראש 
אומר הינם כלליים ואין כוונתו כלל למי-ברק. תאגיד המים 
של בני ברק שונה בכך שעומדים בראשו שני אנשים דגולים, 
הרב ירחמיאל בויאר ודוד צלניק הפעילים רבות למען העיר 
ותושביה. ואכן, מבדיקה שערכנו בביזנס עולה כי תאגיד המים 

מנוהל בצורה יוצאת דופן, ועל כך בהמשך.
טננבוים,  כך  התאגידים,  להקמת  המרכזיות  הטענות  אחת 
הייתה שהיו עיריות שהשתמשו בחלק מכספי-המים שקיבלו 
אך  הרשות,  של  היום-יום  בחיי  אחרות  למטרות  מהציבור 
זו הינה נכונה רק בחלקה, שכן, רשויות רבות איתנות  טענה 
במצבן הכספי ואין להן צורך בשימוש בכספי המים למיזמים 
אחרים או לפעילות השוטפת. טענה אחרת שהועלתה, חדשים 
הייתה, שרשויות שהשתמשו בכספי המים למטרות  לבקרים, 
אחרות לא הפנו אותם לשיפור התשתיות כצנרת ומאגרי מים, 
שנים  שקיימים  וותיקים,  שתאגידים  היא  בשטח  עובדה  אך 
רבות למדי, ושבתחום יישובם כספי המים עברו כל אותן שנים 
ישנם  בהם  ואף  התשתיות,  לשיקום  פעלו  לא  לתאגידים,  רק 

ליקויים רבים בתחום זה.
נכון, שישנם תאגידים שהוכיחו את תפקודם ויעילותם, אך 
רבים אחרים מדשדשים, וחוץ מהגדלת מנגנון כוח-אדם בהם 
בהרבה לעומת מחלקות המים שפעלו באותן עיריות ומועצות 
מקומיות, אין בהם כל שינוי לטובה, ואף גרוע מכך. הנהלת 
רשות המים עצמה, הודתה כי כוונת המעבר לתאגידים הייתה 
אחד  כל  שיעסקו  הארץ,  רחבי  בכל  תאגידים   8-7 להקים 
במאות אלפי תושבים ולא עשרות תאגידים כפי שהמצב כיום. 
עם  להתמודד  כוח-אדם  די  בידם  אין  הרשות,  אנשי  לדברי 
תאגידים כה רבים, ומשום כך אין להם יכולת לערוך ביקורת 
ברוב התאגידים. המועצה לצרכנות גם קבלה, שמלבד הבלבול 
שאחז בציבור כאשר פעל היטל הבצורת וחוסר קמפיין לעדכון 
מספר הנפשות עם העלייה בעשרות אחוזים של מחיר המים, 
חלק מהתאגידים פעל בנהלים בלתי חוקיים כשליחת חשבונות 
לארבעה חודשים, שהקשו על הצרכנים לנהל מעקב, או גביית 

למרות  מדויק,  לא  מונה  החלפת  על  סכום 
שהתשלום כולל אחזקה. עד כאן דבריו.

השלטון  של  שבכינוס  איפוא  פלא  לא 
בכנסת,  המוניציפאלית  והשדולה  המקומי 
התקיים דיון חירום על קידום  הצעת החוק 

המים.   תאגידי  לביטול  ביילסקי  חה"כ  של 
רשויות  ראשי  עשרות  שקיימו  החירום  בכנס 

בכנסת, השתתפו חברי כנסת רבים מהקואליציה 
את  לבטל  אחד:  מסר  היה  כולם  ובפי  והאופוזיציה 

תאגידי המים. את הצעת החוק שתכליתה לבטל את תאגידי 
המים מקדם יו"ר השדולה המוניציפאלית בכנסת, חה"כ זאב 
ביילסקי ואליו הצטרפו ח"כים רבים מכל סיעות הבית. בתום 
הכנס עבר הדיון למליאת הכנסת, במטרה להצביע על הצעת 
החוק. אך ראשי הרשויות החליטו להיענות לבקשתו של יו"ר 
הקואליציה, חה"כ זאב אלקין, ולדחות את ההצבעה ב-30 יום, 
על מנת לאפשר  לוועדת ניסן להפחתת מחירי המים לפעול 

ולצוות ממשרד ראש הממשלה להתערב.
ראש העיר מודיעין, חיים ביבס, אמר כי "המצב הקיים של 
התאגידים, הוליד גולם שלא רק קם על יוצרו, אלא הפך להיות 
ישראל.  במדינת  התקציב  מתחלואי  חלק  של  השואבת  האבן 
תאגידי המים מעבירים באמצעות חוק למעלה ממיליארד ש"ח 

שלא הולכים לנושא המים וההתפלה אלא 
ישנם  המדינה.  לאוצר  ישירות  הולכים 
הפרטית  לצריכה  הן    - שונים  תעריפים 
והן לצריכה הציבורית, כאשר הקשר בינם 
וכל  לחלוטין  מקרי  הוא  המציאות  לבין 
לייצר  הוא  הללו  התעריפים  של  תכליתם 
המסואבים  והמנגנונים  התפקידים  כפל  את 

שעולים הון עתק למשלמי המיסים".
כאמור, ההתנהלות בתאגיד המים מי ברק שונה 
ברק  בני  זקוקה  מדוע  ברור  לא  כי  אם  אחרים,  מתאגידים 
דן  בגוש  נוספות  ערים  עם  יחד  מצטרפת  ולא  נפרד  לתאגיד 
לתאגיד אחד גדול, דבר שהיה חוסך בודאי כספים רבים בשל 

כפל פונקציות.
בתאגיד המים מי ברק מועסקים שלושה עשר איש, זאת מול 
עשרה אנשים במחלקת המים בעירייה בעבר, עלייה מזערית 
בהתחשב בשירות שעלה מאז הוקם התאגיד. התקציב הכולל 
של התאגיד עמד בשנת 2011 על שמונים מיליון ש''ח, כאשר 
בנוסף אישר  וביוב,  63 מיליון ש''ח הם עלות אספקת המים 
התאגיד סך של 30 מיליון ש''ח להשקעה בתשתיות, במסגרת 
ההשקעה אמורים להחליף את כל שעוני המים בעיר לשעונים 
מתקדמים יותר, עד עתה הוחלפו מעל לעשרת אלפים מונים.

140 מיליון קוב מתבזבזים בכל שנה
הקמתם  סביב  נוספים  פרטים  התגלו  השבוע 
המידע  לפי  המים.  תאגידי  של  במחלוקת  השנויה 
שפורסם בעיתון דה מרקר, עולה כי הממשלה נתנה 
האחרון  בעשור  שקל  מיליארד  של  סכום  לרשויות 
לרפורמה  המקומיות  הרשויות  של  הסכמתן  עבור 
ויתרו  הרפורמה  במסגרת  והביוב.  המים  בתאגידי 
העירוניות,  והביוב  המים  מחלקות  על  הרשויות 
לטיפול  הועברו  העירוניים  והביוב  המים  ומשקי 

תאגידים עצמאיים נפרדים. 
התהליך  את  להשלים  העיריות  את  לתמרץ  כדי 
להעברת הניהול לתאגידים, הבטיחה להן הממשלה 
שתי הטבות עיקריות: הכרה ב-40% מערך הנכסים 
שהועברו לתאגיד כהלוואת בעלים מטעם העירייה 
- זאת למרות תת-ההשקעה בתשתיות מצדן במשך 
שנים. הלוואה זו נפרשה למשך 15 שנה, אך הוחזרה 
נטל  שהתאגיד  לאחר  שנה  בתוך  המקרים  במרבית 
ב-2008  החל  בנוסף,  לכיסויה.   בנקאית  הלוואה 
שווים  בחלקים  שניתן  תיאגוד",  "מענק  הונהג 

של  חישוב  לפי  נקבע  זה  מענק  ולתאגיד.  לעירייה 
400 שקל לתושב, ופחת בהדרגה עד הקיץ שעבר - 

אז נעצר על 170 שקל לתושב. 
מהנתונים המסכמים את סיוע המדינה עולה כי עד 
כה חויבו 50 תאגידי המים והביוב בנטילת הלוואת 
בעלים בסך כולל של 2.94 מיליארד שקל. סך חלקן 
התיאגוד שחולקו  הרשויות המקומיות במענקי  של 
עד כה נאמד ב-585 מיליון שקל. כלומר, סך הסיוע 
הממשלתי שניתן לעיריות מסתכם ב-3.53 מיליארד 

שקל. 
את דירוג הערים המתוגמלות מובילה עיריית תל 
אביבים אשתקד  מי  תאגיד  הקמת  עבור  אביב-יפו. 
קיבלה העירייה 275 מיליון שקל - מהם 57 מיליון 
שקל במענק ממשלתי. אחריה מדורגת חיפה, שעבור 
 206 של  לתגמול  זכתה  כרמל  מי  תאגיד  הקמת 
מיליון שקל.  בנוסף, זכו בתגמול גדול העיריות באר 
שבע )151 מיליון שקל( וראשון לציון )152 מיליון 

שקל(.

עולה,  המים  רשות  של  מבדיקה 
קוב  מיליון  מ-140  פחות  לא  כי 
כתוצאה  שנה  מדי  מתבזבזים  מים 
כמות  המים,  בצינורות  מדליפות 
ל-60-83  שווה  הדולפת  המים 
רשות  הכינרת.  במפלס  סנטימטר 
המים בדקה לאחרונה את ההבדל בין 
לכמות  לעיר  המוזרמת  המים  כמות 
המגיעה אליה - הבדל הקרוי "פחת 
מים", כלומר כמה מים אנו מאבדים, 
על-פי ההערכה, עקב נזילות שאינן 
שהרשויות  למרות  מטופלות. 
כי  שנים  במשך  דיווחו  המקומיות 
10% ממי השתייה נעלמים, מבדיקה 
ב-12 יישובים, המנוהלים כעת על-
ידי תאגידי המים, מתברר שכ-15 עד 

20% מהמים "הולכים לאיבוד".

הטבלה,  בראש  עומדת  יבנה 
העיר  של  השתייה  ממי  כששליש 
 4.5 פי  מתבזבזים  בחיפה  נעלמים. 
דיווחו  במעלות  שדווח,  ממה  מים 
על אובדן מים של 9.8% אך בפועל 
וברמת  בדרך,  נזלו  מהמים   24.5%
מגיעים  לא  מהמים   21.4% השרון 
הוא  לפערים  אפשרי  הסבר  ליעדם. 
שניהלו  המקומיות,  שהרשויות 
מדדו  לא  המים,  משק  את  בעבר 
ציבורי  לשימוש  שהוקצו  המים  את 
שונים  ומוסדות  גנים  השקיית  כגון 
כי  מעריכים  המים  ברשות  בעיר. 
היקף  קבעו  המקומיות  הרשויות 
ואת  בצנרת,  מים  אובדן  של  מסוים 
לצריכה  ייחסו  הנוספים  החוסרים 

שלא נמדדה. 

'ביזנס' ממשיך במאבק הציבורי להורדת מחירי המים לצרכנים

"חלק מהתאגידים פועלים 
באמצעים לא חוקיים"

מזכיר עיריית בני ברק ודוברה, אברהם טננבוים טוען: "הקמת התאגידים, עוד צעד להחליש את השלטון המקומי"  ומבטיח: "תאגיד מי-
ברק שונה לטובה מכל תאגידי המים"  בכנסת מנסים לקדם את הצעת החוק של ח"כ ביילסקי לבטל את תאגידי המים  מעקב שבועי

המלחמה

ם המ
על

תאגיד שונה. ראשי האיגוד מי ברק
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מאת: שלום בידרמן

במשק  העובדות  הקבוצות  כל  שכמעט  דומה 
בכוח,  הולך  שלא  מה  הכלל:  את  לעצמם  אימצו 
לפרץ  הגיונית  סיבה  אין  אחרת  כוח.  ביותר  הולך 
את  שמקיפות  והשביתות  המחאות  העיצומים, 

המדינה כבר חודשים ארוכים.
משביתת  האוצר  במשרד  נרגעו  לא  עוד 
ההסתדרות,  של  ההשבתה  מאיומי  הפרקליטים, 
המקומי,  השלטון  איומי  בנמלים,  שביתה  כמעט 
העיצומים ביוניליוור ועוד, קפצו עליהם שורה של 

קריאות לעזרה מגופים רבים בארץ.
שנקטו  החוץ  משרד  עובדי  בשביתת  נפתח 
עיצומים כבר שבועיים. לאחר שנשיא רוסיה ביטל 
פרו  נאום  ונשא  השביתה  עקב  בארץ  ביקורו  את 
למנוע  גם   במשרד  החליטו  בראמללה,  פלסטיני 
המתכוונות  לישראל,  עסקיות  משלחות  כניסת 
בתחומי  הסכמים  על  חתימה  לצורך  ארצה  להגיע 
הסחר ושיתוף פעולה כלכלי. ביקורו בישראל של 
שר החוץ ההודי הוטל כעת בספק.  עובדי משרד 
החוץ גם לא אפשרו ביצוע עסקאות בטחוניות והם 
ניתקו מגע עם הגופים המייצאים לייצוא הישראלי, 
בהם מכון היצוא והתאחדות התעשיינים. כל דרדק 
כאלו  עיצומים  של  הכללית  המשמעות  את  מבין 

למדינה. אובדן הסכמים, חוזים וכסף, הרבה כסף.
לפחות בנקודה הזו אנשי בשורה אנו, ביום שני 
השבוע הסתיימה השביתה במשרד החוץ, במסגרתה 
בגין  לחו"ל-  יציאה  תוספת  הענקת  על  הוחלט 
נסיעות  ובגין   %65 של  לגובה  עד  בעבר  נסיעות 
שיצטברו מעתה, עד לתקרה של 15% זאת בהתאם 
לדרגת קושי המדינה. בנוסף, העובדים יקבלו מענק 
פברואר  בחודש  3000 ₪ שישולם  בסך  פעמי  חד 

הקרוב ומענק מצוינות בגובה של 3%.
משמח  המצב  הסוציאליים  העובדים  באיגוד 
פחות, האיגוד החליט להפסיק את המו"מ עם משרד 

יו"ר  חבריו.  אלף  ל-15  השכר  תוספת  על  האוצר 
האיגוד, יצחק פרי, הודיע שצוות המו"מ בראשותו 
לא יתייצב לפגישת המו"מ על ההסכם החדש עם 
סגן הממונה על השכר באוצר יוסי כהן, כל עוד הוא 
הצעותיו  את  ישפר  כי  מראש  להבטיח  מוכן  אינו 
האוצר,  עם  המגע  ניתוק  שכר.  לתוספת  בנוגע 
צעד  עוד  הוא  ההסתדרות,  דעת  על  שנעשה שלא 
של החרפה מצד העובדים הסוציאליים, לנוכח פער 
העמדות בינם לבין האוצר. לפני ימים אחדים פנה 
בהסתדרות,  מקצועי  לאיגוד  האגף  ליו"ר  האיגוד 
סכסוך  על  שיכריז  בדרישה  ניסנקורן,  אבי  עו"ד 
עבודה, שבעקבותיו העובדים הסוציאליים בשירות 

המדינה וברשויות המקומיות יפתחו בשביתה. 
הסוציאליים  לעובדים  מציע  האוצר  משרד 
לתוספת  מעבר   8% של  בשיעור  שכר  תוספת 
הציבורי ששיעורה  המגזר  לעובדי  הכללית  השכר 
נציגי העובדים  אולם  ובסך הכל 14.25%.   6.25%
בלי  יותר,  גדולה  תוספת  דורשים  הסוציאליים 
להבהיר את שיעורה המדויק. לדברי פרי, "כמעט 
הכנסה  השלמת  מקבל  שלישי  סוציאלי  עובד  כל 
בשל שכרו הנמוך, אנו מצפים לגישה נדיבה יותר 

מצד האוצר". 
יום.  בן  הסתיימה  הקצרה  האחיות  שביתת 
לאחיות  תקנים   190 להוסיף  בהבטחה  היא  אף 
במחלקות פנימיות. לאחר שגורמים במשרד האוצר 
כי דרישתן של האחיות לתוספת תקנים מוצדקת, 
אולם הם קבלו על כך שהן פתחו בשביתה בעיצומו 
של המו"מ, בעיצומה של התפרצות השפעת ומבלי 

שהוכרז סכסוך עבודה כנדרש. 
הגיע  מבוקשן,  את  קיבלו  שהאחיות  אחרי 
ומשרד  הרפואית  ההסתדרות  הרופאים.  של  תורם 
עבודה  הסכם  על  במו"מ  לאחרונה  פתחו  האוצר 
תקנים,  תוספת  הרופאים  דורשים  במסגרתו  חדש, 
תמרוץ רופאים במקצועות נדרשים, תמרוץ רופאים 

בפריפריה ותוספות שכר לכלל ציבור הרופאים. 

גם הסגל האקדמי מאיים לפתוח בשביתה, שנתיים 
לאחר שנחתמו עימם הסכמי שכר. מדובר בכ-5000 
אנשי אקדמיה. ולא דיברנו על אנשי החברה קדישא 
חצי  במשך  אזהרה  בשבוע שעבר שביתת  ששבתו 

יום במחאה על אוזלת היד בהגנה על חייהם.
המלח  ים  מפעלי  לחברת  שנגרם  הנזק  ובדרום, 
יותר  מזה  העובדים  שמקיימים  העיצומים  עקב 
מגיעים  מלאה  לשביתה  אט  אט  והפכו  מחודש 
לשתק  ממשיכים  העובדים  שקל.  מיליון  ל-100 
הברום-כלור  למפעל  פרט  החברה,  מפעלי  את 
שהעובדים הסכימו להמשיך ולהפעילו כדי להימנע 
ולא  מיוצר  לא  השביתה,  עקב  סביבתיים.  מנזקים 

משווק אשלג ממפעלי ים המלח. 
ים  מפעלי  עובדי  של  שכרם  כי  לזכור,  חשוב 
חלק  הישראלית.  בתעשייה  מהגבוהים  הוא  המלח 
מהעובדים משתכרים מעל 20 אלף שקלים )ברוטו( 
קיבלו  גם  העובדים  האחרונה  בשנה  בחודש. 

העובדים בונוס בסך 71 אלף שקלים בממוצע. 
הגישו  שבהסתדרות  הרי  מספיק,  לא  זה  ואם 
הדין האזורי לעבודה בתל אביב על  תביעה לבית 
סך 3 שלושה מיליון שקל נגד רשת מחסני חשמל 
הרשת.  עובדי  של  ההתארגנות  בחוש  פגיעה  בגין 
לחסל  מנסים  החברה  שמנהלי  טוענת  ההסתדרות 
את ההתארגנות של העובדים במסגרתה, באמצעות 
בעבודה  קידום  מניעת  כדי  עד  והשפלות,  איומים 

למי שיזם את ההתארגנות. 
מדובר בתביעה תקדימית שכן זו הפעם הראשונה 
נגד  כספי  לפיצוי  תביעה  מגישה  שההסתדרות 
שימוש  תוך  ההתארגנות,  בחופש  שפגע  מעסיק 
בחקיקה שהיא יזמה ב-2009. על פי התיקון, ניתן 
לתבוע מעסיק על פגיעה בחופש ההתארגנות, ללא 
צורך בהוכחת נזק, בסכום של עד 200 אלף שקלים 
ההסתדרות  הסתפקה  עתה  עד  בודדת.  לפגיעה 

בהתרעות ששלחה למעסיקים.

השמן 
והביצים 
מתייקרים

שבפיקוח,  הביצים  סוגי  כל 
הנמכרות  מהביצים  כ-98% 
ובחנויות  השיווק  ברשתות 
ב-6.8%  מתייקרים  המזון, 
תבנית  של  מחירה  בממוצע. 
ביצים גדולות )L( יהיה מעתה 
11.6 שקלים, מחירה של תבנית 
 10.4 יהיה   )M( קטנות  ביצים 
גדולות  ביצים  ושל  שקלים 
מאוד - 12.75 שקלים. מניתוח 
הביצים  סוגי  לפי  ההתייקרות 
מאוד  גדולות  ביצים  כי  עולה 
ביצים  ב-6.25%,  יתייקרו 
גדולות ב-7.9% וביצים קטנות 

ב-8.9%. 
החקלאות  משרד  בהודעת 
נאמר כי ההתייקרות אושרה על 
המשותפת  המחירים  ועדת  ידי 
והחקלאות,  האוצר  למשרדי 
ללא  וחצי  שנה  לאחר  זאת 
אגף  מנהל  במחירים.  שינוי 
במשרד  וכלכלה  אסטרטגיה 
בר,  צוק  אורי  החקלאות, 
התחייבה  ההתייקרות  כי  אמר 
מעליית מחירי הגרעינים בשוק 
ובארץ,  העולמי  הסחורות 
תערובות  להכנת  המשמשים 

מזון לעופות. 
אחרי  לשמן,  ומהביצים 
קפיצה משמעותית בסוף השנה 
שוב  השמן  מחירי  שעברה, 
עולים. יצרניות השמן הגדולות, 
בית  טית  וחברת  שמן תעשיות 
תעשיות מזון, הודיעו לרשתות 
השיווק על עליית מחיר נוספת 
בכל סוגי השמן. עליית המחיר 
תתבצע בשמן קנולה, שמן סויה 
בכל  ולמעשה   - חמניות  ושמן 

סוגי השמן למעט שמן זית.
יצוין כי הסיבה לעליית מחיר 
התייקרות  המשך  היא  השמן 
הן  בעולם,  לשמן  הגלם  חומרי 
והן  הסויה  פולי  של  התייקרות 
הלפתית  גרעיני  של  התייקרות 
שמן  להכנסת  המשמשים 

קנולה.

שלום בידרמן

לשכת שרון 
שלום

ועדה  תקים  הכספים  ועדת 
השירותים  למימון  ציבורית 
לשעבר,  רה"מ  של  הציבוריים 
החלטת  לפי  שרון.  אריאל 
להמיר  ניתן  מ-2006,  הוועדה 
חלק מהוצאות התקציב המיועד 
לשעבר  ממשלה  כראש  לשרון 
לצורך מימון הוצאות הבריאות 
בתרדמת  נמצא  שרון,  שלו. 
תקציב   .2006 ינואר  מאז 
לשכת שרון ל-2011 הוא 974 
נובמבר  בתחילת  שקל.  אלף 
הכספים  ועדת  אישרה   2010
הקצאת 1.6 מיליון שקל לצורך 
מספר  לפני  לשרון.  טיפולים 
חודשים הודיעה משפחת שרון 
שהיא מוותרת על העסקת נהג.

אבי יעקב

מפקחים על הספקולנטים

שביתה גוררת שביתה

מתחילת השנה נרשמו עשרות רבות של עיצומים ושביתות בכל רחבי הארץ  שביתת עובדי 
משרד החוץ  שהסתיימה השבוע גרמה לחרפה דיפלומטית בל תתואר תוך נזקים ממשיים ליחסי 
החוץ  במפעלי ים המלח נרשמו הפסדים של למעלה ממאה מיליון שקלים מעיצומי העובדים 

 השביתות בבתי חולים, באוניברסיטאות, שביתת העו''ס ואנשי גחש''א  כל השביתות

מאת: אבי יעקב

מול  במלחמה  פצצה  הטיל  ישראל  בנק 
הספקולנטים בשוק המט"ח. הבנק פרסם טיוטת 
על  מלאה  דיווח  חובת  תוטל  שלפיה  הוראה, 
עסקות מט"ח מעל 10 מיליון דולר ביום ועסקות 
בבנק  גורם  ביום.  שקל  מיליון   10 מעל  מק"ם 
ישראל מוסר, כי בעקבות חובת הדיווח, "עכשיו 
הבנק יוכל לדעת איפה הכסף החם". בבנק ישראל 
- כסף  מודאגים מכמות הכסף החם שיש בשוק 
שגרם להתחזקות השקל אך גם יכול להפיל אותו 
לקרות  שעלול  כפי  המונית,  בריחה  של  במקרה 

לבנון  דוגמת  התיכון,  במזרח  באירוע  לדוגמה 
ותוניסיה האפריקנית. 

על  תחול  הדיווח  חובת  הבנק,  הוראת  לפי 
כולם - תושבי חוץ, מתווכים ותושבים מקומיים. 
מקומיים  או  זרים  בנקים  שאם  היא  המשמעות 
קונים מט"ח עבור קרנות זרות, הם יהיו חייבים 
לדווח לבנק ישראל, ולא רק זאת, אלא שגם הקרן 
עצמה תצטרך לדווח על הקנייה, וגם לדווח על 
כי  לציין  יש  היתרות.  ועם  הכסף  עם  נעשה  מה 

המידע יישאר חסוי בידי בנק ישראל. 
המהלך של בנק ישראל בא לאחר שבשנתיים 
במק"מ  זרים  באחזקות  חד  זינוק  חל  האחרונות 

מסך  ל-20%  השנה  בסוף  הגיעו  אשר  ישראלי, 
החלק   2009 בתחילת  בישראל.  המק"מים  יתרת 
של  סכום  מתוך  בלבד   1.5% היה  הזרים  של 
נאמד  הסכום   2010 ובסוף  מיליארד שקל,   72.2

ב-28.4% מתוך 135 מיליארד שקל. 
הבנק הפיץ את טיוטת הצו לבנקים, למתווכים 
פיננסיים ולאחרים בכדי לקבל את הערותיהם עד 
שהמתווכים  ממליץ  ישראל  בנק  בינואר.  ל-26 
הפעילים  לקוחותיה  את  יעדכנו  הפיננסיים 
חובת  החדשות.  התקנות  על  אלה  בשווקים 
הדיווח תיכנס לתוקף תוך זמן קצר לאחר קבלת 

ההערות.

בנק ישראל רוצה לדעת היכן ''הכסף החם" ומטיל חובת דיווח על עסקאות  החובה תחול גם 
על זרים והדיווח יישאר סודי  הכל למען הדולר

הפסד של 100 מיליון בגלל השביתה. מפעלי ים המלח
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רק בטרקלין יאקאב חשמל

מכונת כביסה בקו

ב-

78
לחודש בלבד!

 12 תוכניות כביסה  תצוגה דיגיטאלית לבקרה על פעולת המכונה  
נוספת,  שטיפה  כביסה,  זמן  קיצור  מקדימה,  שטיפה  נוספות:  אפשרויות 
ו-800   ,700  ,600  ,500  ,400 סחיטה  אפשרויות  מגוון  קמטים   הפחתת 
סל"ד  אפשרות לביטול סחיטה  דלת רחבה  פתיחה של 165 מעלות 
 שקילה אוטומטית להתאמת כמות מים אופטימלית וזמן העבודה  איזון 
מנגנון  שעות   ל-24  דיגיטאלי  השהייה  טיימר  סחיטה   בעת  המכונה 
נעילה בפני ילדים  תצוגה דיגיטאלית לזמן הנותר לסיום הכביסה  מגוון 
טמפרטורות – 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95 מעלות  תוכנית לכביסה מהירה 
)30 דקות(  אפשרות לביטול ריקון מים )להגנה על כביסה עדינה וצבעונית( 
 תוף נירוסטה ודוד פוליפרופילן )אל-חלד(  צריכת מים חסכונית  דירוג 

אנרגטי A  מידות: גובה - 85 ס"מ, רוחב - 60 ס"מ, עומק - 60 ס"מ

x 24 חודשים

7 ק"ג
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הצטברות  את  משמעותי  באופן  המונע  מניקל  עשוי  חימום  גוף  בלעדי: 
האבנית על גוף החימום.
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שלמה בן יוסףכלכלה בקצרה

רשות ההגבלים תישאר מקצועית

"אין לנו כוונה לבצע מינוי פוליטי לרשות 
שמחון  שלום  אמר  כך  העסקיים",  ההגבלים 
ההגבלים  רשות  בכנס  הנכנס  התמ"ת  שר 
כי  שמחון  ציין  זאת,  עם  השנתי.  העסקיים 
ועדת האיתור, שהקמתה תושלם בשבוע הבא, 
את  שתואם  ראוי  מועמד  לכל  לפנות  "תוכל 
כהונתו  להמשך  באשר  הממשלה".  מדיניות 
קדמי, אמר  מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון  של 
שמחון כי נפגש איתו והתרשם ממקצועיותו. 
להיות  צריכה  למנכ"ל  שר  "בין  לדבריו, 
זמן להמשיך  ייתן לקדמי פרק  ולכן  כימיה", 
בתפקידו כדי לבדוק אם נוצרת ביניהם אותה 
כימיה.  שמחון הדגיש את חשיבות התחרות 
ובמיוחד לשכבות החלשות  במשק לצרכנים, 
הנפגעים  הם  אלה  כי  והדגיש  ולפריפריה, 

הראשונים מהיעדר התחרות.

מירס בבית המשפט
דיון שנערך השבוע בבית המשפט המחוזי 
רב בשוק התקשורת  עניין  בתל אביב מעורר 
מירס  של  בבקשתה  בדיון  מדובר  המקומי. 
מוסט,  ואורן  גולן  מיכאל  נגד  מניעה  לצו 
מירס  מול  המתחרה   free בקבוצת  הפעילים 
במכרז להקמת חברת סלולר חדשה. בפנייתה 
כי  מירס  טוענת  המשפט  לבית  המקורית 
ביותר,  בכירים  עסקים  אנשי  בשני  "מדובר 
שעבדו עם המבקשת במשך חודשים רבים על 
לה  הפנו  התקשורת,  משרד  למכרז  ההכנות 

עורף, וכמה שבועות לפני מועד הנעילה של 
המכרז קשרו קשר עם מספר משקיעים, גזלו 
בכדי  המבקשת  של  המסחריים  סודותיה  את 
בדיוק,  מכרז  באותו  מתחרה  בקשה  להגיש 
תוך בגידה חמורה באמון שניתן בהם". גולן 

ומוסט דחו את הטענות נגדם.

עבודה עברית

כמה שבועות בלבד לאחר שפורסם שחברות 
העיר  עם  עבודה  הסכם  על  ישראליות חתמו 
על  במסגרתו,  הסכם   - רוואבי  הפלסטינית 
שלא  החברות  התחייבו  הפלסטינים,  פי 
לרכוש מוצרים המיוצרים ע"י חברות ביהודה 
שר  של  החמורה  תגובתו  מגיעה  ושומרון, 
התשתיות הלאומיות. השר עוזי לנדאו הוציא 
למנכ"ל משרדו, שאול  מחייבת  הנחיה  אמש 
צמח, לפיה הוא אוסר על המשרד וכל יחידות 
הסמך שלו לקיים כל התקשרות עסקית שהיא 
בתנאים  בפרויקט  חלק  הנוטלות  חברות  עם 

האמורים.
התקשרות  כל  אופן  בשום  לקבל  ניתן  לא 
הלאומיות,  התשתיות  משרד  ידי  על  עסקית 
עבור  עבודה  שמבצעות  מהחברות  מי  עם 
את  עבודתן  לצורך  וקיבלו  רוואבי,  העיר 
התנאי כי הן מתחייבות שלא לרכוש מוצרים 
באזורי  ישראליות  חברות  ידי  על  המיוצרים 
לנדאו  באיגרת.  נכתב  ושומרון",  יהודה 
מסביר את החלטתו בכך ש"משרד התשתיות 
בראשותי לא יסבול אפליה בין קבוצות שונות 
של אזרחים, שמנוגדת לערכיה היסודיים של 

מדינת ישראל".
במשרד  הבוקר  מסבירים  האמור,  המכתב 

תחת  החברות  את  גם  מחייב  התשתיות, 
לראש  גם  נשלחו  ממנו  והעתקים   - המשרד 
חברת  דירקטוריון  ליו"ר  המים,  רשות 
החשמל, ליו"ר דירקטוריון נתיבי גז לישראל, 
יו"ר דירקטוריון מקורות וכן יו"ר דירקטוריון 

חברת תשתיות נפט.

משחקי מונופול
רשות ההגבלים העסקיים בודקת בימים אלה 
האם להכריז על הכבל התת-ימי מד נאוטילוס 
כעל מונופול. הבדיקה החלה בעקבות פניות 
מהרשות  שביקשו  בשוק  קטנים  שחקנים  של 
לבדוק את מדיניות התמחור של הכבל וכיצד 
קטנים  לשחקנים  שירותיו  את  מוכר  הוא 
לחו"ל.  קיבולת  ממנו  שרוכשים  וגדולים 
כמעט  מרכז  נאוטילוס  מד  התת-ימי  הכבל 
התקשורת  תעבורת  כל  את  מוחלט  באופן 
ישראל  של  ואינטרנט(  )שיחות  הבינלאומית 
לחו"ל. כל שלוש ספקיות האינטרנט עובדות 
לאורך  קיבולת  ממנו  ורוכשות  הכבל  עם 
לא  ההגבלים  רשות  מה  משום  אך  שנים, 
ולפקח  הבינלאומי  במקטע  להתערב  נדרשה 
על פעילות הכבל - כנראה משום שאף אחת 
את  ביקשה  ולא  התלוננה  לא  מהספקיות 

התערבותה.

פישר הפסיד מיליארדים

גופים זרים, אשר הימרו על המשך צניחת 
עסקאות  באמצעות  השקל  מול  אל  הדולר 
בנגזרים במט"ח, הפסידו בסוף השבוע מיליוני 
דולרים בעקבות הצעדים האדמיניסטרטיביים 
במט''ח  במסחר  ישראל  בנק  נגיד  שנקט 
בעקבות  שחלפו.  וחמישי  רביעי  בימים 
מול  אל  האמריקני  המטבע  זינק  אלו  צעדים 
השקל בכ-2% ביום חמישי, ובעוד 1% נוסף 
ביום שישי - מ-3.54 שקלים ליותר מ-3.63 

שקלים לדולר.
מיליונים  מאות  הרוויחו  אשר  זרים  גופים 
השקל-דולר  ערך  על  ספקולציה  באמצעות 
בשנה האחרונה, נאלצו בסוף השבוע האחרון 
לסגור את ה"פוזיציות" שפתחו בהפסדים. אין 
ההפסדים  היקף  לגבי  מדויקים  נתונים  עדיין 
של  הצעדים  נגד  שהימרו  גורמים  אותם  של 
פישר, אך כלל הגורמים בשוק המט''ח דיווחו 
בימים  דופן  יוצא  באופן  ערה  פעילות  על 

אחרונים.

הבאנו שלום עליכם
השנים  בארבע  ישקיע  הקליטה  משרד 

בשיפור  שקל  מיליון   20 הקרובות 
לפני  שהוקם  המוחות"  "מאגר 

כחצי שנה, באמצעות חברה 
במכרז.  שתיבחר  פרטית 
מיועדת  ההשקעה 
לארץ  להחזרתם  לסייע 
מדענים  כ־5,000  של 
הפועלים  ישראלים 

בחו"ל ונרשמו במאגר. השדרוג יכלול שיפור 
השימוש  הרחבת  המאגר,  של  טכנולוגי 
הממשלתי בו להשמת אקדמאים, ופתיחת "קו 
מידע  ויספק  ביממה  שעות   24 שיאויש  חם" 
שיסייע לחבר בין אנשי האקדמיה למעסיקים 

פוטנציאליים בישראל. 
 

ההצלחה הגדולה של השנה
חיסכון פיננסי של כלל פיננסים וכלל ביטוח 
מיליארד  מחצי  למעלה   2010 במהלך  גייס 
בסכום  בנטו  עלייה  נרשמה  בנוסף  ש"ח,  
עלייה  מהווה  זה  סכום  השנה.  במהלך  דומה 
של כ-250% ביחס לשנה המקבילה אשתקד 
אשר נרשמה גם היא כשנת שיא במוצר. היקף 
הנכסים המנוהל של חיסכון פיננסי עומד על 
כ-800 מליון ש"ח. הנתון הנ"ל מצביע על כך 
חיסכון  היקף המכירות של   2010 כי במהלך 
האחרונות  בשנים  ביותר  הגבוה  היה  פיננסי 
בין  המשותף  המכירות  ממחזור  גבוה  והוא 

השנים 2007 ל-2009.
חיסכון  ניר סטילוגלו, מנהל מוצרי  לדברי 
פיננסי  חיסכון  של  השוק  פוטנציאל  פיננסי 
עומד על קרוב לטריליון ש"ח, פי ארבע משוק 
הגמל. "את המשבר של 2008 צלחנו בצורה 
בשווקים  תרחיש  לכל  ערוכים  ואנו  טובה 
ללקוחות  מרבית  ותפעול  שירות  פרישת  עם 
ולסוכני הקבוצה. אין ספק כי חיסכון פיננסי 
השירות,  בתחום  לענף  ימני  סמן  מהווה 
והתמיכה  החדשניים  המקצועיים  החומרים 
התפעולית לסוכנים זוהי למעשה הבעת אמון 
הן מצד הסוכנים והן מצד הלקוחות שהובילו 

לתוצאות המרשימות ביותר בענף.

היה קריסטל?
בישראל.  מוצרי החשמל  עידן חדש בשוק 
"קריסטל"  הוותיקים,  המותגים  שני 
ו"תדיראן", הופכים למותג על אחד שייקרא 
ארוך  מיזוג  תהליך  בתום  גרופ"  "תדיראן 
של  הפעילות  כל  אוחדה  שבמסגרתו  ורחב 
חברת הבת "תדיראן" עם פעילות "קריסטל" 
הוחלט כי שני המותגים ועימם כל המותגים 
מותג  תחת  יכונסו  בישראל,  מייצגים  שהם 
העל "תדיראן גרופ".  בין המותגים שהחברה 
אמקור,  בארץ:  ומשווקת  מייצרת  המאוחדת 
 .De Dietrich ו-   AEG בלומברג,  אמנה, 
 CARRIER טושיבה,  תדיראן,  קיצ'נאייד, 

ועוד.

4 צלחות 2 סירים 1 רכב
המשביר לצרכן הכריזה על מהלך אסטרטגי 
במסגרתו תחל לפעול בשוק הרכב הישראלי 
כמרכז לשיווק ומכירת מכוניות. מהלך ההשקה 
חברת  עם  פעולה  בשיתוף  ייערך  הראשון 
במסגרתו  בישראל,  פיאט  יבואנית  סמל"ת, 
חסר  במחיר  פנדה  פיאט  דגם  ויימכר  ישווק 
המהלך  בלבד.  ש"ח  אלף   67 של  תקדים 
לראשונה  יכלול,  ההיקף  רחב  האסטרטגי 
של  תקדים  חסרת  ארצית  פריסה  בישראל, 
המשביר  סניפי  בתוך  האיטלקי  המותג  רכבי 
לצרכן, עמדות שיווק ומכירה ייעודיות יוקמו 
במיוחד לרגל הפעילות וצוות המשביר לצרכן 
החברה  הדגם,  אודות  והדרכה  הכשרה  עבר 
בסניפי  הפעילות  לצד  הפעולה.  והשיתוף 
הרשת עצמם, תפעיל המשביר לצרכן נקודות 
עם  פיאט  של  התצוגה  באולמות  גם  מכירה 

נראות מותגית.

לנתק מגע. לנדאו

הוועדה תוקם בשבוע הבא. שמחון

הימור לא מוצלח. פישר

בקרוב במשביר לצרכן. רכב פיאט

חברת "סיטיבוק ישראל" הממוקמת בשני 
היישובים החרדיים – ביתר עילית ומודיעין 
החברה  לעובדות  גיבוש  יום  קיימה  עילית, 
שכל כולו פינוק, גיבוש והעצמה בניר עציון 
כחודש  שלפני  יישוב  הכרמל,  שלמרגלות 

ימים איימה האש לפגוע במקום.
כלל  הראשון  לשניים. החלק  נחלק  היום 
תיפוף,  הכוללות  מאתגרות  גיבוש  סדנאות 
גופנית.  ופעילות  מוסיקה  תכשיטנות 
הנהלת החברה שכרה שירות של שמרטפיות 
להן  לאמהות  לסייע  ע"מ  זה  ליום  במיוחד 

תינוקות קטנים.
חלקו השני של היום התמקד בסיום לימוד 
ספר "חפץ חיים" על הלכות שמירת הלשון 
וולונטרית  טהורה  יוזמה  זוהי  ורכילות. 
של עובדות החברה שלומדות את ההלכות 
באופן קבוע ונבחנות אחת לשבועיים. ביום 
הגיבוש נערכו הגרלות נושאות פרסים יקרי 
ילדים  ספרי  חשמל,  מכשירי  כגון:  ערך 

ועוד.
שמעבר  מאמינות  סיטיבוק  "עובדות 
ערכיים  עקרונות  ישנם  החברה,  למטרות 
התלכדות  ובכך  העובדים  בחיי  המשולבים 

עלי  אומר  ובסיסי",  יסודי  נושא  סביב 
בתחום  העוסקת  החברה,  מנכ"ל  קשדן, 
לאחרונה  "לשמחתנו,  בארה"ב.  הנדל"ן 
שבעז"ה  עובדות  כ-20  עוד  בחברה  נקלטו 
של  והשינון  הלימוד  למפעל  הן  אף  ירתמו 
הלכות שמירת הלשון בשנה הקרובה - יותר 
ממחצית מהעובדות נרשמו לסבב נוסף של 

לימוד לשנה הקרובה ".
קשדן ציין בדבריו את מסירותו של יו"ר 
החברה, הרב איצ'ה ראזנבוים מלייקווד ניו-
הלכות  של  הברוכה  ביוזמה  שתומך  ג'רזי, 

שמירת הלשון מיום הקמת החברה.
דברי חיזוק השמיע הרב עמנואל תהילה, 
בדבריו  הטוב.  לשון  עוצמת  על  שדיבר 
בבית,  החיובי  הדיבור  למעלת  התייחס 
טובות  מילים  וכיצד  ובעבודה  במשפחה 
בצורה  כולם  על  לטובה  ומשפיעות  בונות 

נפלאה.
שי  תיקי  לעובדות  העניקה  החברה 
עטים  טעימים,  פינוקים  שהכילו  מיוחדים 
ומשחקים לילדים מתנת בנק פאג"י וערכת 

קוסמטיקה מתנת חברת ד"ר פישר.

שמירת הלשון של עובדות "סיטיבוק ישראל"
החברה שמרבית עובדיה הן נשים חרדיות, ערכה יום גיבוש בניר עציון
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בקצב  מתקדם  בעולם,  הכללי  הממוחשבת  הרשת  שוק 
מהיר. כל הזמן מתחדשים עוד ועוד פרטים שונים, וחידושים 
אין ספור נרשמים בענף שהוא אולי הכי דינמי היום בעולם. 
אבל האם אנחנו צריכים בכלל את כל ההתקדמויות הללו? 
הם עוזרים לנו יותר מבעבר? אז בחשיבה ראשונה כמובן 
התשובה היא "כן, כל חידוש מוסיף עוד", אבל אם נחשוב 
רגע בכנות, נוכל לענות שבכדי לענות לצרכים ולדרישות 
שלנו אין צורך להיחשף למיליארדי האתרים הקיימים; נוכל 
הממוחשבת- הרשת  מתוך  ההכרחיים  בדברים  להשתמש 
ופיתוחים  אתרים  של  פחותה  בכמות  לנו  די  האינטרנט, 

בלבד, אותם חלקנו צריכים לצורך העבודה השוטפת.
בדיוק על כך חשב קובי הקר, מנכ"ל "אינטרנט רימון" 
וחטיבת "אתרוג" הפועלת בתוכה ומיועדת לציבור החרדי, 
הטובים  הדברים  כל  את  לצרוך  למה  שנים.  מספר  לפני 
שיש  טובים  הלא  הדברים  שאר  כל  עם  ביחד  שברשת, 
בתוכה, שלעתים ניתן להיתקל בהם גם בטעות? למה לא 
לא  למעשה.  וממחשבה  הרקוב?  מתוך  המובחר  את  לזקק 
עברו ימים רבים, וחברת "אינטרנט רימון", הייתה לעובדה. 

המסננת הרשמית של האינטרנט.

'אתרוג'-כשר לא חייב להיות יקר
חברת אינטרנט רימון נוסדה בערב ראש השנה תשס"ח. 
מזמן הרישום אצל רשם החברות, ועד ליציאה לשוק בפועל, 
רכשו אנשי החברה את המערכות בפועל, כי מלבד היותם 
מסנני אתרים, הם דאגו להיות גם ספקי-רשת. "לפני כשנה 
וחצי, יצאנו עם המותג 'אתרוג', במהלך שנעשה במשולב 
בעיר", מספר  הדין  ובית  עילית  ביתר  העיר  רבני  יחד עם 
לנו השבוע קובי הקר בשיחה מיוחדת, "ובעקבות האפיון 
שלהם יצאנו עם חטיבת 'אתרוג' שתתאים לציבור החרדי 
חטיבת   - המוצרים  בשני  השנים,  ועם  החרדי.  ולאופי 
נבנו  והתאמות,  שינויים  נעשו  'רימון',  וחטיבת  'אתרוג' 
יותר  שיתאים  בכדי  השתדרג,  והמוצר  מיוחדות,  קבוצות 

לאוכלוסייה אליה הוא פונה".
המותג 'אתרוג' פונה בעיקר אל הציבור החרדי, אך ישנם 
גם מהציבור הדתי-לאומי ואף הכללי שמבקשים להתחבר 
דווקא אל המסלול הזה. מנגד, אגב, יש גם להיפך. אנשי 
חטיבת  אל  דווקא  להתחבר  המעדיפים  חרדיים  עסקים 
'רימון' הפתוחה יותר, בשל צרכים מיוחדים עבורם. "אבל 
בדרך כלל", אומר לנו הקר, " 'אתרוג' נותן מענה מושלם 

לציבור החרדי, הן לאנשים פרטיים והן לאנשי עסקים". 
בחטיבת  שהוקמו  מיוחדות  קבוצות  על  מספר  כשהקר 
'אתרוג', הוא מתכוון למשל לקבוצה כמו זו של הגרפיקאים 
מבית 'פרוג', עבורם נבנתה מערכת אתרים מיוחדת, אליהם 
יוכלו להיכנס לצורך עבודתם. "התייעצנו עם הרבה מאד 
גרפיקאים, בכדי לתת להם את מיטב האתרים אליהם הם 
נזקקים, דיברנו גם עם משרדי פרסום והכנו להם אתרים כך 
יוכלו להשתמש באתרים המקצועיים  שגם בציבור החרדי 
עוד  ישנן  הזו,  מהקבוצה  חוץ  השוטפת.  העבודה  לצורך 

קבוצות שונות מסוגים שונים".
הקר מבקש לציין, כי "הדבר המהותי עליו הכרזנו כבר  
בתחילת הדרך, הוא שאנחנו מקימים חברה שפועלת לפי 
ערכים של מוסר, כדי שבחיפוש באינטרנט לא נגיע – אף 
כדי  נעשה את הכל  וכי  ראוי,  – לתוכן שאינו  לא במקרה 
וזאת  גבוהים  מחירים  כך  על  לשלם  יצטרך  לא  שהציבור 

משום שאין סיבה שמי שרוצה מוצר ערכי יותר, ישלם יותר 
ואנחנו ממשיכים לשמור על הכלל הזה, למרות כל  כסף, 
שלנו  הפיתוחים  כמו  מציעים,  שאנו  החדישים  הפתרונות 
דברים  ועוד  קבצים  ושיתוף  וידאו  תמונות,  כמו  בנושאים 
בכל  להשתמש  שיאפשר  מנגנון  בונים  אנחנו  נוספים. 

השימושים האמורים, בצורה נקייה ובטוחה".

להיות מוגנים רוחנית וטכנולוגית 
ל'אתרוג' תוכנה חדשה שפיתחו לאחרונה, שנותנת מענה 
ולא  שמצאו,  אלחוטית  רשת  על-ידי  הגולשים  לאלו  גם 
ברשת הרגילה של 'אתרוג' אליה הם מחוברים. גם במקרה 
כזה, של גלישה ע"י רשת אלחוטית, הגולש מהמחשב בו 
הותקנה התוכנה, יגלוש דרך הסינון של 'אתרוג'. "זה מוצר 
כשבועיים  לפני  אותו  לשווק  שהחלנו  שלנו  וייחודי  חדש 
מצוין",  עובד  הוא  כי  מתברר  ההרצה  תקופת  לאחר  ואכן 
מספר הקר. "מה שהוא עושה בעצם, זה לאפשר לפתוח את 
הרשת מכל מקום במחשב ובכל אפשרות קיימת – בצורה 
שתמיד תבטיח שהגלישה היא דרך 'אתרוג'. לפעמים", הוא 
מסביר, "המחשב שלנו קולט במקום את הרשת שלנו, רשת 
אלחוטית של השכנים, שלא מחוברים ל'אתרוג' או 'רימון', 
ויש להם ספק שהוא פרוץ. במקרה כזה, התוכנה שמותקנת 
על המחשב, מאלצת בעצם את המערכת לגלוש תמיד רק 

דרך 'אתרוג' ו'רימון', כך שהוא מאובטח דרך קבע". 
בפועל זה עובד כך: הלקוח מוריד את התוכנה אל המחשב 
וכל  במערכת,  מוכר  הוא  ומאז  'אתרוג',  של  האתר  דרך 
הנתונים לגביו, והמסלול בו הוא גולש בדרך כלל, יישמרו 
גם ברשת האלחוטית בה הוא גולש כעת, ואפילו - לצורך 
העניין - בארה"ב או בכל מקום אחר בחו"ל. "הטכנולוגיה 
לנו הקר, "הם פיתוח בלעדי  והפיתוח של המוצר", אומר 
שלנו, והוא פועל על כל מערכות ההפעלה של המחשבים, 

ומבצע התאמה מלאה לנתוני הלקוח הקיימים במערכת".
מהשירות  ליהנות  יכול  גם  קיים שלכם,  לקוח  כל  האם 

החדש?
"כל לקוח שרוצה להתחבר, יכול לקבל את התוכנה דרך 
האתר או המוקד, ויש לנו כעת מבצע של 9.90 ₪ לחודש 

עבור השימוש בשירות". 
מה עוד מרוויח לקוח של "אתרוג", לבד מגלישה נקייה 

ובטוחה?
עובדת  שלנו  שהמערכת  שבגלל  הוא,  שמסתבר  "מה 
חיצוניים  קלקולים  מיני  כל  מונעת  היא  בטוחה,  כמערכת 
'אתרוג'  לקוח  דבר,  של  שבסופו  כך  וכדו',  כוירוסים 
אלא  הנפשי,  ובצד  בתכנים  רק  לא  מוגן,  יותר  הרבה  הוא 
יותר  נקיות  נשארות  שלו  שהמערכות   – החומרי  בצד  גם 
מוירוסים. וכן בעל-עסק, מרוויח שהעובדים שלו מרוכזים 
לבחור  יכול  והוא  מוגנת  מערכת  זו  כי  בעבודה,  יותר 
עבור עובדיו את המסלול שמתאים לו ולהם". הקר מספר 
שבנושא המהירות, "אתרוג" נמצאת בקידמת חברות וספקי 
ועד  מ"ב  וחצי  מ-1  של  מהירויות  ומספקת  האינטרנט, 
ל-12 ואפילו 100 מ"ב. מי שרוצה ליהנות מרשת בטוחה, 
כך מסתבר, לא חייב בהכרח להיות בעל רשת איטית יותר. 
"כשהקמנו את החברה, אמרתי שאנחנו לא מתפשרים על 
דבר שיכול לפגוע בחוויית הגלישה או בטווח המחירים", 

הוא מסביר. 
בנוסף למעלות האמורות, ל"אתרוג" מערך שירות גדול, 

נותנים  "אנחנו  לקוח.  לכל  רגע,  בכל  לספק שירות  הנכון 
שירות איכותי, וזה גם מוכח", אומר הקר. "לאחרונה סקר 
ספקיות  של  השירות  מוקדי  את  'גלובס',  הכלכלי  העיתון 
האינטרנט והסלולר, ואנחנו היינו הראשונים מבין ספקיות 
התקשורת הגדולות, מבחינת זמני ההמתנה לנציג, ועמידה 
לבקר  אותנו  מזמין  הקר  שנסקרו".  הפרמטרים  שאר  בכל 
בעצמנו,  ולהיווכח  "אתרוג"  של  הלקוחות  שירות  במוקד 
בעבודת אנשי הצוות. "לאחרונה עברנו למשרדים חדשים, 
עם  שעובד  וגדול  חדש  לקוחות  שירות  מוקד  והקמנו 
שגם  טלפונים  ומערכת  בעולם,  מהמתקדמות  טכנולוגיות 
טלפונים  לאלפי  עונים  אנחנו  בעולם.  מהמתקדמות  היא 
ואף  ונותנים ללקוחות את כל השירותים הנדרשים,  ביום, 
מעבר לכך. יש לנו לקוחות שלא מכירים את עולם הרשת 
הממוחשבת, ויש לנו - מה שחריג בתחום - נציגים סבלניים 
או  ברשת  בשימוש  המתקשים  למשתמשים  שמסבירים 
במחשב, על השימוש הכללי במחשב, ברשת ובציוד. שירות 

מעבר לרגיל ולמקובל". 
נקודה נוספת היכולה ללמד על האמון שנותנים הלקוחות 
חברות  שיש  העובדה  היא  בחברה,  "אתרוג"  של  הגדולים 
גדולות שבחרו לאכסן את השרתים הראשיים שלהן בחוות 

השרתים של "אתרוג", בתוכן חברות תקשורת מהמגזר.
יש תוכניות לחידושים ופיתוחים נוספים?

ולכן אנחנו צריכים  ומהיר,  יפה  "החברה צומחת בקצב 
כל הזמן להמשיך ולהתפתח, ולהכניס עוד ועוד חידושים. 
בחצי השנה האחרונה, הכנסנו כמה מוצרים חדשים לשוק, 
מפני  בצא'טים  הגנה  המספק  מוצר  וכן  וירוס  אנטי  כמו 

מתחזים וכו'. זהו פיתוח ייחודי בעולם בשטח הזה". 
רבנים רבים נתנו ל"אתרוג" את ברכתם. מי באופן גלוי 
ובמכתב המלצה, ומי באופן שקט יותר, ול"אתרוג" יש אף 
ועדת רבנים, שמלווה את החברה במגזר החרדי ובהתאמת 
השירותים ותוכן האתרים לציבור המשתמשים, כשבהתאם 
לפי  השונות,  הקבוצות  את  בונים  ב"אתרוג"  להנחייתם, 
כמה  בקרב  שהוקמו  שונות  קבוצות  למשל  כמו  הדרישה, 
מהחסידויות הגדולות לפי דרישת ראשי החסידות, עבור חלק 
מהחסידים שצריכים להשתמש ברשת. בחלק מהחסידויות 
מספרים לנו החסידים, שהאדמו"ר שלהם הודיע, כי בראש 
דואג  מי שלא  את  בתקיעת השופר  מוציא  לא  הוא  השנה 
להכניס לביתו - באם הוא נצרך כמובן - אינטרנט אתרוג, 
כך שניתן לומר שב"אתרוג" מסייעים לעשרות איש לצאת 

במצוות תקיעת שופר...
כן עוזרים ומייעצים בהקמת ותפעול הקבוצות המיוחדות 
ותקשורת  מחשבים  אנשי  משלהן,  הפרטית  הרשת  בעלי 
הדילמה  צידי  שני  את  היטב  שמבינים  החרדי,  מהמגזר 
ויודעים לייעץ על מה שנחוץ וצריך, ועל מה אפשר לוותר, 
ללקוחותינו  לאפשר  בכדי  הכל  עושים  מצידנו  "ואנחנו 
ליהנות מאינטרנט בטוח, אך גם מחוויית גלישה איכותית", 

כפי שמציין הקר.
כשקובי הקר נשאל על ידינו, אם נשאר לחברה עוד להיכן 
להתקדם או שכבר מצאו את המקום להתגדר בו, הוא משיב 
כי "לפני 10 שנים גם שאלו כפי שאתה שואל... כל הזמן 
יצירתית, לתת  אנחנו נמצאים במרדף מתמיד של חשיבה 
ואני מקווה שבעז"ה נמשיך לתת  ערך מוסף ללקוחותינו, 

את השירות הכי מתקדם ויעיל, ללקוחות שלנו".

מפקחים על הספקולנטים

חטיבת 'אתרוג' מבית אינטרנט רימון-ספקית האינטרנט 
הכשר-מספקת שירותי גלישה "למהדרין", תוך אי התפשרות 

על קדמת הטכנולוגיה, פיתוחים וחידושים בתחום, שירות 
האינטרנטמעולה ומחירים נוחים  לגלוש נקי ובטוח  תשקיף 

ה"אתרוג"של
מאת: יחיאל חן קובי הקר, מנכ"ל אינטרנט רימון: "מסלול 'אתרוג' נותן מענה מושלם לציבור החרדי"
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תוצרת הארץ

מבזקים

יפעת בקרת פרסום 
הזמן גרמא לכתוב מספר מילים על הקבוצה. קבוצת יפעת 
היא החברה המובילה בישראל באספקת מידע מנותח ומעובד. 
הקבוצה  בת.  חברות  מספר  בחובה  כוללת  יפעת  קבוצת 
הרלוונטית לפרסומאים החרדיים שמצפים לתוצאות האמורות 
להתפרסם בימים הקרובים תוך כדי כסיסת ציפורניים מתמדת. 
יפעת בקרת פרסום עוסקת למעשה במדידה ואספקה של מידע 
מעולם הפרסום, והיא כוללת את תוכנת בקרת פרסום ברשת 
הממוחשבת, המבצעת בקרה מקצועית ואמינה לפרסום במדיות 
השונות, קמפיין מתקדם עקוב אחרי המאפשר לך לצפות בכל 
בוקר בפרסומות של המתחרים שלך, ודו"ח מתחרים יומי בתחום 
הפרסום ויחסי הציבור שישמור עליך מהפתעות של המתחרים.

פרסומת לחברת תעופה שאומרת: מעולם השמים לא היו זולים 
יותר...

פרסום לם-מרגלית 
החיפאי בפרינט חמוד 
לט''ו  הקשר  עם 

בשבט.

הילד מתוק או השוקולד? 
עלית.  של  ישנה  פרסומת 
שייך  שאלתם  אם  הקרדיט 
'ד''ר  הפרסום  לחברת 

יעקובסון''

והרי החדשות: אלקטרה 
חוזרת לפרסם בציבור החרדי

ההשקעות  בית  הכספים:  תיק   
הפופולארי במגזר - 'הילת שוהם' נרכש על 
ידי בית ההשקעות הוותיק והחזק - 'מיטב'. 
במשרד  הכללי  במגזר  שמיוצגים  'מיטב' 
גם  יפרסמו  'באומן-בר-ריבנאי'  הפרסום 
'באומן',  של  החרדי  במשרד  החרדי  במגזר 
בקמפיין  עלו  'אפיקים'  'מגזרים'.  הוא  הלא 
'מנורה  מאוד,  עד  מכובד  ללקוח  ראשון 
כי  )אם  'אפיקים'  מצטרפים  בכך  מבטחים'. 
שמצוידים  הפרסום  משרדי  לשאר  באיחור( 
בלקוחות מתחום קרנות הפנסיה והביטוחים. 
ובמחלקה החרדית של 'מקאן אריקסון' עלו 
הד"לי  ובמגזר  ברשת  היקף  רחב  בקמפיין 

עבור ה'קק"ל'.

שתקציב  מלחששים  בכללי:  כללית   
הפרסום הגדול עד מאוד של שירותי בריאות 
למכרז  לצאת  עומד  הכללי  במגזר  כללית 
בחודש מאי הקרוב. מכרז הפרסום של הקופה 
האטרקטיביים  הפרסום  ממכרזי  אחד  הינו 
)כשמונה  התקציב  גודל  בשל  הן   - בענף 
מיליון שקל( והן בשל העובדה שרוב משרדי 
הפרסום הגדולים והקטנים יכולים להתמודד 
בריאות  שירותי  של  הפרסום  תקציב  עליו. 
כללית מטופל מזה כשנתיים במשרד הפרסום 
מקאן-אריקסון. למעשה, זה תקציב הפרסום 
הובילה  עליו  ההתמודדות  שאת  הראשון 
כי  טוענים  בקופה  בק.  איריס  המנכ"לית 
עדיין לא התקבלה החלטה בנושא, אך לדברי 

שאת  מכך  להתעלם  קשה  בענף  בכירים 
קמפיין המעבר האחרון של הקופה  עשתה ג. 

יפית ולא מקאן אריקסון.

 צביקה כבר 
קפה  חנות  חי. 
הפוך שבגן ורשא 
הלכו  ברק  בבני 
של  סגנון  על 
הנוחות  חנויות 
הדלק.  בתחנות 

הוכנסו  לחנות 
שירותים  מספר 
תושבי  למען 
שירותים  העיר, 
בסניפי  הניתנים 
כגון:  הדואר, 
תשלום חשבונות, 
מכירת מגוון רחב 
של כרטיסי חיוג 
כשסניפי  ועוד. 
סגורים,  הדואר 
או שהם פתוחים 
ההמתנה  אך 
בסניף אורכת זמן 

רב, ניתן לקבל את השירות בחנות הסמוכה. 
המצורפת  המודעה  את  בחנות  בנו  לכך,  אי 
הצבי.  הדואר,  בסמל  שימוש  נעשה  בה 
מעתה הוא צביקה, עובד מסור ונאמן בדואר 

צבועה  המודעה  לעזרתכם.  הזקוק  ישראל, 
ברובה באדום, גם כי זה צבע הדואר וגם כי 
האדום מסמל את ההצלה לה זקוק צביקה. על 

הקריאייטיב - יוני אגסי, בוגר הבצפר.

 עדכון מבצע למהדרין. בשבוע שעבר 
נגד  סיקרנו בפינתנו את התביעה של מירס 
סלקום והריצה לבי"ד העדה החרדית. השבוע 
להוראת  עד  להתגלגל  העניינים  המשיכו 
של  המבצע  את  להפסיק  התקשורת  משרד 
שההצעה  משום  החרדי,  למגזר  סלקום 
אינה עומדת עם כללי התחרות ההוגנת של 
המשרד. בסלקום פנו בתורם למשרד ודרשו 
במירס  לשימוע.  ההזדמנות  להם  שתינתן 
בירכו על ההחלטה. מסלקום נמסר לנו כי הם 

בוחנים את הנושא.

יערוך  הקרוב  ראשון  ביום  המובילים:   
עיתון המבשר את כנס 'מובילים' השני שלו 
ברמת גן. במרכז הערב יוצגו עשרת המותגים 
המובילים במגזר החרדי כפי שנסקרו על ידי 

מומחי מכון דחף.

בקרב אניני הטעם, המבינים בבשר, שאינם 
ידוע  מהדרין,  כשרות  על  )עדיין(  מקפידים 
שאין מתקרבים למוצרי בשר מעושן על עולליו 
כן  אם  אלא  והמסתעף(  נקניקים  )פסטרמות, 
מדובר בבשר מנתח שלם. בשר מנתח שלם יגיד 
גוש  מיוחד,  בשר  הוא  מתחיל,  'יקה'  כל  לכם 
ונפרס אט  כיאות  תוספים שמתובל  ללא  אחד 

אט, דק דק, היישר למצננים במרכולים.
גילו  הזה  בנושא  גם  אחר,  דבר  כל  כמו 
מה.  באיחור  החרדי,  הצרכן  את  בזוגלובק 
טוב'  'כל  והחזקה  הוותיקה  לסדרה  במקביל 
שבהשגחת העדה החרדית, השיקו בזוגלובק את 
הסדרה 'מנתח שלם'. סדרה בטעם טוב ופורצת 
והרב  ברק  בני  חת"ס  חוג  בד"צ  בכשרות  דרך 

וייסמנדל מחו"ל.

מנחם אייכלר, מנל היח''צ של מקאן אריקסון-
כי  פרסום'  ל'זירת  אומר  החרדית,  המחלקה 
הוא בבואה  והייחודי שעלה  הקמפיין המרהיב 
למוצר הלא רגיל עצמו, בקרוב גם אמור לעלות 
)באנר שמסתיר  לרשת  מאוד  מתוחכם  קמפיין 
רוצה לקרוא את הקטע השלם?'  'אתה  כתבה: 
'זוגלובק מנתח שלם'(. ''זוגלובק פונה למגזרים 
התופעה  הזה,  שגרתי  הלא  בקמפיין  רבים 
שמצאו בחברה מספרת שציבור ענק בפריפריה, 
של ד"לים ובעלי תשובה, לא מסתפקים בהכשר 
אנו  למעשה  בד"צ.  מוצרי  ומחפשים  רבנות, 
רק  אינו  זה  שגלאט-מהדרין  פה  מכריזים 
לחרדים. לכן הפרסום הנוכחי אינו מופיע כמעט 

בגרעין החרדי הקשה'', מסיים אייכלר.

מגזר שלם דורש נתח שלם
זוגלובק משיקים מוצר גורמה בכשרות מהדרין  מקאן אריקסון על הפרסום 

הלא שגרתי  ומי דורש בשר מהדרין

עד לפני כשנה, אלקטרה נחשבה למפרסמת 
לא קטנה בציבור החרדי. איתרע מזלם, ושמה 
של החברה השתרבב לפרשת חילולי הקברים 
והאיסור  הרבנים  חרם  הגיע  זה  עם  יחד  ביפו. 

לרכוש ממוצרי החברה.
יכולים  אנו  והשבוע  חלפו,  חודשים  שבעה 
אלקטרה  וחברת  הוסר  הרבנים  חרם  כי  לבשר 
מודעות  את  החרדי.  בציבור  לפרסם  חוזרת 
סוף  בעיתוני  כבר  לראות  תוכלו  החברה 

השבוע.
שאלקטרה  חודשים  כמה  כבר  למעשה, 
מחפשת לשוב לציבור החרדי. עד היום, המשרד 
נמנע מלפרסם, כל עוד לא ניתן ההכשר הרבני 
לכך. בפעילות שקטה מאחורי הקלעים, הגיעה 

חברת אלקטרה להסדר עם הרבנים.
השבוע מתפרסם מכתב הרבנים בו נכתב כי 
"אחרי שחברת אלקטרה נדל"ן קיבלו על עצמם 
להיזהר בכל מקום שלא לפגוע בקברים וחתמו 

על כך, הרי הודעתנו להימנע מקשרי מסחר עם 
חברת אלקטרה, בטלה מעכשיו".

על המכתב חתומים מרן הגרמ"י לפקוביץ, 
שאישרו  קרליץ  והגר"נ  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
שאין לחברת אלקטרה כל השפעה או אפשרות 

למנוע את העבודות במתחם ביפו.
כאמור, החל מהשבוע, הותרה אלקטרה לבוא 
בקהל. ובימים הקרובים, יעלה קמפיין הפרסום 

הראשוני של החברה בעיתונות החרדית.

אחרי חודשים של פעילות שקטה מאחורי הקלעים, התירו גדולי ישראל לבוא בקשרי 
מסחר עם חברת אלקטרה  החל מהשבוע, חוזרת אלקטרה לפרסם בציבור החרדי
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כללית. איך לגרום לילדים להעדיף פרי
לקראת ט"ו בשבט, חג האילנות, יצאה 'כללית' 
הילד  חמודי,  בה  ומהודרת  בריאה  חוברת  עם 
החמוד של כללית, פוגש שוב את הילדים באחד 

מחגי ישראל. 
חמודי  יוצא  והצבעונית  המהודרת  בחוברת 
לטיול בין שבעת המינים עם חבריו הילדים, שם 

הם מקבלים מידע בריאותי לגבי מיני הירקות והפירות, חשיבותם 
והערך התזונתי היקר שבהם.

ומנהלת  קלינית  דיאטנית  אבל,  רלי  ד"ר  הפרויקט,  במסגרת 
היחידה לתזונה ודיאטה 'כללית' מחוז מרכז, מגישה בפני ההורים 
את המציאות העכשווית בה ילדים רבים סובלים בשנים האחרונות 
זו היא תרבות פרסי  יתר, כשהסיבה העיקרית לתופעה  מהשמנת 
מתוך  וממתקים  חטיפים  אכילת  או  'חטיף',  בצורת  הניחומים 
שעמום. ד"ר רלי מציעה מבחר של גיוונים בפירות: סלט  פירות בו 
שותפים ילדי המשפחה: כאשר זה מקלף וזה מערבב.. שיק בצי'ק, 
טוחנים  מעניינים.  פירות  שיפודי  יוצרים  פירות,  עם  פרצופים 

פירות עם קוביות קרח לברד, ועוד שפע של הצעות מרתקות.

הכי זול 013
העיתון  שערך  יסודית  בבדיקה 
כל  בין   10/01 בתאריך  מרקר  דה 
בזק,   - הקווית  הטלפוניה  חברות 
 ,HOT  ,012 סמייל  בינלאומי,  בזק 

זול  נטוויז'ן, הגיע דה מרקר למסקנה חד משמעית: הכי   013 ו- 
בכל  כי  עולה,  מהבדיקה  נטוויז'ן.   013 של  הקווי  בטלפון  לדבר 
דפוסי השימוש של הלקוחות, 013 נטוויז'ן מציעה את המסלולים 

המשתלמים ביותר. 

דסקל. איכות אירופאית 
באיכות  מתגאים  'דסקל'  החנויות  ברשת 
דגמי  כל  של  והתפירה  הבדים  של  הידועה 

החליפות החסידיות.
"רב המתפרות של רשתות האופנה לגברים 

הגלם  חומרי  וגם  בטורקיה,  או  בסין  נמצאות 
רשת  מנכ"ל  דסקל  בערל  הרב  אומר  אלו"  מאזורים  מיובאים 
חליפות 'דסקל' מייסדי קו הביגוד החסידי האיכותי. "רשת 'דסקל' 

 G&G לעומתם, מייבאת חליפות מאירופה אשר מיוצרות במפעל
פוגש  אני  פעם  לא  הגלם.  חומר  באיכות  עצום  שוני  ניכר  ובכך 
אברך ברחוב, הלה מראה לי את מעילו ואומר לי- 'כבר 11 שנים 

אני לובש אותו" 
הבדים אשר מהם מיוצרות החליפות אצל 'דסקל' מעניקים את 
הזו תחווה הרבה שמחות, שבתות,  כי החליפה  התחושה הרגועה 

חגים, וימי שגרה עמוסים.
סניפי רשת דסקל : בני ברק: אמרי ברוך 1 ככר שלם / ירושלים: 
עמוס 15 / אשדוד: רבא 16 / בית שמש: ברכת אברהם 12 )פ. חזו"א(

מכללת ט.מ.ל. להגדיל את השכר 
המכללה משווקת את תוכנת השכר שיקלולית, 
המטאורית  הצלחתה  ומכאן  במדינה,  המובילה 

בתחום חשבות השכר.
אך  קורסים מקצועיים  מגוון  במכללה מלמדים 

גולת הכותרת הינה ללא ספק חשבות שכר,
המכללה  בהנהלת  הוחלט  האחרונות  בשנים 

להקים שלוחה חרדית שתסייע לגברים ונשים בנפרד ללמוד מקצוע 
פרקטי.  ניסיון  עם  רב  תיאורטי  ידע  משלבים  הלימודים  מפרנס. 
המכללה מעמידה לרשות התלמידים את המרצים/ות המנוסים 
כתוצאה  לתלמיד/ות.  אישי  ביחס  הדוגלים  ביותר  והמקצועיים 
לחשבי  האחרונה  בבחינה  ט.מ.ל  מכללת  המעבר של  אחוז  מכך, 

שכר הינו 80% לעומת ממוצע ארצי של 60%.
כל הלימודים והקורסים בפיקוח ועדת רבנים, בקורסים נפרדים 
לגברים ונשים כשמרצים לקורסים של הגברים ומרצות לקורסי נשים.

גיפטי. קטלוג מרהיב
בימים אלו מושלמת הפצת הקטלוג 
של גיפטי בדיוור ישיר לכל בית כך 

אלפי  עשרות  לכם,  שנותר  מה  שכל 
מחזיקי הכרטיס, זה לממש את קבלת המתנות 

המופיעות בקטלוג בבעלי העסקים המופיעים בקטלוג.
הקטלוג מרהיב ביופיו עם תמונות נהדרות של מתנות יוקרתיות 

ואיכותיות אותן יוכלו לקבל עשרות אלפי החברים. 
בגיפטי מציינים שיותר ויותר בעלי עסקים מתלהבים להצטרף 
למעגל הלקוחות של החברה. וברור הוא שזה אך עניין של זמן עד 
שכל רשת המכבדת עצמה, תחבור למהפכה. כיום יכולים עשרים 

אלף מחזיקי הכרטיס לרכוש ולקבל מתנות שוות במיוחד.

מלי אברהם צרכנות

ייננות בלומדה  
בין השנים תש"נ לתש"ע 
בצריכת  מדהים  שינוי  חל 
היין במדינת ישראל. שינוי 
שבא לידי ביטוי בהכפלת 
בתחילת  אם  הצריכה. 
שנות ה-90 עמדה צריכת 
על  לנפש  הממוצעת  היין 
3.5 ליטר לשנה, הרי שכבר 
הראשון  העשור  בתחילת 
ואחת,  העשרים  המאה  של 
גדלה הצריכה ל-7.5 ליטר 

לנפש. יותר מכפול!
מכל  יין  מומחי 

מה  להסביר  מתקשים  קרה העולם 
לחיך הישראלי. אם בעבר היו נפוצים כאן יינות מתוקים 
וזולים, הרי שבעשור האחרון הלך והתכווץ מספרם של 
יינות אלו ואת מקומם החליפו יינות יבשים ואיכותיים. 
בעשור האחרון נפתחו עשרות אם לא מאות יקבי בוטיק 
או  בצלחת,  ידם  את  טמנו  לא  הוותיקים  וגם  קטנים 

בגביע.
היה זה רק עניין של זמן עד שמישהו ירים את הכפפה 
במכון  החרדי.  היין  לשוק  הזו  המהפכה  את  ויביא 
עבור  הפוטנציאל  את  זיהו  בירושלים  הוותיק  'לומדה' 
הקורס   – ייחודי  קורס  ופתחו  החרדי  התעסוקה  שוק 
שצריך  מה  כל  את  ללמוד  תוכלו  במסגרתו  לייננות. 
בכרם  הענבים  מגידול  החל  יין,  ועל  ענבים  על  לדעת 
הסחיטה,  הריסוק,  הבציר,  לתהליך  עובר  והבשלתם 
התסיסה, השפיה והיישון, ייצוב היין, הביקבוק, הפיקוק 

והאחסון עד לשלב התמחור, השיווק והפרסום.
בכיתות  רק  יתקיים  לא  שהקורס  מבטיחים  בלומדה 
הלימוד והתלמידים ימצאו את עצמם בין סלעי הגליל 
מרתפי  של  מריחם  ומשתכרים  לגפנים  בינות  מהדסים 

היישון שביקבי הארץ שזכו לשם ולתהילה גם בחו"ל.
עובד  גדולים;  ביקבים  יין  מתמחה  המקצועות:  בין 
נאמן  קטנים;  ביקבים  יינן  גדולים;  ביקבים  מעבדה 
יין.  ומשווק  חביות  מרתפי  מתמחה  ביקב;  כשרות 

וכמובן, בעל יקב בוטיק עצמאי.
לחיים!

כריות פלא באריזה חדשה
כריות  ומעוצבת.  חדשה  באריזה  הפלא  כריות  את  מציגה  סושי  סנו 
הפלא הינן פטנט עולמי לניקוי והברקה ללא שריטות -  ספוגיות ניקוי 
דו צדדיות,  צד אחד של הספוגית מיועד להסרת לכלוך רגיל וצידה השני 
להסרת לכלוך קשה.
כריות הפלא אינן מותירות שריטות ומתאימות לשימוש על מתכות, 
נירוסטה, נחושת, ואף חומרים עדינים כמו טפלון, זכוכית ופלסטיק.

 אריזות חדשות, טעמים חדשים
כולנו רוצים בריאות,  אבל לא רוצים לוותר על הטעם. 

בדיוק בשביל זה יש את דנונה!
לבניית  החשוב  סידן,  יותר  מכיל  שטראוס  של  דנונה 
החיוני    D ויטמין  המכיל  היחיד  היוגורט  והוא  העצמות 

לספיגת הסידן בגוף.  
דנונה  יוגורט  של  הייחודי  הבריאותי  ההרכב  בזכות 
מיוגורט  ליהנות  יכולים  אתם  השנים,  רבת  והמומחיות 

בריא יותר.
של  הבריא  היוגורט  מחווית  ליהנות  תוכלו  מעכשיו 
המשדר  וייחודי  כחול  בגוון  חדשות  באריזות  דנונה, 
רעננות, בריאות וחיוניות. בנוסף, טעמים חדשים – דנונה 

בסגנון יווני, דנונה תפוח, ודנונה אננס.

אחלה על האש
סדרת הסלטים החדשה ממשיכה את המהלך האסטרטגי של המותג ועיקרו הבטחה 
הסדרה  ביותר.  הטובים  הרכיבים  על  המתבססים  יותר  וטעימים  עדיפים  למוצרים 
החדשה מדגישה את  השימוש בירקות קלויים על האש כדרך הכנה מוכרת ואהובה 
על הקהל הישראלי ואשר משלבת טעם ותהליך הכנה עדיף. מאז 2009, שודרגו כל 
הפחתת  עדיפים,  ורכיבים  בירקות  שימוש  על  דגש  הושם  כך  ובתוך  אחלה  מוצרי 
אחוזי השומן במוצרים והחלפת השמן לשמן קנולה איכותי. במהלך 2010 אף הוכנסה 
משופרים  במתכונים  והחומוס  הטחינה  למוצרי  מלא  משומשום  טחינה  לשימוש 
והמוצרים זכו לעיצוב חדש ועדכני.

שילוב של יופי ומקצוענות
לבחירתך.   – איטליה  גלית  של  המקצועיים  החורף  קורסי 
מזמינה  איטליה  גלית  בית  במיוחד.  יפה  יהיה  הזה  החורף 

אותך ליהנות ממבחר קורסים מקצועיים לחורף הקרוב:
פרמננט,  גוונים,  צבע,  ללימוד  מפגשים  שמונה  כימיה: 
מתאים  מעשיים,  תרגולים  כולל  והחלקה.  פאות  סלסול 

למתחילות ולפאניות
תיקוני פאות- שישה מפגשים בהם נלמד הקטנת/ הרחבת 
פאה, הוספת טרסים, בייבי הייר, החלפת סקין. כולל תרגולים 

מעשיים. מתאים למתחילות ולפאניות.
איפור  מורפולוגיה,  הכוללים  מפגשים   16 ביוטי-  איפור 

כלות/מלוות/נשים מבוגרות. איפור יום / לילה ועוד.
מבצעים חמים לנרשמות לקורסי בוקר.
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מבצעים מטורפים בניו פארם
ניו-פארם  רשת 

במגמת  ממשיכה 
המטורפים  המבצעים 
של  הקונספט  תחת 
 ,Winter Sale
חגיגה  הפעם  ומציגה 

ב-1  שני  מוצר  חדשה: 
במבצע:  המשתתפות  המחלקות  פריטים.  מאות  על   ₪
טואלטיקה, טיפוח שיער, היגיינה, מוצרי תינוקות, ניקיון 

לבית וטבע.
בין המותגים המובילים המשתתפים במבצע: במחלקת 
מ"ל,   400 שמפו/מרכך  דאב  רחצה:  מוצרי  הטואלטיקה: 
 500 נוזלי  סבון  פלמוליב  מ"ל,   700 שמפו/מרכך  הוואי 
מ"ל, נקה 7 תחליב רחצה 700 מ"ל, ניוואה תחליב רחצה 
ספיד  ליידי   / סטיק  ספיד  דאודורנטים:  ועוד.  מ"ל   500
סטיק, דאב ספריי/רולאטו, קרליין נושם, אקס דאודורנט 
ספריי/סטיק, גרנייה, רקסונה ועוד. מוצרים נוספים: קרמי 
ידיים פנג'ל / ניוואה, ג'ל גילוח אדג' רגיל/אנרג'י, משחת 
שיניים אדומה 100 מ"ל קולגייט,  מוצרי טיפוח של שוקי 

זיקרי ועוד ועוד.

בייבי סטאר מגיעה לבני ברק
בין  השילוב  היום  עד  אם 
גבוה  ומחיר  תינוקות  מוצרי 
והרמטי,  כהכרחי  נראה 
בייבי  של  הדגל  חנות  באה 
בארות  במתחם  סטאר 
ההקשר  כי  והוכיחה  יצחק, 
ומיותר  מופרך  השניים,  בין 

לחלוטין. אלפי הלקוחות הגיעו לגלות עולם של שירות 
ומחיר, והביאו את הרשת למקומה הגבוה, כבחירת האיכות 

הראשונה של האם החרדית בשירות ובמחיר מנצח.
 כעת המהפך מגיע  גם לעיר בני ברק. בחנות החדשה 
תינוקות,  חדרי  התינוקות:  מוצרי  כל  את  למצוא  ניתן 
אוכל,  כיסאות  ורחצה,  טיפול  האכלה,  אביזרי  עגלות, 
מנשאים,  החתלה,  לתינוקות,  ביגוד  התפתחות,  צעצועי 

תיקים, כיסאות בטיחות ועוד.
לרגל הפתיחה: מארז 12 חבילות מגבוני אבנט ב: 59.90 
 ,₪  14.90 אבנט  בקבוק   ,₪  14.90 ג'ונסון  סבון  אל   ,₪
מוצץ טומי טיפי רק ב9.90 ₪, כסא אוכל של 'כתר' 199 ₪, 
עגלת בייבי ג'וניור 1,390 ₪ ועוד מוצרים... ובבלעדיות 

בבייבי סטאר, המלכה של עגלות היוקרה:  אויסטאר.
ברק  בבני   4 לנדא  יעקב  הרב  ברחוב  רייסדור  מרכז 

ובמתחם one בבארות יצחק. 

מבצע על מצע
טובה,  לשינה  פריד  רשת 

לבית  טכסטיל  חנויות  רשת 
שבת,  השומרת  היחידה 
יוצאת במבצע מדהים על 
שמיכות מדגם אקסלוסיב. 

מסוג  פריד  שמיכת  רוכשים 
שמיכת  ומקבלים  אקסקלוסיבי 

cool  במתנה. 
איכות  שמיכות  מגוון  אקסקלוסיב  פריד  בסדרת 
רגילה  חום  חימום שונות. החל מדרגת  בדרגות  מפלומה 
מקור.  הסובלים  לאלו  בעיקר   - מאד   חמה  דרגה  ועד 
ומתאימות  אירופאי  בתקן  בפלומה  ממולאות  השמיכות, 
לכל גיל ותנאי אקלים. הבד החיצוני בסדרת אקסקלוסיבי 
 DOWN" כותנה סרוקה, שעברה תהליך ארוג  מ100% 
PROOF" הגורם לאיטום מוחלט ומונע "בריחת" פלומות 
ואיכותית  מפנקת  רכה,  להיות  ומאפשר לשמיכת  החוצה 

כמתבקש.

אויס מציעה ליסינג מימוני
בישראל,  המובילה  הרכב  חברת 
ליסינג  שירותי  גם  מעתה  מציעה 
גם  פעילותה,  תחומי  כבכל  מימוני. 
מקפידה  המימוני  הליסינג  בשירות 
והגינות:  בשקיפות  לפעול    Avis
בין  היא  המימוני  הליסינג  עסקת 

הלקוח ל-Avis  ללא גורם ביניים מתווך או מממן, וללא 
עמלות פתיחת תיק, הקצאת אשראי וכו'. 

מימוני  ליסינג  מסלולי   2 מציעה    Avis חברת 
אטרקטיביים במיוחד:

לתקופה   Avis שם  על  נרשם  הרכב  בו  אחד  מסלול 
של 30 חודשים, גובה מקדמה גמיש )בין 15 ל- 50 אחוז 
כאשר  היא,  גם  גמישה  ההצמדה  מתכונת  הרכב(.  משווי 
בסוף התקופה Avis מתחייבת לרכוש את הרכב מהלקוח 
במחיר מחירון.  מסלול שני בו הרכב נרשם על שם הלקוח 
גובה המקדמה, סוג  לתקופה של 24-48 חודשים, כאשר 

ההצמדה והתשלום בסוף תקופת הליסינג גמישים.

מכבי. פה בריא זה אפשרי
מפעילה  בריאות  שירותי  מכבי 
ייחודי   פרויקט  עילית  במודיעין 
בשיתוף מכבידנט,עיריית מודיעין 
לבריאות  מידע  ומרכז  עילית 

האישה מב''ב.
שירותי  מכבי  ע''י  אלו  בימים  מופעלת  ביותר  חשובה  יוזמה 
בריאות, מכבי דנט, עיריית מודיעין עילית ומחלקת החינוך בגני 
הילדות בעיר מודיעין עילית. את הפרויקט הייחודי מוביל ראש 

העיר הרב יעקב גוטרמן.
הגננות  יוכלו  בעיר  הילדים  בגני  הפעילות  ממהלך  כחלק  
חשיבות  את  להטמיע  כיצד  ורעיונות  מידע  לקבל  והסייעות 

השמירה על השיניים ולקיים את מצוות ונשמרתם לנפשותיכם.
בפרויקט הייחודי שנעשה לראשונה במודיעין עילית משתתפים 

אנשי מקצוע רבים שיובילו את המהלך לאורך כל השנה. 

החזר כספי
 Cal האשראי  כרטיסי  חברת 
משיקה היום את CalFix - כרטיס 
המעניק  בישראל  היחיד  האשראי 
תשלום  על  כספי  החזר  ללקוח 
חשבון החשמל , התשלום החודשי 
ועל הוצאות קבועות  על הסלולר  
המזון  הפארם,  בענף  נוספות 

התקשורת והדלק. 
  לקוח שירכז את כל ההוצאות השוטפות שלו ב- CalFixייהנה 
 5% מעד  )המורכב   ₪  1,000 כ-  של  בגובה  שנתי  כספי  מהחזר 

ברשתות המצוינות מעלה(. 
 ההחזר הכספי מההוצאות השוטפות )חשבון חשמל, מזון, דלק, 
יישלח  פארם(  וניו  פארם  סופר  סלקום,  נוחות,  חנויות   – מנטה 
לממש  הלקוח  יוכל  ההמחאה  את  רבעון.  בכל  כהמחאה  ללקוח 
לבצע  הלקוח  על  מההנחה  ליהנות  כדי  ומותגים.  רשתות  במגוון 

מחזור של 2,000 ₪ בחודש.

הגימיק של "גימיק" 
י. סין-שלום עורך  משרד הפרסום 'גימיק G&M' בניהולו של 

בימים אלו מיתוג מחודש והופך לעדכני ומתקדם הרבה יותר. 

מ-"גימיק  שמו  את  הפרסום  משרד  שינה  המיתוג  במסגרת 
)הפעם  חדש  אתר  השיק  ובנוסף,   "G&M ל-"גימיק  למהדרין" 
מהפעילות  להתרשם  עסקים  אנשי  יוכלו  שבו  למהדרין(  כשר   -
מקצועיים.  ומהפקות  מקמפיינים  הלקוחות,  משלל  המבורכת, 
בין  המשלב  ומרהיב,  חדש  לוגו  המשרד  השיק  אלו  לכל  בנוסף 

חדשנות חשיבתית לאטרקטיביות עיצובית. 

שמשות מבריקות גם בחורף
גשמי  ואיתו  כאן  כבר  החורף 
הברכה,יחד איתו  גם האבק והבוץ 
ממערך  נפרד  בלתי  חלק  שהנם 
הגשם המלכלך לנו  את החלונות. 
במלאכת  עלייך  להקל  מנת  על 
פתרון  לך  מציעה  ניקול  הניקוי, 

ניקוי חדשני, מהיר ונוח למשטחי זכוכית וחלונות – "מגבוני נייר 
לחים של ניקול לניקוי משטחי זכוכית".

מתבצע   ולרוב  מסורבל  לעיתים  הוא  זכוכית  משטחי  ניקוי 
בשני שלבים: שימוש בחומר ניקוי ייעודי למשטחי זכוכית וניקוי 
באמצעות מגבת נייר, עיתון או מטלית בד. כיום ניתן לקבל את 
נייר לחים  יותר ע"י שימוש במגבוני  אותה התוצאה בקלות רבה 
יעיל  פשוט,  בפתרון  מדובר  ניקול.  של  זכוכית  משטחי  לניקוי 

ומהיר, מומלץ!

בילוי חינוכי
הידועה  החברה  פמילי,  מצוה 
משחק  משיקה  החינוכיים,  במשחקיה 
במשחק  גיל.  לכל  אטרקטיבי  זכרון 
את  המעצימים  יהודיים  ותכנים  סמלים 
חווית המשחק: תמונות של ספרי תורה, 
תפילין, נרות שבת, סוכה, ארבעה מינים 

ועוד ועוד. 
במהלך המשחק מניחים את הדיסקיות 

עם  פלסטיק  לוח  גבי  על  ההפוכות, 
שקעים. משחק זכרון מכיל לוח משחק פלסטיק קשיח עם שקעים, 
36 דיסקיות, מדבקות עם תמונות שונות, וגם ניילונית עם פסגור 

לאיסוף פריטי המשחק עד המשחק הבא. 
משחק  של  שעה  ומהווה  ומעלה  שלוש  מגיל  מתאים  המשחק 

והנאה.

מתפקדים למרות הצינון
בתופעות  להקלה  הותיקה  התרופה   – קולדקס  את  מציגה  טבע 

ההצטננות.
קולדקס הינה תרופה מוכרת,  המובילה ברשימת התרופות הנצרכות 
הקלה  מעניקה  קולדקס  המוכרות.  הצינון  בתופעות  לטיפול  ביותר 
משמעותית בתופעות ההצטננות: גודש בסינוסים ונזלת אלרגית המלווים 
בקולדקס  מהשימוש  כתוצאה  בסימפטומים  ההקלה  ובכאבים.  בחום 

מורגשת תוך זמן קצר ומאפשרת תיפקוד תקין גם בשעת מחלה.
את קולדקס  באריזת חיסכון מוגדלת, 30 קפליות, ניתן להשיג ללא 

מרשם רופא בבתי המרקחת וברשתות הפארם.
מחיר מומלץ לצרכן: 27.10 ש"ח.

הדור החדש של המסקרה
פריז,  לוריאל  הבינלאומי  האיפור  מותג 
לאשס  מיליון  ווליום  מסקרה  את  משיק 
למראה  האהובה  המסקרה  בלאק-  אקסטרא 
ריסים שופע, בגוון שחור אינטנסיבי במיוחד.

לוריאל פריז הגדירה מחדש את מושג הנפח 
ייחודית   Millionizer מברשת   במסקרות: 
האלסטית  המברשת  וריס:  ריס  כל  המעבה 
של  רב  למספר  הודות  הריסים  את  מעבה 
בצבע  הריס  את  ועוטפת  בה  המצויים  סיבים 

לכל אורכו.
)מותקן   The Excess Wiper מנגנון 
עודפי המסקרה  באריזת המסקרה(: מסיר את 
מהמברשת, מנקה וסוחט את שאריות החומר 
וריס,  ריס  כל  של  מדויקת  במריחה  ומסייע 

ללא יצירת גושים. 

שניב משיקה את המותג שאפו
"שניב תעשיות נייר", היצרנית השנייה בגודלה בישראל לתעשיית הנייר הביתי ומוצריו, 
ממשיכה להציב רף חדש בענף, ע"י שילוב בין איכות וחדשנות. המפיות של "שניב" הינן 
איכותיות ועשויות 100% תאית נקייה. המפיות מיוצרות בתהליך חדשני המעניק להן רכות ואיכות 
מיוחדת, לצד יכולת ספיגה גבוהה.
'שניב'  משיקה את המותג החדש 'שאפו', כאשר תחת המותג החדש תשווק מפיות אירוח 
מהודרות ברמת גימור גבוהה, באיכות וברכות מיוחדת , בצבעים ססגוניים ובצורות מיוחדות.
המוצר עשוי מנייר משובח, חד-שכבתי ורך במיוחד, בכל מארז, 100 מפיות בגודל 33X33 ס"מ.
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מתנה: מספריים לחסה
מותג כלי הבית "Chef'n", המתמחה בתחום כלי הבית המיוחדים והמעוצבים, מציע מבצע חדש, 
במסגרתו כל הרוכש אחד ממוצרי הכנת סלט, יקבל מספריים לחסה במתנה. 
שווי המתנה 29.99 ₪

המתנה, מספריים מיוחדים לחיתוך חסה - אידיאליים לחיתוך חסה וירקות עליים אחרים, 
מאפשרים חיתוך קל ואסתטי של החסה תוך שמירה על פריכות העלים. המספריים 

עשויים פלסטיק קשיח, המונע את חימצון קצוות עלי החסה, וכך נשמרים טריותם 
ומרקמם. 
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מחלקת עסקים
אבי בנטוב

אדישות 
בעבודה

avib@kav-itonut.co.il :לתגובות

שיש  במה  אלא  בקנקן  תסתכל  אל  אבות:  בפרקי  כתוב 
שיש  מה  זה  בחוץ  לך  שנראה  מה  לא  אומר  שזה  בתוכו, 
בפנים, ולא כל הנוצץ זהב. ישנם אנשים שההתנהגות שלהם 
בקבוצה, בעסק, בעבודה, בצוות שלכם, אינה בקנה אחד עם 
פאסיבית  התנהגות  ולפעמים  העסק,  של  והחזון  השאיפה 
בה אגרסיביות  יש  לעבודה,  עמית  מצד  משהו,  אדישה 
בוטה, מין שימת פס כזו, ועשויה להשפיע על הצוות כולו 
ולהקשות על ביצוע המטלות. עם זאת ביכולתכם לשפר את 
האווירה, ולמנף את המצב, רק השאלה - איך עושים זאת?

השולחן  סביב  כולם  השבועית,  הצוות  בישיבת  אתם 
מהנהנים בראשם, ומסכימים על סדרת צעדים שיש לנקוט. 
הפגישה מסתיימת, שלושה ימים לאחר מכן, אתם מגלים כי 
אחד מעמיתכם לישיבה, לא ממש הקשיב, וכנראה לא ממש 
היה איתכם, בזמן שהנהן בראשו. מכיוון שברגע שהסתיימה 
הפגישה הוא המשיך בשלו, ואין זו הפעם הראשונה שהוא 
הפאסיביים- למועדון  הבאים  ברוכים  בקיצור  כך,  מתנהג 

האגרסיביים, בעברית צחה, האדישים הבוטים.
התוצאות  והבאת  העבודה  מוטלת  יום  של  בסופו  הרי 
לאלו שהצטרפו למהלך, אז איך מתמודדים עם אחד כזה, 
לכעוס  ובלי  בלי  כמובן  המהלך?  בגלגלי  מקלות  שתוקע 
לאבד שליטה. אולי הוא רוצה תשומת לב, אולי הוא רוצה 
משוב על התנהגותו, אולי יש בו ילדותיות מעושה. כדאי 
שנתחיל מכאן ולהבא לומר לו כמה הוא חיובי בד"כ, וכיצד 
לו,  להציע  ואפשר  עליכם,  משפיעה  השלילית  התנהגותו 
כיצד לגשת לתפקיד, או איך להצטרף למהלך באופן שונה 
למצב.  במידה שצעד זה לא עובד עליו, הנה כמה דברים 
הנזק,  את  למזער  שתוכלו  כדי  לעשות,  שתוכלו  נוספים 

שמערכת יחסים שלילית כזאת יכולה להסב.
לאדם  לגרום  תוכלו  לא  באדם.  ולא  בבעיה  התמקדו 
אדיש, להיות נמרץ, ואי אפשר להפוך אדם קר, להיות אדם 
ללבן. האישיות  כושי  להפוך  אפשר  שאי  כמו  ואוהב,  חם 
קטנה,  אש  שיתבשל על  לו  תנו  אותנו,  מעניינת  לא  שלו 
אנשים  ישנם  עצמו.  של  במיץ  שישחה  הפנאי  ובשעות 
להם  קל  יותר  שלהם,  מהאופי  חלק  זה  להכעיס  שלהיות 
כי  תומכים,  זורמים,  להיות  מאשר  טרבלמייקרים  להיות 
אני  חברים.  לחפש  ולא  אנשים,  לחנך  באים  לא  בעבודה 
אישית תמיד נהגתי כך. לא שזו אמת מוחלטת, זו המלצה 
שצריך  מה  בצוות,  ועדיף  לעבוד  לעבודה באים  בלבד. 
למרות  שלפניכם,  המטלה  בביצוע  להתמקד  זה  לעשות 
האופן שבו העמית בחר להתנהג כי אי אפשר לתת לו את 

הסיפוק שהוא הצליח בדרכו הנלוזה לעצור את המהלך. 
אל תיקחו ללב, לא הכל קשור אליכם. סביר מאד להניח 
או  המחלקות,  שאר  מול  גם  כך  מתנהג  שלכם,  שהעמית 
מנהלי הצוותים האחרים, שימו לב טוב, ותראו שמי שהוא 
חסר תקשורת, מתנהג כך לכל אורך הקו ויתכן שגם בביתו 
הוא כזה. טכנית, אם הוא אומר שהמצגת נראית בסדר, לאחר 
מכן הוא עורך אותה מחדש, או אם סידרתם את המדפים 
בחנות בצורה מסוימת ושאלתם את דעתו על כך, והוא הגיב 
באופן חיובי, ולאחר מכן שינה סדרי בראשית, תבינו שזה 
לא משהו אישי, וההבנה הזאת תקל על ההתמודדות שלכם 

מולו.
מצוות,  ממערכת,  חלק  שאתם  זכרו  בביצוע,  התמקדו 
עם  להתמודד  הצוות  בכוח  השתמשו  מבודדים.  ואינכם 
לדוגמא,  ציפיות.  לתאם  הצוות  מחברי  בקשו  הטיפוס, 
שכולם  ודאו  הפעולה,  תוכנית  בפרטי  דנים  שבה  בישיבה 
יאמרו בקול רם מהו חלקם המפורש בתוכנית. בכך תשיגו 
שלו  המחויבות  את  בפומבי  יצהיר  עמיתכם  דברים:  שני 
ושאר  בתהליך,  חלקו  גודל  את  ויפנים  המטלה,  לביצוע 

הצוות יצפה ממנו לעשות כן. 
תרגלו צעדים מהסוג הנאמר לעיל, ייתכן שאין די בהם 
כדי לתקן את האיש ואופיו, אך ברור לי שזה יסייע להשקיט 

את הרעש שנוצר סביבו.

מאת: יחיאל חן

החלטתו של נגיד בנק ישראל להעלות את הריבית במשק 
ברבע אחוז לא הפתיעה איש במשק. יכולנו לזהות זאת כבר 
בשבוע שעבר עת בחר הנגיד להטיל שורה של גזירות שטלטלו 
את שוק המט"ח המקומי. כבר אז אפשר היה להבחין שהנגיד 

מתכוון להעלות את הריבית.
אומר  פיתרונות",  "הירשוביץ  מנכ"ל  הירשוביץ,  חנוך 
שכדאי מאוד לחשוב על שינוי מסלול הצמדה במשכנתאות 
קיימות. "אנשים רבים לקחו משכנתא בריבית נמוכה בהצמדה 

לפריים, והצפי הוא שבתוך שנה הריבית תעלה בעוד 1.3%. 
מה שאומר שההחזר החודשי שלהם יתייקר בחדות".

מיליון שקלים  חצי  מי שנטל משכנתא של  להמחשה,  רק 
לעשרים שנה בצמוד למדד, והמדד עלה ב-2%, ישלם עוד 50 
שקלים מידי חודש. מי שבחר באותה הלוואה בצמוד לפריים, 
ישלם תמורת עלייה של 2% בריבית הפריים, עוד 500 שקלים 
למסלולי  לעבור  ושקלו  בחשבון  זאת  קחו  חודש)!(.  מידי 
תמשיך  במשק  שהריבית  ספק  אין  ולכולנו  אחרים.  הצמדה 
במגמת עלייה ותשפיע על הפריים. אגב, העצה הזו טובה גם 

למי שעדיין לא לקח משכנתא והוא בדרך לאחת כזו.

"גם במשכנתא אפשר 
ליצור כח קניה מרוכז"

בראיון ל'ביזנס' מסביר עקיבא ויספלד, מנכ"ל משקלתא, על כח הקניה המרוכז, 
שיעיל גם כשבאים לקחת משכנתא, ומבטיח: "אנו פועלים לכך שכל אחד ימצא 

במשקלתא את הדרך לבית שלו, גם כאלו שכבר רכשו דירה ע"י הלוואת משכנתא"

מאת: יחיאל חן

השיא  שנת  הייתה   2010 שנת 
בישראל,  המשכנתאות  בשוק 
בדיוניים  כמעט  אדירים  סכומים 
ניתנו השנה ע"י הבנקים כהלוואות 
משכנתא, כמעט ולא נשאר מישהו 
מחוץ לחגיגה, מהלוואות לרכישת 
רכישת  נדוניה,  הלוואות  דירה, 
שיפוצים  ועד  להשקעה  דירות 

הרחבות ומטרות ממטרות שונות.
לעצמו  לקחת  יכול  שוודאי  מי 
עסק  פתיחת  על  הקרדיט  את 
הוא  לזה  הצמוד  בתחום  למופת 
'משקלתא  מחברת  ויספלד  עקיבא 
עקיבא,  הקלה'.  בדרך  משכנתא   –
יזם צעיר ומבטיח, הקים אימפריה 
של ממש, לקוחותיו נהנים מהטבות 
מרכז,  הוא  אותו  הקניה  כח  של 
גם  הוא  פשוטות  מילים  ובכמה 
בראיון  היטב  זאת  להגדיר  הצליח 

ל'ביזנס'.

מה הביא אותך לפריצת הדרך בתחום, להקים חברה חרדית 
לייעוץ משכנתאות?

במשקלתא  שאנו  לומר  נכון  לא  שזה  לומר  אבקש  "ראשית, 
היינו הראשונים להביא את השירות הזה לקהל, מזה שנים שהיו 
ומצוינת.  נהדרת  עבודה  עושים  חלקם  בכך,  שעסקו  יחידים 
למשקלתא  הפניות  הקניה.  כח  הוא;  שהבאנו  המיוחד  החידוש 
כיום אינן נחלת כאלו שנדחו בבנקים בלבד, במשרדנו מתרכזים 
מידי חודש כח קניה משמעותי וגדול, קהל איכותי ומצוין, שאנו 

משתדלים עבורו לטוב ביותר".

מהו המוצר שלך? 
"אם למקד ולתמצת, אנו מתמחים ופועלים במישורים הבאים: 
התיק  והכנת  סידור  ב.  ומקצועי.  מושלם  באופן  תיק  בניית  א. 
מיומן  באופן  העסקאות,  קצוות  סגירת  תוך   - בבנק  לביצוע 
אנו  לכך  ללקוח,  מתאים  תיק  תמהיל  בניית  ג.  מזורז.  ובהליך 

מתייחסים בדיוק כמו לבניית תיק השקעות".
 

לבוא  להם  משתלם  פתאום  מה  ממך?  לבנקים  יש  מה 
לקראתך? מי נותן למי?

הם  גמ"ח,  אינם  "הבנקים 
מכך  ומרוויחים  הלוואות  מלווים 
מתערבים  לא  אנו  תועפות.  הון 
לא  גם  שלהם,  האשראי  בשיקולי 
פותרים בפיתרון פלא תוך 'בקשת 
עומד  שאינו  למי  ומלווים  רחמים' 
רוצים  הבנקים  בקריטריונים. 
להלוות כי רוצים להרוויח, הבנקים 
ברובו  כי  שלנו  בציבור  מעוניינים 
ומעטות  התשלומים  במוסר  עומד 
למימוש)בשל  שיצאו  הדירות  הן 
ההלוואה(,  בתשלום  עמידה  אי 
מוכר  גוף  בנו  רואים  והבנקים 
גדול  לקוחות  קהל  המרכז  ואמין 
ואיכותי. אז זה כנראה שווה עסקית 

למישהו".

הכותרת  גולת  הייתה  מה 
בפעילות העסקית שלכם?

הלועזית,  השנה  סוף  "לקראת 
מיליון   24 של  הלוואה  ביצענו 
ש"ח, למאה וחמישים חברי קבוצת 
"גבעת  אגודת  שע"י  הרכישה 
את  בעצם  שנתן  מה  ירושלים", 
הליווי הבנקאי הראשון לקבוצת רכישה חרדית בסדר גודל כזה. 
כאשר לתשומת לב כולם: בימים אלו עומדות בתור במחלקות 
הנדל"ן השונות בבנקים, מעל 20 קבוצות רכישה חרדיות גדולות 

– רובן בבית שמש".

היעדים  הם  מה  בעתיד,  משקלתא  את  רואה  אתה  כיצד 
שקבעת?

הדרך  את  במשקלתא  ימצא  אחד  שכל  לכך  פועלים  "אנו 
ע"י  דירה  רכשו  שכבר  לכאלו  גם  מכוון  אני  וכאן  שלו,  לבית 
הלוואת משכנתא, משום שיש הרבה מקום לבחון שוב את הרכבי 
ההלוואה, האם הם אכן נמצאים במסלול הנכון, והאם ההלוואה 
אנו  אלו  בימים  השתכרותם.  ולאופי  בעליה,  למידות  תפורה 
לכלול  שתוכל  מערכתית,  ורב  שלבית  רב  תוכנית  על  שוקדים 
אלפי איש מהציבור, להוזיל להם עלויות, ולהעלות את תשלומי 

ההלוואה על דרך המלך.
נוגע  שלנו  המוצר  כמה  עד  יופתעו  עוד  שכולם  בטוח  "אני 
אליהם ממש. גם אם בעת קריאת ראיון זה לא יבינו כיצד ומהיכן. 

אני מבטיח כאן, להביא בקרוב בשורה לכולם". 

הפריים מסכן אתכם
העלאת הריבית תשפיע על כולנו, במיוחד על בעלי המשכנתאות

הטבות של כח קניה. וייספלד
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3-3.5 חדרים

אשדוד

בני ברק

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

■ המרכז לניהול נדל"ן 
באופקים שירותי תיווך 

*קניה (מכירה *השכרה 
*ניהול נכסים *דירות 
להשקעה. טלפקס- 

 074-7037979
054-6625272)48-22/11(______________________________________________

■ מציאה! בק. אברמסקי 5 חד' 
ק"ג אחרונה ש"כ+ 3 כ"א, 

אפשרות חלוקה, 790,000 ש"ח.
054-8405882)48-08/11(______________________________________________

חייגו עכשיו 02-5695050

משכנתאות
גם לתושבי חוץ  מימון גבוה וחסכונית

 השגת אישור מהיר מבלי לצאת מהבית

>> לקניית דירה >> לכל מטרה >> למחזור משכנתא

2-2.5 חדרים

■ בהזדמנות! מבחר דירות 
באשדוד+ ניהול וטיפול במשכנתא. 

052-7646004)51-10/11(______________________________________________

■ 5 חד' בר' ינאי, גינה 120 מ"ר, 
חדשה, נגישה, מתאימה לכל 

______________________________________________)52-07ל(מטרה. 050-8823129

+5 חדרים

■ רוצים להשקיעה??? דירות 
להשקעה עם תשואה שנתית 

גבוהה. אליעזר נכסים 
 050-7536042)45-12(______________________________________________

■ תיווך אביב: ייעוץ- מכירה 
השכרת דירות מכונסי נכסים, עזרה 

במשכנתאות, רח' ירושלים 66 
נתיבות 08-9933652 

054-4933670/1)02-20(______________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוז ודירות גן

+5 חדרים

1537

פלקס

03-9088872

להשכרה
קוטג' 6 חדרים + חצי גדולה, מרוצפת 

1386חלקית למגורים  גן ילדים

1202

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-15:00

03-9088872

דירת 3 חד',באזור כיכר 
יהלום,צבועה ונקיה,מיידית.

דירת 4 חד' ברי"ףברטנורה, 
מסודרת ומוארת, מיידית

75

1871

יהודה הנשיא 29,בכיכר השניה
2457

דירת 3 חד' + מרפסת גדולה 
אופציה ממשית לחדר רביעי, 

818ממוזגת, בחסידי

דירת גן 4 חד',בעליון,מ.משופר,י.
הורים,ממוזגת+פרגולה יפה.

בבלעדיות!וילה חדשה,7 חד', 3 
מפלסים,300 מ"ר בנוי, חצר 400 

מ"ר, מושקעת, מיידית.

למבינים מהירי החלטה ! 4 
חד',באזור רשב"י המבוקש,י.

הורים,מיזוג מרכזי ומחסן.

2470

2415

2510

בבלעדיות למהירי החלטה! דירת גן 
5 חד',מוגבהת,בבן שטחברטנורה , 

2446צפ'-דר'-מע',חצר יפה ומחסן. 

בבלעדיות!!! דירת 3 חד',באזור 
2506מעולה,מסודרת+מחסן.

חייבת להימכר לפני כונס! דירת 
4 ק"ק,נוף מדהים לחורש, 

2516מיידית,המפתחות במשרד. 

מציאה!!! דירת 4 חד', ק"א 
+ מעלית,סלון גדול,מזגן 

  1,040,000.2271וסורגים

■ דירות, משקים, כינוס נכסים, 
חרדים' גרעינים תורניים, השקעה/ 

nadlanfix@ .השבחה/ מגורים
gimal.com אקסלנד נכסים 

______________________________________________)05-05(ותשואה 050-2234052

■ אזור מרכזי, 4 חד', שווי 
שכירות 1,400 ש"ח. רק 290,000 
שקל! פוטנציאל השבחה! תיווך 

ארץ הצבי 057-2216195 
08-9963174)05-05(______________________________________________

■ בקהילה, ק"ד, 3 חד', 
משופצת! 350,000 ש"ח, עם 
פוטנציאל השבחה! תיווך ארץ 

______________________________________________)05-05(הצבי 050-7509556 08-9963174

■ מוכר/ משכיר אם אתה מחפש 
מקצועיות, טיפול ממוקד בנכס, 

צלצל עכשיו לקבלת ייעוץ  קאופמן 
______________________________________________)05-05(יועצי נדל"ן 050-9325613

■ בכיכר השלישית במיקום 
מצוין דירת גג 3+1 מסודרת 

ושמורה+ מרפסת גג פתוחה, 
1,300,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)05-05(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ דירת גן 6 חד' דופלקס, 
מושקע, 2 כניסות נפרדות, מתאים 

דירה+ עסק. דורני נכסים 
050-2030007)05-05(______________________________________________

■ ב"א.א נכסים" בברטנורא, 5 
חד' סלון גדול+ מרפסת 15 מ"ר+ 

אופציה ממשית מפוארת. 
054-6707060 050-9329313)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות, חדש, 5 חד', יפה 
ומסודרת+ יח' הורים+  אפשרות 
ליחידה מושכרת בכיכר הרביעית, 

חסידי/ ליטאי. "תיווך פלוס" 
03-9089201)05-05(______________________________________________

■ דירת גן 6 חד', מחולקת ל- 2 
יח' נפרדות, מ. אמריקאי, מחסן 

______________________________________________)05-05(ומרתף. תיווך 03-9088872

■ למכירה/ השכרה, וילה 8 חד' 
300 מ"ר, 3 מפלסים, מושקעת 

וממוזגת, מיידית. תיווך 
03-9088872)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות! דירת גן 4 חד' 
130 מ"ר+ 100 מ"ר גינה מדהימה 
ביופיה, בנין 7 דיירים+ מחסן ונוף, 
חייבת להמכר! "ריאליטי נכסים" 

054-7700870)05-05(______________________________________________

■ באזור התחתון 4 חד', גדולה+ 
2 מרפסות+ אופציה, יחידת הורים, 

נוף, סביבה פסטורלית, 8 דיירים 
בבנין. "ריאליטי נכסים" 

054-7700870)05-05(______________________________________________

■ *בבן שטח- 4 חד', מושקעת. 
*בבן שטח דירת גן 5 חד', 200 

מ"ר גינה. "ריאליטי נכסים" 
054-7700870)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות! חדש! 4 + 
אופציה מאושרת ל- 5 בנין לאנ"ש, 

1,200,000 ש"ח. "תיווך קזן" 
054-8420522)05-05(______________________________________________

■ ב"א.א נכסים" בהמאירי, 4 
חד' ממוזגת, מסורגת+ אשורי 

בניה, רק 1,180,000 ש"ח. 
054-6707060 050-9329313)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות 4 חד', יפהפיה, 
ייחודית, חזיתית+ מרפסת 

ענקית+ אופציות, בנין מטופח, 
בחסידי- ליטאי למעלה. "תיווך 

______________________________________________)05-05(פלוס" 03-9089201

■ בהזדמנות 4 חד', 
יפהפיה+ נוף ליער+ 

פרטיות, בנין קטן ונקי. 
בלעדי ל"תיווך פלוס" 

03-9089201)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חד'+ גג בטאבו+ מדרגות 

חיצוניות או' לבנית יחידה בגג, 
מושקעת מאד, נוף מרהיב. 

054-9422194)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון באזור המבוקש ביותר 

למגורים+ השקעה, דירת 4 חד'+ 
יח' הורים או' מוכנה לחמישי+ 

מחסן פרטי בגישה נפרדת 
באופציה להשכרה לעסק. 

052-5752500)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון בחרדי דירת 4.5 חד', כ- 

120 מ"ר, נוף מרהיב+ מרפסת 16 
מ"ר, מיזוג, מושקעת, מחיר גמיש! 

______________________________________________)05-05(1,190,000 ש"ח. 054-9422194

■ בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון בבן עוזיאל, דירת גן 4 חד'+ 

גינה 200 מ"ר, אפשרות לבנית 
יחידה או ל- 2 נוספים, יח' הורים, 

מטבח חדש, מיזוג, סורגים. 
052-5752500)05-05(______________________________________________

■ למכירה פנטהאוז מתאים 
במיוחד לדתיים, בנווה זאה באר 
שבע, 4 חד' 2 מרפסות גדולות, 

ק.2 בלבד, בפרויקט מאד יוקרתי, 
בנין ליד בית כנסת גדול וחדש, בית 
בסטנדרט גבוה מאד. רימקס פלוס 

______________________________________________)05-05(עירן 054-3376992

■ דירה בבן זכאי/ רשב"י, 3 חד' 
גדולה+ מחסן+ מזגן+ 930,000 

ש"ח. תיווך בית נאמן 
050-6730606)05-05(______________________________________________

■ דירה ברח' רש"י 3 חד', 
מושקעת, מסורגת, ממוזגת 

920,000 ש"ח. תיווך בית נאמן 
050-6730606)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות! 3 + גג, מדרגות 
חיצוניות, ועדה, איכותי, 985,000 
______________________________________________)05-05(ש"ח. "תיווך קזן" 054-8420522

■ ב"א.א נכסים" 3 חד' באבן 
גבירול, מטופחת/ שמורה, רק 
960,000 ש"ח. 050-9329313 

054-6707060)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות "שחף נכסים" 3 
חד'+ או' לבניה בגג, 7 דיירים, 

887,000 גמיש+ דירת 3.5 חד' כ- 
100 מ"ר מחסן 6 דיירים, 870,000 

______________________________________________)05-05(ש"ח גמיש 052-5752500

■ בבלעדיות "שחף נכסים" 
בניסים גאון דירת 3.5 חד' כ- 110 
מ"ר, חניה רשומה, שמורה מאד, 

נוף מרהיב, 6 דיירים בבנין. 
052-5752500)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון באזור המבוקש ביותר, 
בחסידי ליטאי, דירת גן 3 חד', 

כניסה נפרדת, אופציה מוכנה ל- 2 
______________________________________________)05-05(נוספים, מיידית. 054-9422194

■ בבלעדיות בליטאי ספרדי כיכר 
שניה, 4 + גן, מטופחת מאד, 

קרובה למרכזים, רק 1,350,000 
ש"ח. קאופמן יועצי נדל"ן 

050-9325613)05-05(______________________________________________

■ בעליון חרדי, איכותי, דופלקס 
4 חד'+ מחסן מושכר, מושקע 

מאד+ אופ' לעוד 2 חד'. קאופמן 
______________________________________________)05-05(יועצי נדל"ן 050-9325613

■ בבלעדיות במעורב בעליון, 4 
חד', ק"א, מתאים גם לזוג מבוגר+ 

מעלית, רק 1,120,000 ש"ח 
שמורה מאד, יפהפיה, הקודם 

זוכה! קאופמן יועצי נדל"ן 
050-9325613)05-05(______________________________________________ 

■ בבלעדיות! ברובע c החדש, 
3.5 חד'+ גג בטאבו, חדשה+ 
מחסן פרטי, טובה להשקעה, 

לבניית יחידת דיור בגג. "ריאליטי 
______________________________________________)05-05(נכסים" 054-7700870

■ דירה 3 חד'+ אופציה+ גג, 
כיכר שלישי. דורני נכסים 

054-3976245)05-05(______________________________________________

■ בבלעדיות- לאנ"ש בחסידי 
בעליון, 3 + אופ' לרביעי ולחמישי, 

שמורה מאד ומטופחת, חדש! 
באזור נחלת יצחק, הקודם זוכה! 

______________________________________________)05-05(קאופמן יועצי נדל"ן 050-9325613

■ ברובע ב' במימון, דירה 
משופצת להשקעה, 490,000 

______________________________________________)05-08(ש"ח, מיידית. 052-7655422

אשקלון
■ דירות, משקים, כינוס נכסים, 
חרדים' גרעינים תורניים, השקעה/ 

nadlanfix@ .השבחה/ מגורים
gimal.com אקסלנד נכסים 

______________________________________________)05-05(ותשואה 050-2234052

■ דירת קרקע קרובה מאד 
לאוניברסיטה טובה להשקעה 

במחיר מציאה. רימקס + משה 
______________________________________________)05-05(אלוש באר שבע 054-5844108

■ דירה קרובה מאד לאוניברסיטה 
ק"א, במחיר מציאה, כל הקודם 

זוכה. רימקס + משה אלוש באר 
______________________________________________)05-05(שבע 054-5844108

■ בס"ד דירות 3,4 חד' במחירי 
מציאה: 300,000 ש"ח, 350,000 

ש"ח, 400,000 ש"ח. התקשרו עוד 
היום למידע. רימקס + משה אלוש 

______________________________________________)05-05(באר שבע 054-5844108

■ בשכונה ב' על המכללות 
טובה לחלוקה ל- 3 יחידות, באזור 

מבוקש ביותר. רימקס + משה 
______________________________________________)05-05(אלוש באר שבע 054-5844108

■ בשכונה ה' פנטיו קרקע+ 
אופציה בניה להרחבה, באזור 

מבוקש, התקשרו מייד לקבלת 
מיידע. רימקס + משה אלוש באר 

______________________________________________)05-05(שבע 054-5844108

■ בבאר שבע מבחר דירות 
להשקעה עם תשואה גבוהה. 

"יוסף השקעות" 050-3616800 
08-6277193 052-6616800)05-05(______________________________________________

■ בשכונה ד' שתי יחידות דיור 
מושכרות ב- 3,000 ש"ח, 

משופצות יפיפיות, 445,000 ש"ח. 
בס"ד נכסים והשקעות 

057-2230665 057-2269772)05-05(______________________________________________

■ ליד האוניברסיטה 
מחולקת ל- 3 יחידות מרוהטות 

וממוזגות, מושכרות ברציפות 4 ש' 
ב- 4,800 ש"ח, 655,000 ש"ח. 

בס"ד נכסים והשקעות 
057-2269772 057-2230665)05-05(______________________________________________

■ דירות, משקים, כינוס נכסים, 
חרדים' גרעינים תורניים, השקעה/ 

nadlanfix@ .השבחה/ מגורים
gimal.com אקסלנד נכסים 

______________________________________________)05-05(ותשואה 050-2234052

■ באזור האוניברסיטה ק"ב, 
מצויינת להשקעה, 355,000 ש"ח. 

בס"ד נכסים והשקעות 
057-2230665)05-05(______________________________________________

■ מציאה 2 יחידות מושקעות, 
ק"ק+ חצר מושכרות ב- 4,200 

נטו, 540,000 ש"ח. בס"ד נכסים 
והשקעות 057-2269772 דניאל 

______________________________________________)05-05(057-2230665 דוד

■ 2 יחידות דיור, ק"ב, אזור 
מצוין להשקעה עם תשואה של 

82% 495,000 ש"ח. בס"ד נכסים 
והשקעות 057-2269772 דניאל 

______________________________________________)05-05(057-2230665 דוד

■ למכירה וילה מפלס אחד 6 
חד', בפלח 7 , שכונה חדשה 

לגמרי, בית בן 4 שנים, סטנדרט 
גבוה מאד, גרניט פורצלן, מחיר 

אטרקטיבי. רימקס פלוס עירן 
054-3376992)05-05(______________________________________________

■ למכירה קוטג' 6 חד' עם גינה 
גדולה בשכונה ט', באר שבע, איזור 
מאד ואיכותי, מתאים גם לדתיים, 
משופצת כחדשה. רימקס פלוס 

______________________________________________)05-05(עירן 054-3376992

■ למכירה בנווה זאב באר שבע, 
דופלקס פנטהאוז בסרן דב, 5.5 

חד', 208 מ' 3 מרפסות, סטנרדט 
מאד גבוה, לא לפספס. רימקס 

■ בצבי 3 חד' קרוב לביהכ"נ ______________________________________________)05-05(פלוס עירן 054-3376992
הכיפה גדולה ומרווחת במצב 
מצוין+ ריהוט, שווה לראות. 

רימקס+ איתי רביד 
054-3376990)05-05(______________________________________________

■ למשקיעים בשכונה ה' ביעלים 
באזור הטוב, 3 חד', במצב מצוין, 
מרווחת וגדולה, אזור שקט, שווה 

לראות. רימקס+ איתי רביד 
054-3376990)05-05(______________________________________________

■ בקרבת האוניברסיטה, 3 חד' 
במחיר טוב, מצויינת להשקעה. 

רימקס+ איתי רביד 
054-3376990)05-05(______________________________________________

■ בשכונה יודאלף ק"ד, 3.5 חד', 
משופצת, מושכרת ב- 2,000 ש"ח. 

אפש' לשוכרים לתווך ארוך, 
395,000 ש"ח. השקעה סודית 

ובטוחה. בס"ד נכסים והשקעות 
057-2269772)05-05(______________________________________________

■ 3.5 חד' 6 דק' מהאוניברסיטה, 
משופצת קומפלט+ 3 מזגנים, 
מושכרים ב- 2,200 ש"ח נטו, 
אפש' ל- 2,700 ש"ח+ ריהוט, 

455,000 ש"ח. בס"ד נכסים 
והשקעות 057-2230665 

057-2269772)05-05(______________________________________________

■ 3.5 חד'+ מרפסות אופ' 
להרחבה ל- 120 מ"ר, קרובה 

לאוניברסיטה, מינימום תשואה 8% 
ללא חלוקה, השקעה כדאית 

ומומלצת. בס"ד נכסים והשקעות 
057-2269772 057-2230665)05-05(______________________________________________

■ בשכונה ה' ביעלים במקום 
מבוקש ונגיש לכל השרותים 

הצבוריים, 3 חד', 74 מ"ר, 350 
ש"ח. רימקס+ יריב 

054-9792006)05-05(______________________________________________

■ בית קרקע בשכונה ב' קרוב 
לאוניברסיטה, רח' חז"ל, מחולק 

ל- 3 יחידות כל הקודם זוכה! "יוסף 
השקעות" 050-3616800 

08-6277193 052-6616800)05-05(______________________________________________

■ בית קרקע מחולק ל- 2 
יח"ד+ חצרות כל יחידה בת 3 

חד'+ חצר מושכרות, 670,000 
ש"ח. "יוסף השקעות" 

 052-6616800 050-3616800
08-6277193)05-05(______________________________________________

■ למכירה ללא עמלות תיווך 
"בית פתוח" שכ' נווה זאב בבאר 
שבע, פנטהאוז 5 חד', 163 מ' 3 

מרפסות, נוף מדהים, סטנדרט 
גבוה מאד, חדר ארונות, גרניט 

פורצלן, יש לתאם הגעה מראש, 
מס' המקומות מוגבל, הבית 
הפתוח יתקיים ביום שישי 4 

לפברואר בין 11-13 לפרטים נא 
לפנות לרימקס פלוס עירן 

054-3376992)05-05(______________________________________________

באלעד 
בבלעדיות! באזור 
העליון החסידי, 5 
חד'‘ מזגן, סורגים, 

יח‘ הורים
1,140,000

באלעד, בעליון 
המבוקש 4 + גן+ 
מחסן+מרפסת 

מהסלון

1,250,000 “ט
מק

 7
47

7

“ט
מק

 4
24

1

סניף ראשי: 1-700-70-99-55

 פקס: 9323236
placenadlan10@gmail.com 
יהודה הנשיא 33 אלעד

בעמק יזרעאל 4 חד'' 
מפוארת וממוזגת 

מטבח חד'ש 
כ"א מעולים

“ט
מק

 0
73

5 

למכירה בב"ב

1,100,000

במרכז העיר בפרויקט  
אכותי 4 חד דת"ל יח.  
הורים  מרפסת שמש 

גדולה.גמיש    

“ט
מק

 7
65

7 למכירה באלעד

1,250,000

בבלעדיות! 3 חד' בניסים 
גאון אזור מעולה+ אופ 

בניה בגג נוף מדהים
כ"א מעולים שמורה

“ט
מק

 0
45

6 למכירה באלעד

“ט1,050,000
מק

 6
84

9

 4 חד' אזור חסידי 
מטבח אמריקאי 

מחסן נוף
+אופ בניה 25 מ' 

למכירה באלעד

1,050,000

דרושים/ות סוכני נדלן לעבודה מאתגרת, עדיפות לבעלי ניסיון

התקשרו עוד היום

“ט
מק

 4
48

2 למכירה באלעד
בבלעדיות אזור כיכר 

רביעית בניין מטופח
 4 חד' ק"א מרפסת 

 מהסלון חזית
1,220,000

בבלעדיות! 4 חד' דירת גן 
בכניסה לעיר כ. פרטית מטבח 

גדול מחסן סורגים אופ' 
ממשית לחלוקה ל2 יח' דיור

“ט
מק

 0
84

למכירה באלעד 1

“ט1,260,000
מק

 1
24

0

1,180,000

למכירה באלעד
כיכר שלישית 4  חד  

חרדי  שמורה  ומסודרת 
מרפסת  מהסלון 

ק"ב חרדי

לפלייס נדלן

דרושים
סוכנים/נות לעבודה 

מאתגרת עדיפות לבעלי 
ניסיון במכירות ולבעלי 

רשיון רכב
 קו"ח בלבד לפקס:

03-9323236

“ט
מק

 7
66

2 למכירה באלעד
בעליון  המבוקש  4חד  

ביניין אכותי  דת"ל 
יפה  ומושקעת מאוד  

מיזוג  סורגים 
1,220,000

בבלעדיות! בבן זכאי 
4 חד' ק"א חזית 
מטבח משודרג

אוכ' מעולה

“ט
מק

 8
67

למכירה באלעד 1

1,100,000

בבבלעדיות! 4 חד' 
בתור חרדי

שמורה מאוד כ"א
דרום מזרח

“ט
מק

 6
84

למכירה באלעד 9

1,200,000
סוכנים/נות לעבודה מאתגרת עדיפות לבעלי ניסיון במכירות ולבעלי רכב
placenadlan10@gmail.com :קו"ח בלבד לפקס: 03-9323236 או למייל דרושים

גמיש

■ קוטג' בשכונה ה' אזור מבוקש 
ביותר, 5 חד' עם אופ' לבניה 

וחלוקה של יחידות דיור, קרקע, כל 
הקודם זוכה. רימקס + משה אלוש 

______________________________________________)05-05(באר שבע 054-5844108

■ להשקעה 7 דק' 
מהאוניברסיטה, 4 חד' משופצת, 

אינסטלציה בסטנדרט גבוה, 
תשואה גבוהה. רימקס+ יריב 

054-9792006)05-05(______________________________________________

■ שכ' נווה זאב דירת 4 חד' 
קרוב למתחם הדתי, מרפסת עם 

נוף מדהים, חדר ארונות ביח' 
הורים, מחסן צמוד לדירה, מחיר 

מעולה, מתאים גם למשפחות וגם 
להשקעה. רימקס פלוס עירן 

054-3376992)05-05(______________________________________________

■ למכירה קוטג' 4 חד' בשכונה 
ט' בבאר שבע משופץ כחדש, פינוי 
גמיש, ניתן לבנות עוד 2 חד', גינה 

עורפית גדולה, מחיר מאד 
אטרקטיבי. רימקס פלוס עירן 

054-3376992)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' דירת גן בקרבת 
האוניברסיטה, משופצת כחדשה, 

כולל מזגנים, 460,000 ש"ח. "יוסף 
השקעות" 050-3616800 

08-6277193 052-6616800)05-05(______________________________________________

■ במרכז אורן 4 חד', קרקע, 
ניתנת לחלוקה ל- 2 יח"ד, 

430,000 ש"ח. "יוסף השקעות" 
 052-6616800 050-3616800

08-6277193)05-05(______________________________________________

■ בשכונה שקטה קרוב 
למוסדות לימודים, 4 חד'+ גינה 

200 מ"ר+ מרפסת 20 מ"ר, 
770,000 ש"ח, לא לפספס! 

______________________________________________)05-05(רימקס+ יאיר שטרן 050-5733239

■ להשקעה בקרבת 
האוניברסיטה, 4 חד', ק"ג, תשואה 

גבוהה, מושכרת ב: 2,000 ש"ח, 
410,000 ש"ח. רימקס+ יאיר 

______________________________________________)05-05(שטרן 050-5733239

■ באברהם אבינו 3 חד' ק"ק 
משופצת, אפ' להרחבה, מחיר 

מציאה. רימקס+ יניב 
054-9799198)05-05(______________________________________________

■ 3 חד' 200 מ"ר מהאוניברסיטה 
ק"ק, משופצת, כחדשה, מושכרת 
______________________________________________)05-05(לשנה. רימקס+ יניב 054-9799198

■ למשקיעים, 3 חד' בגאולים 
משופצת כחדשה, מושכרת לשנה. 

______________________________________________)05-05(רימקס+ יניב 054-9799198

■ דירת 3 חד' בבאר שבע, קומה 
ראשונה, משופצת כחדשה כל 

החלונות חדשים, אזור מרכזי 
ושקט, מעולה להשקעה, 382,000 

ש"ח בלבד. רימקס פלוס עירן 
054-3376992)05-05(______________________________________________

■ על יד האוניברסיטה, 3 חד', 
מתוחזקת, שווי שכירות 1,600 
ש"ח. רק 300,000 ש"ח! תיווך 

ארץ הצבי 050-7724837 
052-6997709)05-05(______________________________________________

■ שכונה ו', ק"א, 3 חד', שווי 
שכירות 1,700 ש"ח. 360,000 

ש"ח. עם פוטנציאל השבחה! תיווך 
ארץ הצבי 057-2216381 

052-6997709)05-05(______________________________________________

■ על יד פיקוד הדרום/ תחנה 
מרכזית ועוד, 3 חד', מרוהטת 
ומושקעת! רק 450,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי 050-7724837 

08-6101497)05-05(______________________________________________

■ 3 חד' קרובה מאד 
לאוניברסיטה, מחולקת ב- 

320,000 ש"ח, כל הקודם זוכה. 
רימקס + משה אלוש באר שבע 

054-5844108)05-05(______________________________________________

■ 3 חד' כולל שוכרים, צמודה 
לאוניברסיטה, מקום מבוקש ביותר 

במחיר מציאה! רימקס + משה 
______________________________________________)05-05(אלוש באר שבע 054-5844108

■ 3 חד' ליד האוניברסיטה, מחיר 
מציאה! 275,000 ש"ח. רימקס+ 

______________________________________________)05-05(דור 054-5577855

■ 3.5 חד' משופצת כחדשה 
תשואה 6.5% רק 390,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-05(רימקס+ דור 054-5577855

■ בבאר שבע בקרבת 
האוניברסיטה 3 חד', קומה שניה, 

מסודרת, משופצת, 360,000 ש"ח 
מושכרת ב- 2,000 ש"ח. "יוסף 

השקעות" 050-3616800 
08-6277193 052-6616800)05-05(______________________________________________

■ 3 חד' בשכונה ד' קומה שניה, 
בקרבת האוניברסיטה, 290,000 

ש"ח. "יוסף השקעות" 
 052-6616800 050-3616800

08-6277193)05-05(______________________________________________

■ 3 חד' בשכונה ו' מול שער 
האוניברסיטה, 490,000 ש"ח. 

"יוסף השקעות" 050-3616800 
08-6277193 052-6616800)05-05(______________________________________________

■ ליד האוניברסיטה ליד כיכר 
האבות, 3 חד' משופצת כחדשה 
מושכרת לסטודנטים ב- 2,500 

ש"ח, כולל תכולה, 450,000 ש"ח. 
"יוסף השקעות" 050-3616800 

08-6277193 052-6616800)05-05(______________________________________________

■ 2 חד'+ מעלית+ חניה 
מושכרת ב- 1,550 ש"ח, 310,000 
______________________________________________)05-05(ש"ח. רימקס+ דור 054-5577855

■ במרכז אורן ליד האוניברסיטה 
2 חד' במצב טוב, 280,000 ש"ח. 

"יוסף השקעות" 050-3616800 
08-6277193 052-6616800)05-05(______________________________________________

■ מציאות בב"ש תווך מומחה 
כולל ניהול דירות, יתן לך את 

השרות הטוב ביותר במחיר מוזל. 
052-7692901)05-05(______________________________________________

■ בבית שמש הוותיקה- 
3 חד', ק"א, בבנין אבן 

ירושלמית, מזגן, 555,000 
ש"ח, בלעדי! תיווך. 
054-4901948 יעקב 

9:30-21:00)05-5(______________________________________________

■ המאגר היחיד בעיר 
שנותן התעניינות דירות 

חינם לפני תשלום למנוי. 
גם בפקס חינם. התקשרו 
03-6191977 משרדנו ר' 

______________________________________________)05-05(עקיבא 76 ב"ב בפסאז'

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך? להשכיר  ללא דמי 

תיווך? יישוב הארץ המאגר הגדול 
לדירות ללא תשלום דמי תיווך, 

______________________________________________)05-05(משרדנו ר' עקיבא 76 03-6191977

■ מציאת השבוע בשיכון ג' 
ברביעיות, דירת גן 70 מ'+ אופציה 
100 מ', 1,550,000 ש"ח, הקודם 

______________________________________________)05-05(זוכה. תיווך 077-8840255

■ בלעדי! חדש חדש! בתחילת 
בניה בבילו מפרט גבוה קבלן אמין, 
נותרו דירות 3 חדרים ענקיות )ניתן 

להפוך בקלות ל- 3.5( ב- 
1,150,000 ש"ח גמיש. לפרטים 

______________________________________________)05-05(ותוכניות תווך 052-3344721

■ בלעדי! חדש חדש! בתחילת 
בניה בבילו מפרט גבוה קבלן אמין, 

נותרו דירות 4 חד' ענקיות, 
1,400,000 ש"ח גמיש. לפרטים 

______________________________________________)05-05(ותוכניות תווך 052-3344721

■ בלעדי בהזדמנות, באזור 
סמטת יבנה, 117 מ"ר, ענקית של 
פעם, ק"ג, שמורה ומטופחת מאד, 
אפש' בניה בגג רעפים, 1,500,000 

______________________________________________)05-05(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי למבינים, בשיכון ה' 170 
מ"ר מחולקת לשתי דירות 3 חד', 
כ"א, יפהפיות חדשות ומשופצות 

קומפלט, שווה לראות, 1,800,000 
______________________________________________)05-05(ש"ח. "סן חן" 03-5793266
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■ 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

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.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 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

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




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', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ ירד המחירבהרב 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, 

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

■ 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(המאירוביץ 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' 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(______________________________________________

■ 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(______________________________________________

■ 4 חד' מפוארים, ברח' 
אהרון דב, חזית, ק"א עם 

מעלית, 3 כ"א, מיזוג 
מרכזי, חניה, מעל 100 

מ'.1,650,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

050-5308742 )46-46(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד' מפוארים, 
ק"4 עם מעלית, חזית, 

מטבח גדול ומפואר, 
1,500,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

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(______________________________________________

■ 3 חד'+יחידה של 2 
חד' מושכרת באבן 

שפרוט ק"ב, כחדשה, 
1,590,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)49-49(______________________________________________

■ בתחילת אהרונסון, 4 
חד' פרטר גבוה מפואר 
ומשופץ, עורפי, בתוס' 
חצר פרטית של כ- 14 

מ"ר, 1,450,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

+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', 1,900,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ 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(______________________________________________

■ 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

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

■ 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(______________________________________________

■ שכון ג' פונה לשדרה 40 מ"ר+ 
אופציה הגדלה ל- 180 מ"ר+ גג, 
תוכניות מוכנות, ק"א ואחרונה, 
______________________________________________)03-6ל(1,885,000 ש"ח. 057-3108386

■ למכירה 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(______________________________________________

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

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

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2.5, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2 מליון ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)04-04(______________________________________________

■ בלעדי בפנקס 
המבוקש, מחולקת, 

משופצת, מושכרת ב- 
5,500 ש"ח. 1,300,000 

ש"ח בלבד! "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה 
מחולקת, מכניסה 4,700 
ש"ח בחודש, 1,000,000 

ש"ח בלבד! "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)05-05(______________________________________________

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)04-05(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + 
גג, מיוחדת, ממוזגת+ 
מעלית. בלעדי בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

03-6180218)04-05(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)04-05(______________________________________________

■ באזור העיריה, ברח' 
שקט, דירת 4 חד' 
מרווחת, מפוארת, 

ומושקעת! בלעדי בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

03-6180218)04-05(______________________________________________

■ המחירים גבוהים בבני 
ברק? בהזדמנות בפתח 

תקוה דירה מחולקת 
מושכרת ב- 5,000 ש"ח. 

רק 900,000 ש"ח. 
"תיווך דירה נאה" 

052-7637000)05-05(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי קומה ג' עורפית, 
835,000 ש"ח, 90 מ"ר. ארמאני 

______________________________________________)05-05(נכסים רחלי 054-8877491

■ ביהונתן 65 מ"ר, קומה 
אחרונה, גג בטון, מחיר: 820,000 

ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 
054-8877491)05-05(______________________________________________

■ נורק קומה 4 ואחרונה גג בטון, 
100 מ"ר, משופצת, 950,000 

ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 
054-8877491)05-05(______________________________________________

■ תימכר למרבה במחיר בסומך 
30 מ"ר אופציה לעוד 45 מ"ר בנין 

מתחרד בחלקו. ארמאני נכסים 
______________________________________________)05-05(רחלי 054-8877491

■ שלמה בן יוסף קומה 2, 
חזית, 50 מ"ר, משופצת מושלם, 

בנין מתחרד, כניסה יפה, אופ' לעוד 
50 מ"ר, 750,000 ש"ח. ארמאני 

______________________________________________)05-05(נכסים רחלי 054-8877491

■ דנגור, 50 מ"ר קומה ראשונה, 
650,000 ש"ח. ארמאני נכסים 

______________________________________________)05-05(רחלי 054-8877491

■ ברמב"ם 90 מ"ר ק"א, חזית, 
מיידי, 1,290,000 ש"ח. "אפיק 

______________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56, 

 03-6166105/4
054-7722743)05-05(______________________________________________

■ *2.5 בבן פתחיה כחדשה, 
820,000 ש"ח. *2 בסוקולוב+ 
אופ' להרחבה+ חצר, 990,000 

ש"ח. *2.5 ברבנו תם+ מרפסת, 
1,030,000 ש"ח. *2.5 במנחם+ 

אופ' 1,120,000 ש"ח. *2 בחולדה 
הנביאה+ אופציה, 1,250,000 
ש"ח. *3 בפרל חיים גדולה+ 

מרפסת, 1,300,000 ש"ח. *3 
בקליש בנין חדש+ סוכה, 

1,300,000 ש"ח. *3.5 
באורליאן+גינה, 1,300,000. *3.5 
בפנקס מפוארת, 1,350,000. *3 
בעזרא גדולה+ אופ' 1,400,000 

ש"ח. *5.5 ברימון, מחולקת ל- 2 
יחידות מושקעות, 1,600,000 

ש"ח. *ועוד ועוד... לפרטים נוספים 
פנו ליישוב הארץ מאגר דירות ללא 

דמי תיווך ר' עקיבא 76 בפסאז'. 
03-6191977)05-05(______________________________________________

■ דירות מציאה בפ. כץ/ ק. 
הרצוג: *2.5 בז'בוטינסקי+ אופ' 
בגג 710,000 ש"ח. *2 בדנגור+ 

מרפסת+ אופציה, 760,000 ש"ח. 
*2 בהרצל+ היתרי בניה מיידיים, 

780,000. *3 במכבים+ אופ' 
בצדדים+ אישורים, 790,000. *2 

באברבנאל+ אופ' בצד, 800,000. 
*2.5 בחלוצים+ אופ' בגג, 

820,000. *2.5 בנורדאו, 885,000. 
*3 בנויפלד+ ריהוט חלקי+ אופ' 

בגג, 920,000. *5 באברבנאל בנין 
חדש, מושקעת, 1,320,000. *ועוד 
ועוד... לפרטים נוספים פנו ליישוב 
הארץ מאגר דירות ללא דמי תיווך 

ר' עקיבא 76 בפסאז'. 
03-6191977)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! בז'בוטינסקי 
ע"י השומר, מחולקת ל- 

2 סטודיו+ ריהוט, 
משופצת, תשואה 3,500 
ש"ח, רק 650,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)05-05(והשקעות" 03-6199323

■ בלעדי ברחוב יחזקאל דירת 
דופלקס מפוארת וחדשה, קומה א' 
אחרונה, 130 מ', 3+2 + מרפסת 

חזית מיידי. מפתחות במשרד תיווך 
______________________________________________)05-06(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי, בשיכון ה' פנטהאוז 
חדש 160 מ"ר בגמר בניה 
1,650,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)05-05(______________________________________________

■ בעוזיאל פנטהאוז 200 מ"ר 6 
חד' חדשה, ק"+5 מעלית, ניתנת 

לחלוקה, 2,250,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

■ בעוזיאל, 4+1 + גג ק"ג+ 
מעלית, 3 כ"א, 1,780,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

■ באזור רמב"ם ד.גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת מושקעת מאד, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,950,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-05("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 
______________________________________________)05-05(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ באבן גבירול, ד. גג מושקעת 
5 ח' ק"ג, חזית+ י. הורים+ 

מרפסות, 1,600,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

■ במרכז העיר ד.גג 4.5 ח' 
למטה, 3, מרווחת ויפה+ 1.5 
בגג+ מרפסת, ק"ד+ מעלית, 

חזית, 3 כ"א, 1,550,000 ש"ח. 
מפתח ב"אפיק נכסים" 

03-5791514)05-05(______________________________________________

■ בביאליק פנטהאוז 
בבניה, 5 + מרפסת 

גדולה, חד' 200 מ"ר, נוף 
מדהים, בנין איכותי+ 

אפשרות לחלוקה, חזית, 
קבלן אמין, תוכניות 
במשרד בהזדמנות 

1,360,000 ש"ח. מרכז 
______________________________________________)05-05(הנדל"ן 03-5787172

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,620,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
והשקעות" 

03-6199323)05-05(______________________________________________

■ ברח' פנקס דירה 
מדהימה 5 חד' גדולים+ 

גג ב- 3 מפלסים עם 
מעלית+ מחסן גדול 

בק"ק, 2,700,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ מציאה! פנטהאוז 5 
חדרים+ גג 200 מ"ר, 

הכל מפלס אחד, ק"ה+ 
מעלית, באזור מינץ, 

2,200,000 ש"ח. 
"תיווך דירה נאה" 

052-7637000)05-05(______________________________________________

■ במיקום מצוין בנחמיה, 5 חד' 
ענקית מרווחת ומוארת מאד, סוכה 
גדולה, קומה נוחה, 1,800,00 ש"ח. 

______________________________________________)05-05("סן חן" 03-5793266

■ מציאה מיידית דירת 5 
חד' ענקית בקהילות 

יעקב ליד בן דוד, מסודרת 
ואחרי שיפוץ, 1,550,000 

ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)05-08ל(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(______________________________________________

■ דופלקס הרצל )פ. כץ( 5 חד' 
קומה ב' מעלית, בנין חדש. בלעדי 
1,350,000 ש"ח. 077-2050410 

050-5750880 אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)05-05(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )אזור העיריה( 
דירת 5 חד' מחולקת ל- 3 דירות, 3 

חד' כל אחת! תשואה גבוהה, 
מתאימה גם להשקעה! בבלעדיות 

______________________________________________)05-06(תיווך 054-950-1597

■ בתחילת בניה בשלוש 
השעות, דירת 5 חד' 

פנטהאוז ודירת גג. א. 
______________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

■ בלעדי! ברח' ירושלים! )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק, 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
______________________________________________)05-05(לשיפוץ. א. פנחסי 03-5799308

■ בלעדי! באזור ויזניץ' בגבעת 
פנחס 5 חד' 135 מ"ר, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ יחידת דיור 

למטה, 2,250,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)05-05(______________________________________________

■ בחזון איש, 10 חד'+ גג 220 
מ"ר, ק"ג משופצת חלקית, חזית, 
ניתנת לחלוקה, 2,600,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-05(א. פנחסי 03-5799308

■ באזור ראדזמין, 6, גדולים, 
ק"א+ מעלית, סוכה גדולה, 

2,000,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)05-05(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהשח"ל בבניה קומה 
בשלמותה, 7 חד' כ- 170 
מ"ר קומה ג', חזית, דירה 

מיוחדת, מיקום שקט 
במיוחד+ אפשרות 

לחלוקה, בהזדמנות 
תוכניות במשרד 

1,950,000 ש"ח. מרכז 
______________________________________________)05-05(הנדל"ן 03-5787172

■ באנילביץ וילה 5 חד' 
במצב מצוין, מגרש של 

כ- 400 מ"ר+ אופציה 
בניה ל- 3.5 קומות, 

במיקום מצוין, בהזדמנות 
3,200,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)05-05(הנדל"ן 03-5787172

■ בלעדי בגיבורי ישראל 
)רמת אלחנן( 5 חד' כ- 

125 מ"ר, ק"א, חזית+ 
מעלית, במצב מצוין, 
מיקום שקט ומרכזי, 

1,700,000 ש"ח. מרכז 
______________________________________________)05-05(הנדל"ן 03-5787172

■ בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' 
על הגג, קומה ג', 

מסודרת, רק 1,050,000 
ש"ח. הזריז נשכר! 
"אפיקי נדל"ן" -03

052-3429393 5702323)05-05(______________________________________________

■ בנועם אלימלך, 
דופלקס 6 חד', אויר ונוף 
מיוחד, 1,500,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-05("פלטרין" 0548-440-510

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ' בלעדי! *5 חד' 

ק"ב, 1,700,000 ש"ח. 
*4.5 חד', ק"ב, 120 מ"ר, 
1,600,000 ש"ח. *2+3.5 

על הגג+ גג ענק, 
1,990,000 ש"ח. *ברב 

אמי, 2.5+3.5 על הגג רק 
1,750,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)05-05(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, רק 
1,850,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)05-05(נכסים" 050-4488840

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)05-05(נכסים" 050-4488840

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חדרים, חזית+ 

מרפסת גג, ק"ב אחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)05-05(______________________________________________

■ בקרית הרצוג, ברח' נורוק, 4 
חד' כ- 100 מ"ר, משופצת, 

מדהימה, אופציה להרחבה. תיווך 
052-5728482)05-5(______________________________________________

■ בק. הרצוג, ברח' נויפלד, 4.5 
חד', שרותים כפולים, עורפית. 

______________________________________________)05-5(תיווך 052-5728482

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ בקבוצת רכישה דירות 85 מ"ר 
4 חד' במחיר סביר בהחלט, קבלן 

אמין. ארמאני נכסים רחלי 
054-8877491)05-05(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לסוקולוב, 4 
חד', בבנין חדש, יפהפיה, יח' הורים 

וסוכה, מעלית, 1,350,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-05("סן חן" 03-5793266

■ בלעדי, בר"ע 4 חד' יפהפיה 
בנין חדש, מעלית )תוכנית במשרד( 

1,350,000 ש"ח. "סן חן" 
03-5793266)05-05(______________________________________________

■ בלעדי לרציניים באזור הרב 
קוק, 4.5 חד' יפה ומטופחת 

במיוחד, מרווחת מאד, הול גדול, 
מעלית, חזית, פתוחה 1,540,000 

______________________________________________)05-05(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ במרכז בעמוס, 4 חד' 110 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,600,000 ש"ח 
גמיש. *בשיכון ג' בבארי, 4.5 חד' 
100 מ"ר, ק"ב, משופצת מהיסוד, 

1,590,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)05-05(______________________________________________

■ בצפניה 4.5 חד'+ גג ק"ג, 
120 מ"ר )2+2.5( + גג. *בנורוק, 
5 חד'+ גג+ מעלית )4+1( ק"ד, 

1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)05-05(______________________________________________

■ בשכון ג', 4, משופצת+ חצר 
סגורה, 1,570,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)05-05(______________________________________________

■ בבן דוד, 4.5 + י. הורים+ 2 
סוכות, משופצת, ק"ב, חזית, סלון 

גדול, 1,580,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

■ באזור עזרא/ השומר, 2 דירות 
של 4 חד' משופצות, ק"ב וק"ג, 
חזית, 2,400,000 ש"ח. "אפיק 

______________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

■ בביאליק בבניה 4 חד' 
כ- 100 מ"ר, חזית, נותרו 

2 דירות מפרט עשיר, 
קבלן אמין, תוכניות 
במשרד, 1,100,000 
ש"ח. מרכז הנדל"ן 

03-5787172)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! בעמק יזרעאל, 
4 חד' חדשה, ק"ב, 

מעלית, בנין איכותי. 
______________________________________________)05-05("פלטרין" 0573-106-742

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4 חד' נאות 
ומסודרות, חזית, מעלית. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)05-05(______________________________________________

■ בבירנבוים! 4 חד' נאה 
ומרווחת, 4 כ"א כ- 100 

מ"ר, ק"ק, רק 1,250,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)05-05(______________________________________________

■ באזור הרצוג, 4 חד' 107 מ"ר 
נטו, ק"א, שמורה ומסודרת+ הול+ 
סוכה, 1,290,000 ש"ח. בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56, 
054-7722743 03-6166105/4)05-05(______________________________________________

■ בלעדי ברח' הכי שקט בפ"כ 4 
ח' גדולה, דירה מושקעת מאד, 

מטבח סטנדרט מאד גבוה, קומה 
שניה. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)05-06(______________________________________________

■ בלעדי! בנורדאו 4 חד' 
שמורה מאד, 100 מ"ר 
נטו, חזית, ק"א, חניה, 

1,030,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 

חדרים, חניה, מחסן, 
1,500,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)05-05(______________________________________________

■ בהזדמנות בעמוס 
המבוקש 4 חד' ענקית, 

חזית, 3 כ"א, חניה, קומה 
נוחה, 1,600,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)05-5(והשקעות" 03-6199323

■ באזור אנילביץ 
המבוקש, 4 חד'+ גינה 
בנין חדש, חניה, כניסה 

מיידית, 1,700,000 ש"ח. 
"סלומון נכסים 

______________________________________________)05-5(והשקעות" 03-6199323

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,540,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של 5 חד' 

קומה ראשונה, 3 כ"א, 
משופצת, 1,550,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חד' באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,480,000 

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(______________________________________________

■ באזור טרומפלדור, 3 חד' 
שמורה ומסודרת+ סוכה+ חניה+ 
אופציה לבניה מאושרת, 920,000 
ש"ח גמיש. בלעדי "אלמוג נכסים" 

ר' עקיבא 56, 03-6166105/4 
054-7722743)05-05(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופציה 

לבניה 750,000 ש"ח גמיש. 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר' 
עקיבא 56, 03-6166105/4 

054-7722743)05-05(______________________________________________

■ 3 בחברון, ק"א, מושקעת 
ומשופצת, פינוי מיידי. "תיווך 

______________________________________________)05-05(עולמי" 03-6167744
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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'+ 

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 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avine@zahav.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

2-2.5 חדרים

נתיבות

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עמנואל

4-4.5 חדרים

יבנאל

ירושלים

+5 חדרים

בהנהלת ר‘ קדמי

שרות מתקשרים ומרוויחים
בכל 

הארץ

כל ענפי הביטוח בישראל > מייצגים את כל חב' הביטוח

כולם כבר יודעים לא מחדשים/עושים ביטוחים לפני שבודקים בקדמי ביטוחים

ביטוח משכנתא לדירה בהוזלה ובהנחה

קדמי ביטוחים
סוכנות הביטוח המובילה לשומרי תורה

בהנהלת
ר' צחי קדמי

 רכב
 דירה
 עסק
 חיים

 בריאות
 פנסיה

ביטוח משכנתא - טיפול מול כל הבנקים

03-5017702 טל':
רב קווי

רצו"ב תמונה לשבוע שים לב כתבו ר' דחיבמקום 
צחי נא לתקן 

ר' קדמי בציון הרב יהונתן אייבשיץ בגרמניה

■ כל השרות לנכס, מכירה, 
השכרה, תחזוקה, יעוץ והכוונה 

בעלויות זולות במיוחד. 
______________________________________________)49-15ל(050-8818678

טבריה

חדרה

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)01-8(______________________________________________

3-3.5 חדרים

■ תיווך אביב: ייעוץ- מכירה 
השכרת דירות מכונסי נכסים, עזרה 

במשכנתאות, רח' ירושלים 66 
נתיבות 08-9933652 

054-4933670/1)02-20(______________________________________________

■ באברבנאל, 2 חד' ב- 
55 מ' אופ' להרחבה 

800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ 2.5 חד' מושקעים עם 
מטבח ענק באזור 

העירייה בק"ב, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)52-52(______________________________________________

■ בחרל"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(______________________________________________

■ ברח' אברבנאל 2 חד' 
כ- 55 מ', ק"ב, אופ' 

להרחבה, 800,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

בת ים

■ בסביבה דתית 
מבוקשת, פנטהאוז גג 

כיחידה נפרדת, 
3,500,000 ש"ח. 

______________________________________________)03-7ל(054-5910943

+5 חדרים

■ מציאה! ברח' חרמון 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ק משופצת קומפלט+ 

יח' הורים+ חצר וגינה, 590,000 
______________________________________________)03-6(ש"ח גמיש. 052-2222104

חיפה

■ למכירה 3 חד' 160,000 ש"ח. 
*להשכרה 4 חד' 130 מ"ר, 1,400 
______________________________________________)03-15(ש"ח. 09-7921584 050-7877767

3-3.5 חדרים

■ דירה+ צימרים+ ח"א+ משק 
חקלאי, קרוב לרשב"י, במושב 

מירון. 052-2815211 04-6989353 
04-6989496)04-11(______________________________________________

מירון

■ בהזדמנות בבנין חדש 
בר' טרפון, 3 חד' ק"ק, 

מושכר למשרד ב- 3,450 
ש"ח. מתאים גם 

למגורים, 1,080,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

■ ברח' ירושלים קרוב 
לעיריה, 3.5 חד', ק"א, 

חזית, משופצים, 
1,200,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)51-51(______________________________________________

■ ירד המחיר! ברח' 
הראשונים, 3 חד' ק"ב, 

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

עד היסוד, 1,020,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)24-24(_______________________________________________

2-2.5 חדרים

■ 3 חד' גדולים בר' 
עקיבא ליד יונה הנביא, 

ק"ב עם מרפסות, 
1,200,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)52-52(______________________________________________

■ 3.5 חד' ברח' יהושע/ 
רמח"ל, משופצת, גדולה 

ומרווחת,קומה אחרונה 
)עולים במדרגות רק 1.5 

קומות( אופציה לבניה על 
הגג 1,330,000 ש"ח 
כניסה מיידית. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)52-52(______________________________________________

■ דירת 100 מ' ענקית, 
ק"א, בבנין מטופח עם 
מעלית, ברח' פנקס, 3 
כ"א, מחולקת ל- 3 חד' 

ענקיים+ מרפסות, 
אידיאלי למבוגרים, 

1,550,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

■ בבן פתחיה פינת אבן גבירול, 
3 חד', 2 מרפסות, שמורה, ק"ג. 

______________________________________________)02-05ל(054-8480980/70

■ ברח' פרל 3.5 
משופצים, ק"ב, כ- 90 
מ', 1,200,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ  
050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בבילו 3.5 חד', יפיפיה 
ומשופצת + אופציה לבניה בגג 
רעפים, 1,250,000 ש"ח, לל"ת, 

______________________________________________)03-6(גמיש. 052-7637125/6

■ בשיכון ג' המבוקש 
אטרקטיבי, 50/120 

מ"ר+ אופציות להרחבה. 
"רימקס פרימיום" 

050-8868615)03-06(______________________________________________

■ ברב קוק השקט כ- 90 מ"ר 
מיוחדת, שקטה, פונה לירוק, חניה, 

______________________________________________)04-05ל(תווך עם מזל. 052-8722005

■ בפנקס/ מוהליבר, 3 
חד' משופצים מהיסוד, 3 
כ"א, אופ' להרחבה, ק"ג, 
1,250,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)04-04(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' התנאים, 
מאחורי הרב קוק השקט, 

גדולים, מפוארים 
ומשופצים עד היסוד, 
ק"ק עם יציאה לגינה 

גדולה+ אופ' לתוס' בניה, 
1,210,000 ש"ח בלבד. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)04-04(______________________________________________

■ באזור מוהליבר 3.5 חד', 
חדשה, מדהימה, ממוזגת, מטבח 

ענק, חניה, 1,550,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-06ל(054-6570171

■ בפ. כץ ברב יוסף חיים, 3 חד', 
ק"ב, שמורה, מחסן, 810,000 

ש"ח. 052-3445620 -050
______________________________________________)05-8ל(3013192

■ בבלעדיות! מציאה! 
בראשונים, 3.5 מושקעת, חזית, 80 
מ"ר, 1,040,000 ש"ח גמיש. "תיווך 

______________________________________________)05-05(קאזן" 054-8420522

■ בבלעדיות! במימון! מושקעת 
ביותר! 3, ענקית )90 מ"ר(+ יחידה 

מושכרת ומרוהטת, ק"א, חזית, 
למבינים! "תיווך קאזן" 

054-8420522)05-05(______________________________________________

■ כדאי ביותר! באזור העיריה, 
3.5 + גג בטון, מדרגות חיצוניות 

90 מ"ר, מושקעת, חזית, 
1,250,000 ש"ח גמיש. "תיווך 

______________________________________________)05-05(קאזן" 054-8420522

■ חייבת להמכר באבוחצירא, 
קומה 4 ואחרונה, 90 מ"ר, 3.5 

חדרים, אופציה לעוד 42 מ"ר בנוי+ 
48 גג מרוצף, השכנים בנו, מחיר 

880,000 ש"ח גמיש. ארמאני 
______________________________________________)05-05(נכסים רחלי 054-8877491

■ בסמיכות לפנקס 3 חד' 
ענקית 100 מ"ר! שמורה 

ומטופחת מאד, 4 מרפסות, מלאה 
אור ואויר, 1,350,000 ש"ח. "סן 

______________________________________________)05-05(חן" 03-5793266

■ בלעדי, במיקום מעולה באזור 
יונה הנביא, 3 חד' ענקית, 90 מ"ר, 

משופצת ומושקעת מאד, 2 
חזיתות, 1,350,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)05-05(______________________________________________

■ ברמת אהרון, במיקום מצוין, 
3.5 חד' מרווחת מאד, משופצת 

ויפה, קומה נוחה, חזיתית+ מחסן, 
1,450,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)05-05(______________________________________________

■ בסמיכות לבעלז במיקום טוב 
ושקט, 3 חד', יפהפיה, משופצת 

קומפלט, 1,200,000 ש"ח. "סן חן" 
03-5793266)05-05(______________________________________________

■ בלעדי, בשיכון ה' דירת נכה 3 
חד' כ- 60 מ"ר+ גינה+ אופ' 

עתידית, 850,000 ש"ח. "סן חן" 
03-5793266)05-05(______________________________________________

■ בתחילת בניה בשלוש 
השעות דירות 3 חד' 

ענקיות 100 מ"ר, 
1,000,000 ש"ח. תכניות 

במשרד. א. פנחסי 
03-5799308)05-05(______________________________________________

■ בביאליק בבניה 3 חד' 
כ- 75 מ"ר, נותרו 2 דירות 
מפרט עשיר, קבלן אמין, 

תוכניות במשרד 880,000 
ש"ח. מרכז הנדל"ן 

03-5787172)05-05(______________________________________________

■ בבירנבוים! 3 חד' 
גדולה ומרווחת, ק"א, 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" -050

4488840)05-05(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
3 חד', מסודרת ונאה, 

ק"א+ אופציה, רק 
1,260,000 ש"ח. 

*באדמו"ר מקוצק, 3 חד' 
רק 1,170,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)05-05(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'! *ברימון, 
3 חד'+ אופציה בצד ובגג 

1,120,000 ש"ח. 
*ברימון, 2+3 

)יחי' נפרדת( 1,580,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)05-05(______________________________________________

■ בלעדי מציאה! חייבים לראות 
ברח' הצבי במרכז, 3.5 ח'+ אופ' 

כבר קיימת ורשיונות ל- 42 מטר+ 
סוכה, 8 מ קומה א' 3 כיווני אויר, 
אפשרות ליחידת דיור. מפתחות 

במשרד תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)05-06(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חדרים 

חדשה! בנין חדיש 
ומפואר, מעלית, חניה, 

מיידי! 1,550,000 ש"ח. 
"סלומון נכסים 

והשקעות" 
03-6199323)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)05-05(______________________________________________

■ 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)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! בהשניים 3 חד' 
65 מ"ר, משופצת ויפה, 
ק"ק+ אופציה, 765,000 

ש"ח בלבד! "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)05-05(______________________________________________

■ במרכז, 3 חד', חדשה+ 
מעלית+ מרפסת סוכה+ חניה, 
1,300,000 ש"ח. 03-6160019 

______________________________________________)05-08ל(052-4834915

■ ברמת אהרון ברח' 
רוזנהיים 3 חד' משופצים, 
ק"א+ 2 חד' עם שרותים 
בק"ק, 1,520,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברמת אהרון בשמעון הצדיק, 
3.5 חד' ק"ב, 90 מ"ר+ מחסן, 
מטבח חדש, 1,450,000 ש"ח 

גמיש. *באדמורי שץ 3 חד' ק"א, 
חזית+ אופציה של 40 מ"ר, 

______________________________________________)05-05(משופצת. א. פנחסי 03-5799308

■ בבן זכאי 3 חד' גדולה+ 3 
מרפסות, ק"ק מוגבהת, חזית. 
*בעזרא 3 חד', ק"ק 90 מ"ר+ 

אישורים להרחבה בתהליך, 
1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)05-05(______________________________________________

■ בפנקס 3.5 חד', משופצת 
כחדשה+ יח' הורים, ממוזגת, ק"א, 

______________________________________________)05-05(חזית. א. פנחסי 03-5799308

■ במוהליבר, 3, ענקית+ 
מרפסות, ק"ג אחרונה, גג בטון, 
חזית, 3 כ"א, 1,350,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבניה בפרדס כץ במיקום 
מצוין, 3 ח' 860,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)05-05(______________________________________________

■ באזור הושע 3 חד'+ מעלית, 
מצב מצוין, מיידי. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)05-05(______________________________________________

■ בפ. כץ במיקום מצוין, 3, 
גדולה ויפה, ק"א, 920,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)05-05(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2 חד', ק"ק 
מרווחת, פינתית )ניתן להפוך ל- 3 
חד'( 990,000 ש"ח. תיווך חכמת 

______________________________________________)05-5(רחוב 052-2585808

■ במכבים, קומה 4 ואחרונה+ 
גג בטון, 2 חדרים 50 מ"ר, 

680,000 ש"ח. ארמאני נכסים 
______________________________________________)05-05(רחלי 054-8877491

■ טרומפלדור, קומה 1 חזית, 
2.5 חד', 850,000 ש"ח. ארמאני 

______________________________________________)05-05(נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי לרציניים, בצמידות לאבן 
שפרוט 2.5 חד' משופצת 

ומושקעת מאד+ מעטפת מוכנה 
של 25 מ"ר, 1,150,000 ש"ח. "סן 

______________________________________________)05-05(חן" 03-5793266

■ ברש"י 2.5 חד' ק"ב משופצת, 
ממוזגת, מסורגת, א. הרחבה, 
1,030,000 ש"ח. *באז"ר, 2.5 

חד'+ אופציה 13 מ"ר, ק"א, חזית, 
משופצת כחדשה, 1,020,000 
______________________________________________)05-05(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור מנחם, 2.5 חד' ק"ג 
אחרונה, רעפים+ אופציה, 

1,000,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)05-05(______________________________________________

■ באזור אבוחצירא, 2 חד' 
גדולים, מושקעת מאד, ק"ב+ 
אופציה גדולה, 790,000 ש"ח 

מיידיץ "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)05-05(______________________________________________

■ באזור עזרא/ חזו"א, 2.5 
משופצת ומושקעת+ גג מרוצף, 

ק"ה+ מעלית )לא ללוקחי 
משכנתא(. "אפיק נכסים" 

03-5791514)05-05(______________________________________________

■ בפלמ"ח 2 ח' מצב מצוין, 
ק"ג, גג בטון, 790,000 ש"ח מיידי. 
בהרצוג 3.5 ענקית+ סוכה, ק"א, 
חזית, מיידית לממושכת, 4,300 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)05-05(______________________________________________

■ בקוטלר, 3, מפוארת+ ריהוט 
חלקי, ק"ב, חזית, 3,550 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)05-05(______________________________________________

■ ברבינא )שיכון ויזניץ'( 
2.5 חד', ק"א, כ- 50 

מ"ר+ אופציה מיידית 
לבניה )היתר בניה( כ- 50 

מ"ר, למהירי החלטה, 
1,080,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)05-05(הנדל"ן 03-5787172

■ בסוקולוב/ אבן שפרוט, 
ק"ק, 2 חד'+ 2 מרפסות, 

55 מ"ר, אופציה 25 
מ"ר+ חצר 20 מ"ר. 

0506-229-247)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ו'- נווה אחיעזר 
בלעדי! *2.5 + אופציה 

ענקית, 1,120,000 ש"ח. 
*2 חד'+ אופציה בצד 
ובגג, 990,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)05-05(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי, 2 + הול קומה 
ב', עורפי 63 מ"ר משופץ, 

750,000 ש"ח. בלעדי 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)05-05(______________________________________________

■ דב הוז, 2.5 חד' קומת קרקע, 
70 מ"ר פינוי גמיש, 770,000 ש"ח 

בלעדי. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! ברבי יוסי, 2, 
גדולה, אופציה, מרפסות, 

חזית, ק"א, 950,000 
ש"ח סופי! "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! ביהודה 
הנשיא/ בארי, 2.5 חד' 77 

מ"ר+ אופ' 9 מ"ר חזית, 
קומה נוחה, רק 

1,090,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)05-05(______________________________________________

■ המעפילים 2.5 קומה ג' גג 
רעפים, מסודרת, כניסה תוך 4 

חודשים, 810,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)05-05(______________________________________________

■ ברח' הרב צבי יהודה- 
5 חד', 170 מ"ר, ק"ב, 
הדירה מוצעת למכירה 

פומבית! לפרטים: 
1700-700-354)05-6(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ מציאה! רח' גולדה, עולים 3 
קומות, דירת 3 חד', שווי שכירות 

1,500 ש"ח רק 250,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי 057-2216381 

057-2216195)05-05(______________________________________________

■ שכו' יוספטל, ק"ב, 3 חד', 
מתוחזקת! רק 300,000 שקל! 
תיווך ארץ הצבי 057-2216381 

057-2216195)05-05(______________________________________________

דימונה

■ אנגלו סכסון באוצר, בודד, 
300/500 מ"ר, פינתי, 8 חד', ניתן 

______________________________________________)05-05(לפיצול. מוטי 050-4050664

■ אנגלו סכסון 4 חד' משופצת, 
ק"א, מעלית, יפיפיה, בקרבת 
______________________________________________)05-05(הישיבה. אפרת 054-4411957

■ אנגלו סכסון באולגה דירת 
קרקע 4 חד', מושקעת, מיקום 

______________________________________________)05-05(מצוין. שלומי 050-8364560

■ אנגלו סכסון באולגה, קרקע, 
4.5 חד', 128 מ"ר, אופציה ליח', 

______________________________________________)05-05(גינה. שלומי 050-8364560

■ אנגלו סכסון באולגה 4.5 חד', 
120 מ"ר, מרווחת, שקט, 980,000 

______________________________________________)05-05(ש"ח. שלומי 050-8364560

4-4.5 חדרים

■ אנגלו סכסון באוצר, 3.5 חד', 
משופצת לחלוטין, 2 מרפסות, 
______________________________________________)05-05(חצר קטנה. מוטי 050-4050664

■ 3 חד' במרכז, משופצת 
כחדשה. "עולם הנדל"ן" 

054-7282862)05-05(______________________________________________

■ 3 חד', רח' הפורצים משופצת, 
כללי, חייבת, להמכר 82,500 ש"ח. 

______________________________________________)05-05(052-6554488 תיווך "נתנאל"

חולון

■ נחלה "בחד נס" 1.8 דונם, 
צימרים + אופציה, 2,000,000 
ש"ח, מיידית. תיווך אלון נכסים 

050-6733375 050-6701222)05-05(______________________________________________

■ במתחרדים בית 3 קומות 
אפשרות לחלוקה, תשואה גבוהה, 
780,000 ש"ח, מיידית. אלון נכסים 

050-6733375 050-6701222)05-05(______________________________________________

■ באזור החרדי דירת קרקע 
מסודרת וגדולה בהזדמנות 

)מציאה(. "גואל נכסים" 
052-8016757 074-7015443)05-05(______________________________________________

■ למכירה מבחר דירות 
להשקעה ולמגורים באזורים 

המתחרדים, מחירים טובים! "בריזל 
______________________________________________)05-8(השקעות" 050-4114634

■ בשז"ר, 3 חד' אזור חרדי+ נוף, 
385,000 ש"ח. "גואל נכסים" 
052-8016757 074-7015443)05-05(______________________________________________

■ בקטמון הישנה, ר' מאיר, דו 
קומתי, ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)05-5(בניה. תווך 050-8769490

■ ברובע, ליד הקארדו, קרובה 
לחניה, דירת 3-4 חדרים, שקטה, 7 

דקות מהכותל. תיווך "ציון 
______________________________________________)05-05(וירושלים" 050-8805003

■ בגבעת זאב המתחרדת 2 
וילות למכירה+ יחידות להשכרה 
)סמוך לחסידות קרלין(. בלעדיות 

______________________________________________)05-05(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )ברח' טהון( 5 
חד', קרקע, משופץ קומפלט, חצר 

גדולה, 1,390,000 ש"ח. שאולוף 
______________________________________________)05-05(נדל"ן 052-6444333

■ בהר נוף )משקלוב( +5.5 
מעלית, מרפסת 36 מ"ר, ניתן 
לבנות 2 חדרים, יחידת הורים, 

מזגן+ הסקה, 2,700,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-05("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 5, 
ק"ד, מחסן, 1,185,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)05-05("שרון נכסים" 02-5666250

■ בעיר גנים )נוף משואה( 5, 
135 מ"ר, ק"ו, מרפסת נוף 50 
מ"ר, מחסן, 2 חניות פרטיות, 
2,300,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)05-05(נכסים" 02-5666250

■ לכל מטרה! בקרית יובל 
)ברזיל( 7, ק"ק+ גינה+ מרפסת, 

1,490,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)05-05(נכסים" 02-5666250

■ 5 חד' בהר נוף, מרוז'ין, ק"כ+ 
גינה+ מרפסת+ נוף+ מחסן+ 
מושקע, 2,800,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)05-05(בית נאמן 050-6730606

■ ברמות א' )דיהאז( 5 )דופלקס( 
ק"ב אחרונה, כ"א + מרפסת סוכה 
גדולה לנוף מרהיב+ מחסן. בלעדי 

______________________________________________)05-05(לאליהון נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק! בהר חומה )הרב 
יצחק ניסים( 5 חד' ק"ק+ מרפסת 
מקורה+ גינה וחצר, כניסה פרטית, 

חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)05-05(נכסים 02-5866864

■ בנווה יעקב, 4 ח' אשר גולק, 
אופציה לגינה, 1,250,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-05(בלעדי לתיווך ר"מ 052-2600600

■ בנווה יעקב, 4.5 ח' ק"ד עם 
מעלית, 1,100,000 ש"ח. בלעדי 

______________________________________________)05-05(לתיווך ר"מ 052-2600600

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4, 
ק"ב, מרפסת+ יחידת דיור של 2 
חד'+ מחסן+ חצר, 1,290,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)05-05(______________________________________________

■ ברוממה )זכרון יעקב( 4, 
ק"א+ מרפסת 25 מ"ר+ דירת 

חדר+ מזגנים, 1,770,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-05(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4, 
ק"ב, אפשרות לבניית מרפסת, 

965,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)05-05(______________________________________________

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4, 
ק"א+ דירת חדר וחצי+ חצר, 
1,170,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)05-05(נכסים" 02-5666250

■ ברוממה  )זכרון יעקב( 4, 
ק"א+ מרפסת 25 מ"ר+ דירת 

חדר+ מזגנים, 1,770,000 ש"ח. 
תיווך "שרון נכסים" 

02-5666250)05-05(______________________________________________

■ בגילה המתחרדת )בלוט( 4 
חד' ק"ב משופצת+ מרפסת 

סוכה! בהזדמנות! בלעדי לאליהון 
______________________________________________)05-05(נכסים 02-5866864

■ בנווה יעקב )לחרדים( אשר 
גולק, 4 חד', גדולה, ריקה ומיידית 
למסירה, ירדו במחיר משמעותית, 
המפתחות במשרד בלעדי לאליהון 

______________________________________________)05-05(נכסים 02-5866864

■ בנווה יעקב )מאיר בלבן( 4.5 
חד', ק"א לאחר הרחבה+ אופ' 

למרפסת. בלעדי לאליהון נכסים 
02-5866864)05-05(______________________________________________

■ ברמות א' )צפרירים( 4 חד', 
גדולה, כיוונים מעולים, ק"ד+ 

אפשרות בניה, במחיר הזדמנות! 
______________________________________________)05-05(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב המתחרדת 
)דירה+ יחידה 2.5 חד'( 4 חד'+ 

מרפסת, כניסה פרטית, 
בהזדמנות! ירדו במחיר 

משמעותית. בלעדי לאליהון נכסים 
02-5866864)05-05(______________________________________________

■ במעלות דפנה- 4 חד', קומת 
כניסה, אפשרות לחלוקת 2 דירות, 

כניסה מיידית, 1,250,000 ש"ח, 
______________________________________________)05-5(בלעדי! 052-5797797

■ בהזדמנות 4 חד', ק"א, 
יחידת הורים, סוכה גדולה 

ברח' האור, 1,760,000 
______________________________________________)05-06ל(ש"ח. 054-8448312

■ במחיר טוב 4 חדרי )1 קטן( 
קומה שניה, משופצת. בטיפול 

______________________________________________)05-05(צימוקי 02-5638221

■ בקטמונים בבר יוחאי, 4 ח' 
900,000 ש"ח. בלעדי לתיווך ר"מ 

052-2600600)05-05(______________________________________________

■ במעלות דפנה 3.5 חד', ק"א, 
אופציה להרחבה, משופצת 

מהיסוד, חובה לראות! לל"ת 
______________________________________________)05-8ל(052-5525202

■ קרית יובל ברזיל, 3 חד', ק"ג 
לא אחרונה, דירה יפה בבנין טוב, 

850,000 ש"ח. "כנען נכסים" 
052-2601894)05-05(______________________________________________

■ בפסגת זאב 3 חד' 880,000 
ש"ח. בלעדי לתיווך ר"מ 

052-2600600)05-05(______________________________________________

■ בנווה יעקב, 3 ח'+ אישור 
בניה לחדר ומרפסת מול קמיניץ. 

052-2600600)05-05(______________________________________________

■ בארמון הנציב, 3 ח' ק"ב, 
820,00 ש"ח. בלעדי לתיווך ר"מ 

052-2600600)05-05(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הרקפת, 3 חד' 
כ"פ, 1,250,000 ש"ח. בלעדי 

______________________________________________)05-05(לתיווך ר"מ 052-2600600

■ מציאת השנה! בקטמונים 
)בר יוחאי( 3 חד', ק"ב, כניסה 

מיידית! 729,000 ש"ח. שאולוף 
______________________________________________)05-05(נדל"ן 052-6444333

■ בעיר גנים )קוסטריקה( 3 חד', 
ק"ב, 845,000 ש"ח. שאולוף נדל"ן 

052-6444333)05-05(______________________________________________

■ בק. יובל )בקליינמן( 3 חד', 
קרקע, פינתי, אופציה לבניה 

משמעותית, 1,245,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-05(שאולוף נדל"ן 052-6444333

■ בקרית יובל )שטרן( 3, ק"ד, 
מטופחת, 820,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)05-05("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 3, 
ק"ג, פינתית, אפשרות הרחבה+ 
מרפסת גג, 890,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)05-05("שרון נכסים" 02-5666250

■ ברוממה )המ"ג( 3, ק"ב, 
אפשורת הרבה, 1,410,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-05(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )גואטמלה( 3, 
ק"ב, אפשרות הרחבה, 955,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)05-05(______________________________________________

■ ברמות ב' )ראובן מס( 3, 
פינתית, ק"א, משופצת+ 

מרפסת.*ברמות ב' )צונדק( 3.5 
חד' ק"ב+ מרפסת+ מחסן. 

*ברמות א' )צבי הרץ( 3, ק"ג+ 
מרפסת סוכה+ הרחבה מיידית, 39 

מ"ר. בלעדיות לאליהון נכסים 
02-5866864)05-05(______________________________________________

■ לזוגות צעירים חרדים בי-ם, 
בק. יובל, 3 חד' משופצת, רק 
890,000 ש"ח. אסור לפספס! 

______________________________________________)05-05(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמת אשכול! חדש בשוק! 
ברח' פארן, מיקום מרכזי, 3 חד', 

ק"ג )לא אחרונה( בהזדמנות לרגל 
נסיעה לחו"ל. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)05-05(נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )שטרן( 2, ק"ד, 
מרפסת סגורה, 655,000 ש"ח. 

תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)05-05(______________________________________________

■ ברמות ב' )ראובן מס( 
2, ק"א, משופצת מאד 

)ללא אופציה(. ברמות א' 
)לואי ליפסקי( 2, ק"ד, 

אופציה גדולה להרחבה. 
בלעדיות לאליהון נכסים 

02-5866864)05-05(______________________________________________

■ דירות, משקים, כינוס נכסים, 
חרדים/ גרעינים תורניים, השקעה/ 

nadlanfix@ .השבחה/ מגורים
gimal.com אקסלנד נכסים 

______________________________________________)05-05(ותשואה 050-2234052

■ דירת גן 4 חד' באזור החרדי, 
חצר גדולה,קרוב למוסדות של הרב 

יורם, 680,000 ש"ח. מקנה וקנין 
050-8444490 052-6775264)05-05(______________________________________________

■ בקהילה החדשה, 4 חד' ק"+5 
מרפסת סוכה, 750,000 ש"ח. 

מקנה וקנין 052-6775264 
050-8444490)05-05(______________________________________________

■ בקהילה החדשה ברב מזוז, 4 
חד' ק"2, מרפסת סוכה, 750,000 
ש"ח. מקנה וקנין 052-6775264 

050-8444490)05-05(______________________________________________

■ דירת גן 4 חד' פינתית, 
במערבי, ליד המוסדות, של הרב 

יורם, 650,000 ש"ח. תיווך מקנה 
______________________________________________)05-05(וקנין 052-6775264 050-8444490

■ מול הקניון, 4.5 חד', מחולקת 
ל- 2 יחידות דיור המושכרות ב- 
3,100 ש"ח, רק 420,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי 052-5253470 

08-9932430)05-05(______________________________________________

■ צמוד לבנק הפועלים, 3 חד', 
שווי שכירות 1,200-1,300 ש"ח, 

רק 300,000 ש"ח. תיווך ארץ הצבי 
08-9932430 052-5253470)05-05(______________________________________________

■ בין הקהילה לאזור תעשיה, 3 
חד', מושכרת 1,700 ש"ח, רק 

360,000 ש"ח! תיווך ארץ הצבי 
08-9932430 052-5253470)05-05(______________________________________________

3-3.5 חדרים
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 תכניות עסקיות 
הערכת שווי עסקים 

וחברות
ניתוח דוחות כספיים

יעוץ כלכלי
בוררות כלכלית 

חובה לפני כל השקעה
כלכלית מהותית

שווי עסקים וחברות
תוכניות עסקיות

שרותי ראיית חשבון
לעצמאים וחברות

בוררות כלכלית

חשבונאות
ופיננסים

טלפקס: 072-2317889

טלפקס: 072-2317889

צוות אדיב ומקצועי
רח' יהודה הנשיא 108 אלעד 

צוות בעל נסיון רב ביעוץ לרואי חשבון
לחברות צבוריות וממשלתיות

עצמאים וחברות-
דיווח, הנה"ח משכורות וכו'

ניתוח דוחות
כספיים והערכת
כדאיות השקעה

ופיננסיםחשבונאות

■ להשכרה חנות במרכז רימונים 
33 מ"ר ו-72 מ"ר, מושקעת+ 

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

עסקים

השקעות

■ בהזדמנות למכירה נכס 
מניב תשואה של 5% 

בחוזה לטווח ארוך, הכולל 
6 חדרי משרד ממוזגים 

בק"ק+ חניה צמודה, 
ברח' השלושה, 

1,275,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)28-28(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ פתרון דיור אמיתית בהמלצת 
רבנים בטבריה, קרקע לבניית דירה 

מרווחת, 98,000 ש"ח. 
052-2593078)44-8/11(______________________________________________

■ ברבי טרפון ק"ק, בבנין 
חדש, 3 כ"א עורף, 

מתאים לכל מטרה, כיום 
מושכר ב- 3,450 ש"ח 

כדירת מגורים, 
1,080,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742 )49-49(______________________________________________

פתח תקוה

■ דירה להשכרה, כנען ליד טיפת 
חלב, 2 חדרים+ אופציה לדירה 

נוספת ממול. ראובן: 
______________________________________________)18-18/11ל(052-3933429

צפת

3-3.5 חדרים

ירושלים

וילות ובתים

■ למכירה בבנין חדש בר' 
טרפון, 3 חד' ק"ק, 

מושכר למשרד ב- 3,450 
ש"ח. מתאים גם 

למגורים, 1,080,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

■ דירות בהזדמנות 
להשקעה בכל הארץ, 

הוצאה לפועל, תשואה 
מצויינת, פסגה. 

______________________________________________)51-06ל(054-9790533

■ להשכרה חנות עובדת 
ברח' ירושלים בב"ב, כ- 

25 מ'+ גלריה, בגבול 
ר"ג, משמש כחנות 

לתשמישי קדושה, 3,200  
ש"ח ניתן לקבל את 

הציוד והתכולה. תיווך ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

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

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)44-47/11(חלקי. 052-2641155

1-1.5 חדרים

+5 חדרים

■ קו מכונות ממתקים 
פעיל וראייט+ התחייבות, 
אפשרות להחלפה ברכב. 

052-4760318)52-7(______________________________________________

■ דירת חדר במהרש"ל 1, 
ממוזגת, גדולה, ק"ב. 

050-4891657)03-23(______________________________________________

■ השקעה בטוחה במרכז 
הארץ! דירות בנויות 

בחריש החל מ- $99,000! 
הזדמנות נדירה! 

052-7633331)01-12(______________________________________________

■ פסגות נדל"ן ישראל 
ברשותך 70 - 100,000 

ש"ח! ברשותינו נכס 
מניב עבורך! איתי: 

054-2539353 חיים: 
052-3484321)01-08(______________________________________________

■ להשכרה חנויות בבנין 
חדש בר"ע- 60 מ', 

12,500 ש"ח, 100 מ', 
18,000 ש"ח, כמו כן 
חנויות בגדלים שונים 

בקומה גלריה עם כניסה 
נפרדת. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השילוח 2.5 חד', 2 
מרפסות, נוף לים. 050-8806337 

050-8662131)02-05(______________________________________________

חיפה

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ למכירה בבית שמש, גג 80 מ' 
בסלונים השקעה מצויינת! 

052-7149000)02-5(______________________________________________

אולמות
■ יש לך ארוע? "אולמי גן 

עדן" בר"ע בב"ב, 
להשכרה +מטבח. 

______________________________________________)02-05ל(050-7864667

2-2.5 חדרים

■ בק. הרצוג 2 חד', חדשה, 
מזגן, דו"ש, ק"ד )בלי( לדתיים. 
______________________________________________)02-05ל(050-5307235 050-6500590

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ במרכז העיר 3.5 חד' גדולים, 
מרוהטת, ק"ק, לדתיים בלבד, 

______________________________________________)03-6ל(מיידי. 054-8427292/3

■ ביפה נוף 3 חד', ק"ב, גדולה 
מאווררת, נוף להרים ולכינרת. 

______________________________________________)03-06ל(052-7641400

2-2.5 חדרים

■ דרושה דירה עד 2 חד' אפש' 
לשותפות, באזור המרכז. 

054-4282770)03-6(______________________________________________

■ דרושה דירה ק"ק, ברח' ר' 
______________________________________________)03-06(עקיבא בב"ב. 052-5149191

■ למכירה ב"ב, ק"ק, כ- 
120 מ"ר, עורפי, בגן 

ורשא, מיידי, אטרקטיבי. 
"תיווך סגל" 

 050-4113250
050-6500740)03-03/12(______________________________________________

■ 3 חד' בפ. כץ ברח' יוסף חיים, 
ק"ק, 2,500 ש"ח. 057-7565180 

______________________________________________)03-6ל(אהרון

■ בהרב שך, 3 חד' 3 כ"א 
משופצת, ממוזגת שקטה, 

______________________________________________)04-05(מרוהטת. 050-6668668

■ ליד העיריה 2 חד', יפהפיה, 
חדשה, מכשירי חשמל, 2,650 

ש"ח. 054-7342396 
______________________________________________)04-7ל(054-4520649

■ ברח' הרב שך, קרוב לר' 
עקיבא, 2.5 מרוהטת, ק"א. 
050-4175560 03-5707405)04-05(______________________________________________

■ דירת חדר הכוללת שרותים+ 
מקלחון+ מטבחון. לברורים: 

______________________________________________)04-05ל(054-3973977

■ באזור גרשטנקורן- אנילביץ 
יחידת דיור חדשה כ- 20 מ"ר, 

מתאים לזוג, ליחיד או למשרד, 
______________________________________________)04-05(2,000 ש"ח. 050-4110285

■ חדשה 3 חד', מרפסת 
מרוצפת+ גינה, מזגן, דו"ש, כניסה 

______________________________________________)04-07ל(פרטית, מיידית. 050-8685562

מושב תעוז

■ בחיפה דירות להשקעה החל 
מ- 190,000 ש"ח מ- 3.5-1.5 חד', 
תשואה מובטחת, לרציניים בלבד. 

______________________________________________)04-7ל(050-5357679

■ למכירה ציוד תעשייתי 
לקייטרינג בהזדמנות+ מוניטין. 

______________________________________________)04-7(לפרטים: 052-7675867

■ בז'בוטינסקי 140 מ"ר מיידי 
______________________________________________)04-7(לכל מטרה. 054-4577573

■ למסירה בית קפה בבנין כלל 
ירושלים +ציוד $30,000 שכירות 

______________________________________________)04-05(2,000 לחודש. 050-5949995

השֱקעות�מניבות
ֹלֹלא�סיכון

054-5050555
אחה"צ11:00,16:00בין�השעות:

ֱקִדימה

■ מציאה! יפה ומפוארת 
מושקעת מאד, שווה לראות 

)תיווך( 03-5708178 
______________________________________________)01-08ל(050-4148218

+5 חדרים

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

צפת

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

3-3.5 חדרים

פנטהאוז ודירות גן

רמת גן

בני ברק

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוז ודירות גן

ראש העין ■ במרום גנים דופלקס גג, 240 
מ"ר, 5 חד', מושקעת, מעלית 

שבת, מפרטי, מיידי, 2,200,000 
______________________________________________)51-10ל(ש"ח. 050-6849977 אלי

■ הזדמנות חד- פעמיית! 
ברח' עוזיאל קרוב לרח' 
הר סיני, דופלקס ענקי, 

בק"ד, דירה בקומה, מאד 
מפואר, מושקע, 4 חד' 

ומעליה חדר שינה ענק+ 
גג, 6,500 ש"ח. תיווך ש. 

______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ 2 חד' גדולים, ק"ג, 
ברח' הרואה/ בן גוריון, 
חזית, 900,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)52-52(______________________________________________

■ במלצר 21, ק"ג, 4 חד'+ 2 
חד' בנפרד/ יחד, מפוארות 

ומאובזרות, מעלית, חזית לקצרה/ 
ממושכת. 03-5701412 

052-7613554)52-25/11(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה, 130 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה, 3 כ"א 

בוינברג/ גוטליב, 4,300 
ש"ח מיידי. בלעדי ש. 

______________________________________________)32-32(מאירוביץ 050-5308742

■ דירה גדולה כ- 4 חד'+ 
מרפסות+ צדדים טובים, 
מיידי אטרקטיבי. "תיווך 

סגל" 050-4113250
050-6500740)33-33(______________________________________________

■ ברח' הר סיני להשכרה 
דירה מושקעת, 5.5 חד' 
בשני מפלסים, עם סוכה 

ענקית, 5,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ ברח' ירושלים 4 חד', ק"ג+ 
מעלית, מחסן, ממוזגת, מפברואר, 

______________________________________________)02-05ל(4,300 ש"ח. 050-5269878

3-3.5 חדרים

■ 4 חד' גדולים, ק"א, עם 
ריהוט חלקי ברח' חברון 
)מקובר(, 4,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)51-51(______________________________________________

■ בעוזיאל ק"ג+ מעלית, 
8 חד'- קומה שלמה, 4 

כווני אויר. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

■ מפרטי! 5 חד' באזור הדתי ע"י 
ביהכ"נ פא"י כדאי לראות! 

מושקעת מאד, חניה מעלית, מ. 
סוכה ומחסן, 3 כ"א, פינוי חצי 

______________________________________________)03-10(שנה. 054-2638923

רחובות

■ בירמיהו 5 חד', מזגן מרכזי, 
ריהוט חלקי, ק"א+ מעלית, 4,800 

______________________________________________)03-6ל(ש"ח. 054-7386027

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של 5 חד' 
ק"א, מסודרת, משופצת 
4,000 ש"ח. בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)03-03(______________________________________________

ערד

■ דירת 4 חד' ק"א+ מעלית, 
בבנין מפואר, בשכונה חרדית, 
515,000 ש"ח. 050-7188730 

050-8279667)04-07(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ מציאה! 2 חד', 57 מ"ר, 
מושכרת ב- 1,200 ש"ח, מרוהטת 

וממוזגת, 200,000 ש"ח. 
______________________________________________)04-07ל(050-4122871

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ "מצויינות" תווך דירות, 
מגרשים, עסקים בצפת והסביבה. 

050-4250702 *למכירה/ 
______________________________________________)30-09(החלפה- וילה צופה לכינרת

קרית גת

■ במימון חדישה, דירת גג 2 
קומות+ מעלית/ 4 חד', ק"א, 

גדולה לממושכת. 052-3628017 
______________________________________________)04-05ל(052-6279654

■ בהושע, 4 חד', 3 כ"א, 
כחדשה, ממוזגת, מאווררת, 
______________________________________________)04-05(שקטה, חניה. 050-6668668

■ בטרומפלדור, 3 חד', 
משופצת )הכל חדש( מזגן, מיידי. 

______________________________________________)04-05ל(לל"ת 057-3150166

3-3.5 חדרים

■ בהזדמנות דירה 
מחולקת מושכרת ב- 

5,000 ש"ח. רק 900,000 
ש"ח. "תיווך דירה נאה" 

052-7637000)05-05(______________________________________________

■ בבר כוכבא, ק"א, 20 מ"ר, 
דירת סטודיו )משרד בטאבו( 

משופצת ומסודרת כדירה, רק 
______________________________________________250,000 ש"ח. 050-6610501 )05-05(

■ אנגלו סכסון 9301122 
בבלעדיות בבת גנים וילה 8 חד' 
מפוארת! 350/500 מ"ר+ גינה 

מעוצבת, מרתף+ כניסה נפרדת. 
050-8533135)05-05(______________________________________________

■ אנגלו סכסון 9301122 
בבלעדיות בבת גנים קוטג' פינתי 8 
חד', 350/375 מ"ר, סטנדרט גבוה, 

עיצוב אדריכלי+ מרתף גדול+ 
______________________________________________)05-05(כניסה נפרדת. 050-8533135

■ קוטג' טורי 4.5 + גינה שקט+ 
מיזוג, 1,300,000 ש"ח. 

 052-8906653 052-8064545
______________________________________________)05-05(שיל"ת נכסים

■ קוטג' פינתי 4 + יח' נפרדת 
)תשואה 2,200(+ גינה גדולה, 

1,980,000 ש"ח. 052-3700168 
______________________________________________)05-05(052-8064545 שיל"ת נכסים

■ בשטמפפר, ד. גן 3.5 
משופצת, כניסה נפרדת+ מזגנים. 

 052-8064545 052-3700168
______________________________________________)05-05(שיל"ת נכסים

■ בהדר גנים, ד. גן 4.5 + חניה, 
1,150,000 ש"ח. 052-8064545 

______________________________________________)05-05(052-8906653 שיל"ת נכסים

■ בהדר גנים )יהודה הנשיא( ד. 
גן 5, פינתית, מושקעת. 

 052-8064545 052-3700168
______________________________________________)05-05(שיל"ת נכסים

■ אנגלו סכסון 9301122 
בבלעדיות בכפר גנים ג', במיקום 

מרכזי ושקט! דירות 5,6 חד' 
מושקעות! פינוי גמיש. 

050-8533135)05-05(______________________________________________

■ אנגלו סכסון 9301122 
בבלעדיות בכפר גנים א' במוסטובי 
במיקום איכותי, מרכזי ושקט! דירה 

בקומה, 5 חד', מושקעת מאד! 
______________________________________________)05-05(גמיש. 050-8533135

■ במרכז, 4, ק"א, מושקעת, 
870,000 ש"ח. 052-3700168 

______________________________________________)05-05(052-8064545 שיל"ת נכסים

■ במרכז השקט 4.5 ק"ק )כ- 
120( 3 כ"א+ מיידית. 

 052-8906653 052-3700168
______________________________________________)05-05(שיל"ת נכסים

■ בשטמפפר ליד כפר אברהם, 
3 חד' ענקית, כ- 90 מ"ר, ק"א, 

מיידית, רק 810,000 ש"ח. 
______________________________________________)05-05(050-6610501 סתיו

■ בטרומפלדור 3.5 + מזגן, 
890,000 ש"ח. 052-3700168 

______________________________________________)05-05(052-8064545 שיל"ת נכסים

■ בנווה גן 3 + מ.ש+ מעלית 
שבת+ חניה כפולה, 1,380,000 

ש"ח. 052-8906653 -052
______________________________________________)05-05(8064545 שיל"ת נכסים

■ בתקומה 3.5 מושקעת+ 
מעלית, 1,100,000 ש"ח. 

 052-8064545 052-3700168
______________________________________________)05-05(שיל"ת נכסים

■ ברוטשילד, 3, גדולה, ק"א, 3 
כ"א, מיידית, 960,000 ש"ח. 

 052-8906653 052-3700168
______________________________________________)05-05(שיל"ת נכסים

■ בלעדי 3 ח' קומה א' בפ"ת, 
710,000 ש"ח. רח' פינס חזית 3 

כיווני אויר, משופצת מהיסוד, 
אופציה להשכיר ב- 2,800 ש"ח. 
______________________________________________)05-06(תיווך אלטרנטיב 054-5500263

■ בברנדה 2 חד', ליד קק"ל, 
ק"א, 60 מ"ר, רק 740,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-05(050-6610501 סתיו

■ בפלמ"ח מצוין להשקעה בתי 
אבן מתאים גם לצימרים, 1+2 
קומת קרקע, 550,000 ש"ח. 2 

יחידות דיור+ חצר מושכרות 2,800 
ש"ח. "תיווך ישיר" 

04-6829359 050-4146668)05-05(______________________________________________

■ באחד עשר מיקום טוב, בנוי 
150 מ"ר, 7 חד' קומה 1, 750,000 

ש"ח, 2 דירות מחוברות+ 
תוספת+ מרפסת נוף לכינרת, 

מושקעת, כניסה פרטית. "תיווך 
______________________________________________)05-05(ישיר" 050-4146668 04-6829359

+5 חדרים

■ בצה"ל 12 4 חד' קומה 3, 
350,000 ש"ח. "תיווך ישיר" 
04-6829359 050-4146668)05-05(______________________________________________

■ בדוד אליעזר 213 4 חד' קומה 
1, 350,000 ש"ח. "תיווך ישיר" 

04-6829359 050-4146668)05-05(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ ברח' אחד עשר 3.5 חד' 
קומה 1 350,000 ש"ח. צופה 

לכינרת, 70 מ"ר מושכרת, מיזוג 
מרכזי. "תיווך ישיר" 

04-6829359 050-4146668)05-05(______________________________________________

■ ברח' אחד עשר 3 חד' קומה 
1 300,000 ש"ח, מושכרת, 

ומשופצת. "תיווך ישיר" 
04-6829359 050-4146668)05-05(______________________________________________

■ ברח' רמז דוד 3 חד' ק"ק, 
300,000 ש"ח. אופציה+ נוף. 

"תיווך ישיר" 050-4146668 
04-6829359)05-05(______________________________________________

■ ביפה נוף 3 חד' קומה 1 
320,000 ש"ח, מושכרת. "תיווך 

______________________________________________)05-05(ישיר" 050-4146668 04-6829359

■ ביפה נוף, 3 חד' קומה 3 
300,000 ש"ח, מושכרת משופצת. 

"תיווך ישיר" 050-4146668 
04-6829359)05-05(______________________________________________

■ בכנען השבעה 3 חד' קומה 2, 
300,000 ש"ח משופצת ומושכרת. 

"תיווך ישיר" 050-4146668 
04-6829359)05-05(______________________________________________

■ דירה מחולקת מכניסה 4,100 
ש"ח בחודש, 500,000 ש"ח, 

______________________________________________)05-08(למיידית. 052-7655422

■ בוותיקה קוטג' 9 חדרים 
250/375 + מזגנים+ חניה+ 

שקט. 052-8064545 
______________________________________________)05-05(052-8906653 שיל"ת נכסים

■ בכפר סירקין, במקום הטוב, 
קוטג' 250/400 מושקע+ יחי' 

נפרדת. 052-8064545 
______________________________________________)05-05(052-8906653 שיל"ת נכסים

■ לאנ"ש בויזניץ' 3 חד' מיידי, 
רק 2,600 ש"ח מיידי. קאופמן יועצי 

______________________________________________)05-05(נדל"ן 050-9325613

■ במעורב- בזמיר, 3 חד' מיידי, 
רק 2,800 ש"ח. קאופמן יועצי 

______________________________________________)05-05(נדל"ן 050-9325613

■ 3 חד', מרווחת, יפה, ממוזגת, 
חניה, ק"ד+ מעלית, סביבה טובה, 

______________________________________________)05-08ל(2,800 ש"ח. 052-2902575

1537

פלקס

03-9088872

להשכרה
קוטג' 6 חדרים + חצי גדולה, מרוצפת 

1386חלקית למגורים / גן ילדים

1202

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-15:00

03-9088872

דירת 3 חד',באזור כיכר 
יהלום,צבועה ונקיה,מיידית.

דירת 4 חד' ברי"ף/ברטנורה, 
מסודרת ומוארת, מיידית

75

1871

יהודה הנשיא 29,בכיכר השניה
2457

דירת 3 חד' + מרפסת גדולה 
אופציה ממשית לחדר רביעי, 

818ממוזגת, בחסידי

דירת גן 4 חד',בעליון,מ.משופר,י.
הורים,ממוזגת+פרגולה יפה.

בבלעדיות!וילה חדשה,7 חד', 3 
מפלסים,300 מ"ר בנוי, חצר 400 

מ"ר, מושקעת, מיידית.

למבינים מהירי החלטה ! 4 
חד',באזור רשב"י המבוקש,י.

הורים,מיזוג מרכזי ומחסן.

2470

2415

2510

בבלעדיות למהירי החלטה! דירת גן 
5 חד',מוגבהת,בבן שטח/ברטנורה , 

2446צפ'-דר'-מע',חצר יפה ומחסן. 

בבלעדיות!!! דירת 3 חד',באזור 
2506מעולה,מסודרת+מחסן.

חייבת להימכר לפני כונס! דירת 
4 ק"ק,נוף מדהים לחורש, 

2516מיידית,המפתחות במשרד. 

מציאה!!! דירת 4 חד', ק"א 
+ מעלית,סלון גדול,מזגן 

  1,040,000.2271וסורגים

■ פרסמו חינם! דירה 
להשכרה ונתאים לכם 

שוכרים כלבבכם 
ברשותינו מבחר דירות. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)05-05(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך? להשכיר  ללא דמי 

תיווך? יישוב הארץ המאגר הגדול 
לדירות ללא תשלום דמי תיווך, 

______________________________________________)05-05(משרדנו ר' עקיבא 76 03-6191977

■ *1 בבירנבוים חדשה 1,600. 
*2 בר' עקיבא, מרוהטת+ חצר, 
2,500. *2.5 בקלישר, 2,300. *2 

ברמב"ם בנין חדש, 2,900. *3 
בראשונים, חדשה אפשרי לריהוט, 

3,000. *2.5 בקהילות יעקב, 
חדשה, 3,100. *4 בר' עקיבא 

מטופחת ומושקעת, 4,000 ש"ח. 
*5 בשחל בנין חדש 5,000. *5.5 

בבן דוד, 5,200 ש"ח. *ועוד ועוד... 
לפרטים נוספים פנו ליישוב הארץ 

מאגר דירות ללא דמי תיווך ר' 
______________________________________________)05-05(עקיבא 76 בפסאז'. 03-6191977

■ מבחר דירות ונכסים 
להשכרה/ מכירה בכל 

רחבי העיר. "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56, 

 03-6166105/4
054-7722743)05-05(______________________________________________

■ בעוזיאל! 5.5 ק"ב, חזית 
מעלית, מטופחת, פונה לגינה. 

______________________________________________)05-05("תיווך עולמי" 03-6167744

■ באזור פרל בבנין חדש 
לגמרי, 5, מפוארת, 

כניסה מיידית! מעלית, 
חניה, 4,900 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
והשקעות" 

03-6199323)05-05(______________________________________________

■ בקרית הרצוג! 4 חד'+ 
מעלית, חזית, 100 מ"ר, 

ק"ב, כדאי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)05-05(______________________________________________

■ 3 חד' ביהודה הנשיא, חדשה 
ומשופצת ומטופחת, מיידי! "אנגל 

______________________________________________)05-5(נכסים" 052-8077722

■ בשבזי/ אבן גבירול, 3 חד' 87 
מ"ר+ חדר על גג מרוצף, נוף 
מקסים, ק"ג בלי, 3,300 ש"ח 

______________________________________________)05-06(מיידית. 054-4627814

■ בלעדי! ביונה הנביא, 3, ק"א, 
חזית, מסודרת. המפתח ב"תיווך 

______________________________________________)05-05(עולמי" 03-6167744

■ בלעדי! במימון, 3, ק"ג, 
מעלית, מושקעת חזית, מתפנה 

20.2.11. "תיווך עולמי" 
03-6167744)05-05(______________________________________________

■ בהרצוג 3.5 ענקית+ סוכה, 
ק"א, חזית, מיידית לממושכת, 

4,300 ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)05-05(______________________________________________

■ בקוטלר, 3, מפוארת+ ריהוט 
חלקי, ק"ב, חזית, 3,550 ש"ח. 

______________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בלעדי! באזור דסלר 
הירש 3 חד' ענקית של 
פעם, מרפסות, קומה 

נוחה, מיידי, 3,900 ש"ח. 
"סלומון נכסים 

______________________________________________)05-05(והשקעות" 03-6199323

■ בלעדי! בשמעיה ד. 
חדשות, 3 חד' ברמה 

גבוהה, 3,600 ש"ח. *4 
חד' 4,700 ש"ח מיידי! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)05-05(והשקעות" 03-6199323

■ בלעדי! בפנקס 3.5 
חד' חזית, חניה, מעלית, 

מסודרת מאד, מיידי! 
3,600 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)05-05(______________________________________________

■ ברח' הצבי 3 חד' ק"ב, מיקום 
מצוין, שמורה, מיידי, 2,600 ש"ח. 

______________________________________________)05-06ל(054-3973103

■ 3.5 חד' ברח' מירון, ק"א, 
חזית, כניסה מיידית. -050

______________________________________________)05-08ל(4160626

■ 3.5 חד' ק"ק, ברח' 
המכבים קרוב לרח' 

הירקון, מסודרת, כניסה 
______________________________________________)05-05(מיידית. 050-4683444

■ בנחום חדר 55 מ"ר + 13 
מ"ר+ חצר 1,900 ש"ח ל- 7 

חודשים. *2.5 חד'+ חצר. 
______________________________________________)05-06ל(054-8406031

■ 2 חד' בנין חדש, מעלית, מזגן, 
ק"ד, בר"ע פינת הראשונים, פינוי 

______________________________________________)05-08ל(מיידי. 052-8301951

■ בשטרסר דירת 2 חד' 
מרוהטת, יפהפיה, ק"א, 2,800 

______________________________________________)05-8ל(ש"ח, מיידי. 054-8404320

■ 2, מרוהטת, ק"ק, חדשה, 
יפהפיה, אזור ישעיהו, 2,500 ש"ח, 

______________________________________________)05-06ל(מיידי. 052-7621612/3

■ ברב קוק לאניני טעם 2/1.5 
חד' חדשה ומרוהטת מלא, ברמה 

גבוהה, 1,900/2,600 ש"ח. 
______________________________________________)05-8ל(054-8410967

■ דירת 2 חדרים ברח' כהנמן 
______________________________________________)05-06(קומה ב', חזית. 03-6161643

■ 2 בפ. כץ, מרוהטת, מפוארת, 
ממוזגת, ק"ג, לל"ת. 

______________________________________________)05-08ל(050-4140903

■ בשיכון ג'- 2 חד', מרוהטת 
חלקית, ממוזגת, דוד"ש, כחדשה, 

______________________________________________)05-08(לשנה. 054-4558006

■ בז'בוטינסקי, 2 חד', 
כ- 70 מ"ר, ק"א, מדהימה 

ביופיה! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)05-05(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 חדרים ברח' 
המכבים אזור שקט מאד, קומה ב', 
משופצת מהיסוד, 2,750 ש"ח פינוי 

15/3/11 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)05-06(______________________________________________

■ בנחמיה 16, 2.5 חד', 
לחודשיים, 3,000 ש"ח. 

054-8483585)05-06(______________________________________________

■ לזו"צ 1.5 חד' מרוהטת, ברמת 
אהרון, 2050 ש"ח לחודש. 

______________________________________________)05-08ל(054-6882198

■ 1.5 חד' ק"ב, ברח' 
גורדון, מיידי 1,600 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בתל גיבורים, 2 חד', ק"ב, 
חדשה, מרוהטת, יפהפיה, 2,900 
______________________________________________)05-8ל(ש"ח. 054-8490192 03-6514826

חולון

■ לכל מטרה- בקרית יובל 
)ברזיל( 7 + גינה, 5,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-05(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בנחלאות 4 מפלסים כ- 140 
מ"ר, 4.5 חדרים, כולל יחידת 

הורים+ כניסה נפרדת. בטיפול 
______________________________________________)05-05(צימוקי 02-5638221

■ קרית מנחם במצפה מנחם, 4 
חדרים+ מרפסת מיידי, 4,500 

______________________________________________)05-05(ש"ח. "כנען נכסים" 052-2601894

■ קרית יובל בהנטקה, 3 חד', 
ק"ג, מיידי, 3,200 ש"ח, משופצת. 

______________________________________________)05-05("כנען נכסים" 052-2601894

■ בגילה )הצוף( 3, ק"ג, 
משופצת, 2,700 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)05-05(נכסים" 02-5666250

■ קרית יובל באברהם שטרן 2 
חד', ק"ב, 2,300 ש"ח, מרוהטת 

חלקי, מ- 17/03/1. "כנען נכסים" 
052-2601894)05-05(______________________________________________

■ קרית יובל בורוכוב, 2.5 חד', 
ק"א, יפה ומשופצת, מיידי, 3,300 
______________________________________________)05-05(ש"ח. "כנען נכסים" 052-2601894

■ בעיר גנים )אביבית( 2, ק"ב, 
מרפסת סגורה, 2,300 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)05-05("שרון נכסים" 02-5666250

■ להשכרה בקטמונים דירה בת 
חדר וחצי כחדשה, קומה ראשונה, 

ריקה, לכניסה מיידית ולכל תקופה. 
______________________________________________)05-05(לפרטים: 052-2600936

■ בנווה יעקב, דירת חדר+ פינת 
אוכל 2,000 ש"ח. בלעדי לתיווך 

______________________________________________)05-05(ר"מ 052-2600600

1-1.5 חדרים

■ בהדר גנים קוטג' 4.5 מושקע, 
140/240 + )מיידי(. 052-3700168 

______________________________________________)05-05(052-8064545 שיל"ת נכסים

■ דירת 2.5 חד', קרקע, 2,700 
______________________________________________)05-06ל(ש"ח, משופצת. 052-8765773

2-2.5 חדרים

■ דרושה דירה להשכרה 4-6 חד' 
______________________________________________)05-05(בב"ב מהקיץ. 050-2030007

■ דרושה דירה לעסק ק"ק, או 
ק"א, ברח' ר"ע בב"ב. 

052-5149191)05-08(______________________________________________

■ דרושה דירה לזוג צעיר ללא 
ילדים באלעד, באזור העליון, 2.5/3 

______________________________________________)05-06ח(חד'. 054-6935552

■ מחפשים דיר לקניה/ השכרה 
כ- 120 מ' בשכ' ה' קרקע או 

______________________________________________)05-06ח(ראשונה+ מעלית. 0528-431920

■ "אמיתי נכסים" משרדינו 
מתמחה בשרותי תיווך ויזמות, 

ברשותינו מאגר של נכסים 
______________________________________________)05-5(להשקעה. נריה 054-4485471

■ בפתח תקוה, מחולקת 
ל- 4, ק"ב, מושכרת ב- 

7,200 ש"ח, 1,080,000 
ש"ח. "פלטרין" 
0573-106-742)05-05(______________________________________________

■ במרכז השקט להשקעה, 5 
חד' תשואה 7.5%, 910,000 ש"ח. 

 052-8064545 052-3700168
______________________________________________)05-05(שיל"ת נכסים

■ בלעדי חנות אוכל ברח' 
ר"ע, בציר המרכזי ביותר 

בבני ברק, מפוארת, 
מאות לקוחות ביום, 

הכנסה גבוהה ביותר, 
לפרטים "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)05-05(______________________________________________

■ להשכרה חנות במרכז 
ר"ע ב"ב, ק"א, 80 מ"ר, 

חזית, כניסה נפרדת, 
______________________________________________)05-05(משופץ. 054-4204800

■ להשכרה חדר ישיבות/ 
משרדים מפוארים במגדלי שקל. 

052-7615443)05-06(______________________________________________

■ להשכרה במרכז בת-ים! חנות 
200 מ"ר+ 100 מ"ר חצר, 

______________________________________________)05-05(מהממת, מיידי. 052-2457617

■ בלעדי! בהרב קוק 
משרד 2 חדרים+ חדר 
המתנה מפואר, ק"ק. 
כניסה מהרחוב חזית! 

2,500 ש"ח בלבד! 
"סלומון נכסים 

______________________________________________)05-05(והשקעות" 052-7652801

■ באזור האולמות, בנין 
מפואר! לאולם אירועים 

החל מ- 700 מ"ר 60 
ש"ח למ"ר. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
______________________________________________)05-05(03-6199323 שוקי

■ בלעדי! לכל מטרה 
180 מ"ר בזכרון מאיר, 

ק"ק, שירותים חניה, 
גישה לרכב, 6,500 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7625144)05-05(______________________________________________

■ להשכרה חנות )סמוך 
לר"ע במרכז ב"ב( כ- 70 
מ"ר, אטרקטיבי, מיוחד, 

מיידי! "תיווך סגל" 
 050-4113250
050-6500740)05-05/12(______________________________________________

■ להשכרה חנות כ- 100 
מ"ר )בב"ב( גדולה, חזית 
רחבה, מחיר אטרקטיבי, 
מושקעת! "תיווך סגל" 

050- 050-4113250
6500740)05-05/12(______________________________________________

■ להשכרה חנות בגן 
ורשא בב"ב, עורפי, כ- 

120 מ"ר, במחיר 
אטרקטיבי! מיידי! "תיווך 

סגל" 
 050-4113250
050-6500740)05-05/12(______________________________________________

■ להשכרה בבני ברק 
בהרב לנדא/ חזון איש, 
חנות חדשה ומפוארת, 

75 מ"ר לא למזון. "תיווך 
______________________________________________)05-05(דירה נאה" 052-7637000

■ במרכז בת- ים! להשכרה/ 
מכירה, חנויות, אולמות, משרדים 

בכל גודל ולכל מטרה. 
052-2457617)05-05(______________________________________________

■ למסירה/ להשכרה, 
חנות בר"ע פינת 

ירושלים, במיקום מרכזי 
30 מ"ר+ גלריה, שכירות 
נמוכה, דמי פינוי, מיידית. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)05-05(______________________________________________

■ חנות/ משרד 20 מ"ר- 45 
מ"ר ברבי עקיבא בלעדי מפתחות 
במשרד "אלמוג נכסים" ר' עקיבא 
054-7722743 03-6166105/4 ,56)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים 
חנות 20 מ"ר משופצת+ 

סורגים ליד העיריה, 
2,350 ש"ח מיידי! 

"סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! למכירה! חנות 
בז'בוטינסקי ע"י ר"ע, 
עסק פעיל, 800,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)05-05(______________________________________________

■ חנות ברח' ז'בוטינסקי, 20 מ"ר 
חזית, 1,800 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)05-05(______________________________________________

■ להשכרה לאולם תצוגה 
חנות גדולה 130 מ"ר בגן 
ורשה בק"כניסה, 13,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ להשכרה אולם תצוגה 
67 מ"ר ברח' ירושלים/ ר' 
עקיבא ב"ב, ק"ב, מחולק 

ל- 3 חד', 5,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בלעדי במרכז פ"ת להשקעה, 
כ- 100 מטר, 785 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

■ בשד' איינשטיין )החלוצים( 
יחידת דיור, חדר כ- 25 מ"ר+ 
מרפסת, חדשה, מוארת, כ. 

פרטית, מיידי! במחיר כולל כל 
______________________________________________)05-05(המיסים. תיווך 054-6414942

■ בשטמפפר קוטג' +4.5 גינה 
מיידי. 052-8064545 -052

______________________________________________)05-05(8906653 שיל"ת נכסים
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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 
אולם 60 מ' ק"ק 400 $ 
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'+ 

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 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avine@zahav.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

■ סוויטות אירוח איכותיות 
ומיוחדות, ללקוחות ייחודיים 

ואיכותיים. 04-6923666 
______________________________________________)18-20/11ט(054-3006099

■ חדרי אירוח הגפן בלב 
העתיקה, מאובזרים קומפלט )מול 

מלון רימונים( 04-6973389    
 054-5881866 050-8227511)17-26/11(______________________________________________

■ אחוזת אשד בצפת, לרגל 
השקעה, לילה שני 50% הנופש 

______________________________________________)06-07/11(המושלם. 054-5906565

קוממיות

קצרין

■ הפגודה בפינה 4 יחידות 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים ואטרקציות ל: 
קבוצות/ משפחוות/ וזוגות.

054-9988348 
www.hapagoda.com )18-20/11ט(______________________________________________

ראש פינה

■ דירה+ מלונית, מטופחות 
ונקיות במיוחד, למשפחות 

ולקבוצות, עד 50 מקומות, חצר+ 
______________________________________________)08-15/12(מתקנים. 052-7613501/2

■ זה הזמן לטייל בגולן, קרוב 
לכינרת ולחרמון, חדרים ממוזגים 
ומאובזרים, הנחות לאטרקציות. 

050-5275981 04-6961175)11-12/11(______________________________________________

■ סוויטות הארי דירות נופש 
בעתיקה חדשות ומפוארות+נוף, 

לזוגות, משפחות וקבוצות
050-4156810 )51-52/11(______________________________________________

■ ליד מלון רימונים סמוך 
לביהמ"ד לעלוב, רחוב הנשיא. חיים 

______________________________________________)18-18/11ל(054-3113560

■ מתוקה בעתיקה בלב העיר 
העתיקה, דירת ארוח מושקעת 

ומאובזרת, במחירים נוחים. 
050-9111952 04-6921887)21-21/11(______________________________________________

■ חדרי ארוח בעתיקה, ממוזגים 
ומאובזרים, נוף לרשב"י, לכל השנה 

למשפחות וקבוצות. 
052-8495851 052-8766840)22-22/11(______________________________________________

■ "אחוזת בנימין" בעיר 
העתיקה, דירות נופש מומלצות. 

052-8925324)11-12/11(______________________________________________

■ "ארוח בעתיקה" דירות ארוח 
בלב העיר העתיקה, מאובזרות, ליד 

בתי כנסת, למשפחות ולזוגות. 
052-3748788)11-17/11(______________________________________________

■ חדרי ארוח בלב העיר 
העתיקה, ברח' האר"י+ נוף 

מקסים. 04-6923353 
______________________________________________)13-14/11ל(077-4322861 052-3180500

■ בעיר העתיקה צימרים 
מושקעים ויפים, מחירי מבצע. 
 0528-973803 04-6920466

054-5797133)49-50/11(______________________________________________

■ בית סמונה ומשה אלוש בעיר 
העתיקה, ארוח לזוגות ולמשפחות, 

מבצעי קיץ, מוצ"ש 50%. 
 054-2196965/4
www.bsm.co.il)23-25/11ט(______________________________________________

■ בית נוימן  10 מיטות, חדש 
ויוקרתי, ממוזג, כשר למהדרין לכל 

השנה, למשפחות/ זוגות. 
050-6318496)02-10/11(______________________________________________

■ אוירה ד'צפת צימר משפחתי 
מדהים וייחודי בקרית האומנים 
מעל מקווה הארי+ חצר גדולה 
ומקושטת, ג'קוזי, עד 15 איש. 

052-5534475)16-16/11(______________________________________________

■ דירת נופש בצפת העתיקה, 
מזגן+ נוף+ מרפסת+סוכה, 

למזמינים: 054-4619444
050-4141712 04-6923514 

)9-10/11(______________________________________________

■ בעתיקה צימר חדש ויוקרתי, 
מאובזר+ ג'קוזי לזוג+ 4, נוף 

מרהיב ואויר פסגות. 
04-6972210 050-6209248)08-09/11(______________________________________________

■ דירת נופש במחיר מדהים! 
למשפחות ולזוגות, מאובזרות, 

משקיפה לכינרת+ ג'קוזי וגינה. 
 052-2797223 04-6921554

052-3750513)17-20/11(______________________________________________

■ בלב צפת העתיקה 4 יח' 
ארוח משודרגות, מאובזרות 

וממוזגות, לזוגות ומשפחות, מבצע 
______________________________________________)17-17/11(לילה שלישי. 054-8463157

■ שלוה בצפת צימר במרכז, זוגי 
ממוזג, מטופח נוף לכינרת.  

052-3455254)08-09/11(______________________________________________

■ קרוב לעיר העתיקה, דירות 
ארוח ממוזגות חדשות, מפוארות 

______________________________________________)32-32/11(ומיוחדות+ גינה. 052-7659194

■ באוירה צפתית חדרי ארוח 
בעתיקה, מטופחים, מאובזרים 

וממוזגים, למשפחות/ זוגות. 
 04-6923169 077-4966264

050-9966264)30-30/11(______________________________________________

מכוניות

■ קונה רכבים לפירוק+ נסיעה. 
050-6622235)11-12/11(______________________________________________

■ קונה מכוניות לנסיעה ולפירוק 
תקלות מכניות, תאונות קלות 
העברת בעלות, מורשה משרד 

______________________________________________)07-08/11(התחבורה. 057-5211066

■ קונה כל הרכבים בכל מצב 
לפירוק+ משאיות, במחירים 

______________________________________________)12-22/11(הוגנים. 052-5752933

■ קונה כל הרכבים בכל מצב, 
לפירוק משאיות במחירים הוגנים. 

052-5752933)22-22/11(______________________________________________

קניית רכבים

■ מעונין לקנות מכוניות 
לפירוק+ גרוטאות משאיות 
______________________________________________)24-25/11(וטרקטורים. 052-4714818

■ קונה כל סוגי הרכבים 
והאופניים לפירוק לנסיעה, משאיות 

______________________________________________)28-28/11(מסחריות ופרטיות. 08-5340941

■ שרות עד הבית 
*טסטים *טיפולי 10,000 

*שרותי דרך, שייקה 
______________________________________________)31-09ל(052-7962228

■ קפלן אביזרים בהנהלה חדשה 
ואמינה, קונים במזומן מכוניות 

______________________________________________)37-10(לפירוק/ לשיקום. 050-2502552

■ במרכז העתיקה, לשבתות 
ומים, 2 דירות מפוארות וממוזגות, 

______________________________________________)41-40/11(5 ו- 11 מיטות. 052-7635752

■ יחידת נופש במרכז העתיקה 
מאובזרת, נוף להר מירון, מבצע 

______________________________________________)41-48/11(לילה שני בחצי מחיר. 04-6820253

קיה

■ 2 סוויטות יוקרתיות ממוזגות 
ג'קוזי, אפשרות לחבר ביניהן. 

052-7122959)44-04/12(______________________________________________

■ בעיר העתיקה דירת נופש 
מטופחת מפוארת+ חצר ונוף 

במקום שקט+ חניה, מאובזרת. 
04-6999979 052-7688789)45-18/11(______________________________________________

■ דירות קטנות וגדולות, נקיות 
ומוזגות+ נוף, לימים ושבתות. 
 04-6826216 052-7645275/2

04-6827513)45-45/11(______________________________________________

■ בקוממיות לשבת וחול, דירה 
פרטית נקיה ומסודרת+ מזגנים 

______________________________________________)50-05ל(וחצר. 08-6601778 052-7652233

■ יחידות נופש+ חדר אוכל, 
בריכה, לזוגות, משפחות וקבוצות. 

054-6465590 054-6465188)28-28/11(______________________________________________

■ במושב עמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות+ אטרקציות 
לילדים, התנסות בחליבה, רכיבה 

על פוני, והכל באוירה כפרית 
 www.mikibs.co.il .ודתית

______________________________________________)23-25/11(טל': 04-9969141 052-8669090

עמקא

צפת

■ לרגלי הר מירון 6 צימרים 
מאובזרים, ברמה גבוהה! ג'קוזי+ 

בריכת ספא שחיה לזוגות, 
משפחות וקבוצות. 

052-8621770 052-5254569)21-21/11(______________________________________________

■ וילה גדולה מטופחת 
וממוזגת+גינה+בריכה פרטית+ 2 

יח' צימרים מפוארים+בריכה 
050-5313031 052-5000485)31-32/11(______________________________________________

■ בעתיקה נקיה ,מסודרת 
וממוזגת, מרפסת+נוף, לילה שני 

04-6973454 .50%)46-47/11(______________________________________________

■ "אחוזת סמדר" בצפת 
חופשה חלומית בצימר 
מפואר, מאובזר ומפנק, 

בנוף מדהים. 
052-8719267)48-47/11(______________________________________________

■ 2 חד' בקומת קרקע, נקי מאד, 
כ. פרטית, נוף, מיזוג+ ציוד לשבת. 

______________________________________________)48-8/11(077-7922383 עידית

■ דירה חדשה גדולה בעתיקה, 
ממוזגת, לזוגות ומשפחות לימים, 

שבתות וחגים. 04-6820864 
052-7687778)48-8/11(______________________________________________

■ יחידת נופש במרכז העתיקה 
מאובזרת, נוף להר מירון, מבצע 

______________________________________________)49-48/12(לילה שני בחצי מחיר. 04-6820253

סוזוקי

■ דירת 4 חד'+ מטבח גדול+ 
מקלחת גדולה, לזוגות, משפחות 
ובחורי ישיבה, 20 מקומות לינה. 

052-4604609)36-37/11(______________________________________________

■ במירון דירות איכותיות 
מרווחות וממוזגות, דשא+ נדנדות, 
חצר גדולה ומטופחת, משפ' סופר. 

______________________________________________)18-20/11ט(04-6989734 052-8401847

■ אירוח פאר חדש סמוך לרשב"י 
לכל השנה למשפחות, קבוצות 

וזוגות צימרים ממוזגים+ נוף 
מרהיב. 052-5226788 

052-4478055 04-6980585)34-43/11(______________________________________________

מעלות
■ דירות נופש "שיר המעלות" 
מאובזרות וממוזגות, 300 ש"ח 

לזוג, בריכה ענקית וג'קוזי, 
לשבתות ובין הזמנים, 400 ש"ח.
04-9978889 052-7400401/2 

www.shiramaalot.co.il )07-08/11(______________________________________________

■ בספסופה ליד מירון בקתות+ 
יחידות נופש מאובזרות, בריכה+ 

גינה, לזוגות, ומשפחות. 
 052-4604609 04-6980449

052-5909990)52-01/12(______________________________________________

ספסופה

נתניה

■ וילה מפוארת+ ג'קוזי, באזור 
דתי, עדיפות לזוגות במחירים 

______________________________________________)45-18ל(מיוחדים. 052-7658591

■ בצאנז' סוויטות חדשות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות+ נוף 

פנורמי+ מרפסות ענקיות. 
______________________________________________)51-50/11ל(057-3125160 09-8625160

מאזדה

מירון

■ חדרי ארוח במושב מירון קרוב 
מאד לרשב"י:  04-6989012 
03-6189561 054-4918956)25-25/11(______________________________________________

■ 2 צימרים חדשים 
ממוזגים ומאובזרים, 5 
מיטות כ"א, קרוב לציון 
הרשב"י. 03-5706576 

052-7644916/7)11-15/11(______________________________________________

■ במושב מירון, ליד קבר 
הרשב"י חדרי ארוח "קליין שושנה" 

ממוזגים+ גינה!!! לזוגות 
ומשפחות. 052-4668667 

04-6989062)20-21/11(______________________________________________

■ יחידות נופש מאובזרות קרוב 
לרשב"י, נוף מדהים, במחירים 

אטרקטיביים. מרציאנו: 
 054-5983941 104-6987450

______________________________________________)20-21/11(אנגל: 04-6980453 052-3276734

■ דירות ארוח גדולות למשפחות 
גדולות ומורחבות, ממוזגות 

ומאובזרות+ חצר גדולה. 
04-6980624 052-2979067)30-30/11(______________________________________________

■ במושב מירון סמוך לציון 
הרשב"י, צימרים ממוזגים ברמה 

גבוהה, משפחת שטרק.
04-6989511 050-9989500 )38-40/11(______________________________________________

■ צימר ממוזג, מאובזר, נוף 
ומרפסת למשפחה, קרוב לרשב"י, 
מבצעים לימי החורף,  מש' אלק. 

04-6989119 054-8042119)12-21/11(______________________________________________

■ נווה מירון- חדרי ארוח לנופש, 
גינה גדולה+ חדר אוכל, לשבתות 

וימי חול. 052-7625500 
04-6980443)43-19/11(______________________________________________

■ "אחוזת אסתר"- 
צימרים מטופחים, בריכה 

בנויה וג'קוזי, גינה ונוף, 
לזוגות ומשפחות. 

 052-8723705
050-4443803)07-08/12(______________________________________________

■ מזל- ארוח כפרי וילה מרווחת 
ומושקעת, נוף מדהים+בריכה, 

מתאימה למשפחות ולזוגות. 
052-8013000)25-02/12(______________________________________________

■ וילה מאובזרת וממוזגת, 
בריכה גדולה וגינה, למשפחות/ 

זוגות. 050-6209643 
057-3197664)28-02/12(______________________________________________

■ "פנינת הכפר"- ארוח כפרי 
לזוגות ולמשפחות, בריכה פרטית, 

פינת חי )ג'קוזי סאונה בהזמנה(, 
______________________________________________)28-30/11(מקווה לגברים. 050-3388668

טויוטה

■ ארוח כפרי בוילה יפה+ בריכה 
פרטית, מושב דתי. 054-6928116

______________________________________________)35-40/11ל(

■ דירות נופש, מרוהטות, מיקום 
מצוין בלב ירושלים, החל מ- 100 

ש"ח ליום. 054-5333275 
052-8333975)30-32/11(______________________________________________

מושב תפרח
■ למשפחות ולקבוצות, ממוזג+ 

גנרטור+ חצר ומתקנים באוירה 
חרדית, בהוצאה מוכרת במחירים 

אטרקיטביים+ ברכה ביישוב. 
08-9926198 052-7612695)19-20/11(______________________________________________

■ צימרים ובתי ארוח למשפחות 
ולקבוצות עד 60 איש, ח. אוכל. 
*מטבח *מקוה *ביהכ"נ *גינה. 

______________________________________________)27-27/11ל(057-5262526 04-6980826

מושב עלמה

מושב תרום
■ "לגעת באושר" יחידת נופש 
מפוארת, נוף עוצר נשימה, ג'קוזי, 
בריכה פרטית, לזוגות ולמשפחות 

להתרשמות אתר צימרים לגעת 
באושר. 054-2496411 

050-4461037)01-28(______________________________________________

■ בעתיקה מיוחדת בית חדש+ 
מרפסת, נוף לרשב"י. 

______________________________________________)49-08ל(052-2580221 04-6924723

■ למכירה טויוטה קורולה 98, 
______________________________________________)02-5(שמורה, גמיש. 052-7682487

■ יחידת נופש מושקעת במרכז 
ירושלים, 6 מיטות, על בסיס יומי. 

052-6134378)48-48-11(______________________________________________

■ בנין ישיבה לשבתות 60 
מיטות+ בית מדרש+ חדר אוכל. 

052-7634389)35-09(______________________________________________

■ נופש במירון? רק 
אצלנו זילקוביץ, דירות 
אירוח ונופש! צימרים 

מהודרים/ דירות גן, קרוב 
לרשב"י. 04-6991038 

050-7587592)03-5/12(______________________________________________

■ בעיר העתיקה- צימר חדש 
ומפואר, נקי, ממוזג, מיוחד 
ומאובזר, לזוגות ומשפחות. 

04-6923954)03-6(______________________________________________

■ דירה גדולה חדישה ויפה, 
מחוממת בעיר העתיקה. 

______________________________________________)03-6ל(04-6999633 054-8303343

■ מזדה mpv מדהימה, 8 
מקומות, כחדשה, טסט, שמורה, 

מזגן, בהזדמנות! יעקב 
050-2469203 052-2469203)03-6(______________________________________________

■ סוזוקי ליאנה 2005, 
טסט לשנה, חסכוני 

ואמין, בהזדמנות גמיש. 
050-4103073)03-12(______________________________________________

■ פולקסוואגן טרנספורטר 2005 
______________________________________________)03-6(יד 1 45,000 ק"מ. 054-7886343

פולקסוואגן

■ אירוח חוויתי בקמפוס 
מטופח בתפרח לקבוצות 

נוער ולשבתות 
משפחתיות, בהכשר הרב 

______________________________________________)03-29(יעקובזון  052-5610149

■ סוויטות כיכר השבת סוויטות 
מפוארות ומאובזרות לתקופות 

קצרות. 054-4842062
 054-8424062 

masstik@gmail.com)09-10/11(______________________________________________

■ טויוטה קאמרי 2010 צבע 
אפור עכבר, 31,000 ק"מ, שמורה 

כחדשה, 165,000 ש"ח. 
______________________________________________)04-7ל(054-3989873 אבי

■ מאזדה 5, 2007, 7 מקומות, 
צבע כסף, שמורה כחדשה, 

______________________________________________)04-7(69,000 ק"מ. 050-5270074 בי-ם

■ מאזדה 5 מודל 2006, 
120,000 ק"מ, במצב מצוין. 
______________________________________________)04-07ל(03-9655603 054-6890969

■ טרנספורטר שטל )קרוול( 
2005 כחדשה, 120,000 ק"מ, 

ראשונה, מנכה, 130,000 ש"ח. 
052-7649151)04-07(______________________________________________

■ קרניבל 7 מקומות שנת 2006, 
מטופלת, שמורה, 94,000 ק"מ. 

______________________________________________)04-07ל(052-4473380

■ להשכרה חנות בב"ב 
כ- 234 מ"ר גדולה במחיר 

מיוחד+ גובה, מיידי. 
"תיווך סגל 050-4113250

050-6500740)33-33(______________________________________________

■ להשכרה חנות בב"ב 
כ- 130 מ"ר, מושקעת+ 
תוספות+ מזגנים, מיידי 

במקום מרכזי. "תיווך 
סגל" 050-4113250

050-6500740)33-33(______________________________________________

מגרשים

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

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

■ להשכרה בהזדמנות! 
משרד מסודר 500 מ"ר 
בהחשמונאים בני ברק, 

מחיר אטרקטיבי-ללא 
הוצאות אחזקה
050-8220243 )31-05(______________________________________________

מחסנים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזו"א כ- 28 מ"ר 

1,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

משרדים

■ בגדרה ברח' החומה 
מגרש 1,150 מ"ר עם 
אישור לבנית 4 וילות, 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ באזור התעשיה ברח' 
ברוך הירש בבנין חדש 

ומפואר בקומה ראשונה 
להשכרה 440 מטר 

מחולק לחדרים, 45 ש"ח 
למ"ר פינוי בסוף דצמבר. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)49-49(______________________________________________

בית חלקיה
■ וילה חדשה 180 מ"ר+ 

ג'קוזי+ דשא וחצר מטופחת. 
08-8683777 052-5238020)26-02/12(______________________________________________

אמירים
■ צימרים מפוארים ומאובזרים 

במושב אמירים, לזוגות/ משפחות, 
נוף מדהים. 050-3713712

www.6987908.co.il)30-30/11ל(______________________________________________

קיט 
ונופש

אור הגנוז
■ מלונית בר- סוויטות מפוארות 
וארוחות מהודרות, במרחק הליכה 

מהרשב"י. 
052-7655146 04-6987495)39-14/11(______________________________________________

■ 5 דקות מצפת ומירון, וילה 
קרקע ממוזגת, יפה ומרווחת+ 

חצר ודשא גדול, ובריכה בישוב דתי. 
050-7110255 04-6931043)41-41-11(______________________________________________

אליפלט

■ קמפוס לארוח שבתות, נקי 
ומטופח+ אפש' לקיטרינג. 

______________________________________________)49-08ל(054-5747012

אלעד

מבנים

■ בס"ד "איתור קרקעות" הסבא 
רכש קרקע ולכם לא ידוע הכן 

הקרקע. חברתנו תאתר את 
הקרקע. "אדיר מגרשים" 

 03-5739667
www.adir-migrashim.co.il)52-51/11(______________________________________________

■ בס"ד מעוניינים למכור קרקע 
ולא ידוע לכם על מיקומו מצבו 

המשפטי ומחירו. "אדיר מגרשים" 
 03-5739667

www.adir-migrashim.co.il)52-51/11(______________________________________________

■ בס"ד קבלתם ירושה קרקע 
ולא ידוע לכם על מיקומו. "אדיר 

מגרשים" 03-5739667 
www.adir-migrashim.co.il)52-51/11(______________________________________________

■ בדמשק אליעזר בב"ב 
משרדים להשכרה כ- 80 

מ"ר, ק"ק, מיידי+ 
תוספות. "תיווך סגל" 

 050-4113250
050-6500740)52-52(______________________________________________

■ ברח' חגי בב"ב, 
משרדים להשכרה 170 

מ"ר, ניתן לחלוקה, מיידי. 
"תיווך סגל" 

 050-4113250
050-6500740)52-52(______________________________________________

■ להשכרה כ- 500 מ"ר, 
ליד קניון אילון בב"ב, 

מיידי מחיר אטרקטיבי, כל 
הקודם זוכה! "תיווך סגל" 

 050-6500740
050-4113250)39-39(______________________________________________

גולן

בר יוחאי

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

סבירים! 050-4126011 
050-4126100)11-13/11(______________________________________________

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

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
______________________________________________)22-23/11ג(050-7768123 04-6987042

■ הנופש המושלם קרוב לציון 
הרשב"י, וילה+ צימרים, גינה 

ובריכה+ג'קוזי, למשפחות 
ולקבוצות. 054-2273670

______________________________________________)23-23/11ל(077-7988887

■ צימר חדש יפיפה, לכל השנה 
ולחגים, במרחק הליכה מהרשב"י, 

נוף מדהים+ מרפסת גדולה. 
052-8593700)34-30/11(______________________________________________

■ יחידות ארוח מרווחות 
ומאובזרות, משפחות וקבוצות, 

גינה ואוירה נעימה. 04-6987547 
 052-3452522

www.bar-yohai.com)34-35/11(______________________________________________

■ סמוך למירון 2 צימרים ברמה 
גבוהה, ג'קוזי+ מרפסת נוף 

לרשב"י, אפש' לוילה עם גינה 
גדולה, לזוגות, משפחות וקבוצות. 

052-6990764)35-43/11(______________________________________________

■ צימרים מעץ יפיפיים 
ומפנקים+ ג'קוזי+ מזגן+ 

מטבחון מאובזר, נוף 
______________________________________________)48-21(מדהים. 054-4523266

בית מאיר

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

מפלים, למשפחות ברוכות. 
 072-2303852 054-4796440

04-6763852)52-01/12(______________________________________________

■ "נופש בגולן"- 2 יחיד' 
נופש מאובזרות ביישוב 
חיספין, מתאים לזוגות/ 
משפחות עד 8 אנשים 

050-2770893)20-18/11(______________________________________________

בני ברק

■ ע"ב יומי/ חודשי, במלצר 21 
)ליד ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

ומאובזרות 2/4 חד'+ מעלית, 
מיזוג, ג'קוזי ומצעים. 

03-5701412 052-7613554)52-25/11(______________________________________________

■ באבני איתן 2 בקתות עץ 
מפוארות מאובזרות וממוזגות. 

לזוגות ומשפחות. 054-5684876 
054-5684978)38-38/11(______________________________________________

גליל עליון
■ זיו האביבי, צימרים ובקתות 

לזוגות ומשפחות, מאובזרות ברמה 
גבוהה מאד, בריכה אישית+ 

אטרקציות. במושב אביבים
050-9899336 050-4060689)21-21/11(______________________________________________

■ להשכרה במרכז ר"ע, 
כ- 90 מ"ר, ק"א 

למשרדים/ מסחר שקט, 
מחיר אטרקטיבי, כל 

הקודם זוכה! "תיווך סגל" 
 050-4113250
050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ במחיר מציאה! קמפוס 
במרכז לשבתות חתן ואירועים, 

התפנה לשבת תרומה. 
054-8422992)03-6(______________________________________________

■ למכירה בביתר עילית, מבנה 
חדש, 800 מ"ר לישיבה או מוסד 

אחר. בלעדי "לאינדור" 
______________________________________________)04-05ל(077-5070502 052-4506262

■ מחסנים- אולמות- חנויות- 
משרדים בערים ובאזור התעשיה, 

שרות מקצועי. תווך אחוזה 
0544-702952)04-06(______________________________________________

■ בפוריה בקתות עץ 
יפיפיות, מאובזרות 

וממוזגות, ג'קוזי ענק 
וגינה, לזוגות בלבד.

050- 6927465 
______________________________________________)20-49/11ט(04-6751213

■ חדרי ארוח מפוארים מעל 
המים ע"ב יומי או חודשי, מחירים 

מוזלים. 052-3224835 
04-6715775)20-25/11(______________________________________________

דלתון

■ דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי וקסום + גינה 

דשא ונדנדות. 04-6820038 
______________________________________________)22-24/11ג(077-7682003 050-4133098

טבריה

■ צימרים סמוך לקברי צדיקים, 
ומקווה לישיבות,  שבתות חתן 
ולמשפחות, אפשרות לאוהלים 

בשטח. 052-8793288 
04-6987854)09-13/11(______________________________________________

■ צל ברושים צימרים מאובזרים 
וומוזגים + גינה סמוך לק. צדיקים 

סוכה וארוחות מהדרין
______________________________________________)36-38/11ט( 052-8738141 052-2412041

חשמונאים

■ ארוח לרוויה בגליל- ארוח פאר 
בריכה, דשא, נוף, ג'קוזי, חדר 

אוכל, ערסלים ועוד. 04-6970537 
050-2230470 050-7230470)47-51/11(______________________________________________

חצור הגלילית

■ בחזון יחזקאל דירת קיט 3 
חד', מרוהטת ממוזגת וחדשה. 

050-4148400 08-6889750)23-24/11(______________________________________________

חזון יחזקאל

■ צימרים מאובזרים, ג'קוזי, 
ספא, בריכה מחוממת, ביכ"נ 

צמוד. 054-2080152 
052-7688885)38-38/11(______________________________________________

■ ארוח לזוגות ומשפחות בוילה 
מטופחת ופסטורלית, בסמיכות, 

______________________________________________)47-47/11(לשטיבלאך ומקווה. 052-7659842

■ דירות אירוח חדשות, ריהוט 
חדש, מאובזרת, דקה הליכה 

______________________________________________)02-27(מהכינרת. 052-7651338

■ "אחוזת כינורות" סוויטות, 
בקתות וצימרים מפוארים, מרחק 
הליכה מהטיילת ומהחופים, ספא 

ובריכה, משקיף לכינרת! 
050-2080678)22-22/11(______________________________________________

■ בשכון ד' במרכז העיר, חדר 
מרוהט קומפלט וממוזג, עד 12 

______________________________________________)45-2/11(מיטות/ איש. 052-2929405

■ טבריה "נופש הרימון" חדרים 
מפוארים+ ג'קוזי+ מדשאות, 

איכותי ונקי, מרחק הליכה לטיילת 
ולכינרת. 04-6720420 

050-6734441)46-45/11(______________________________________________

יבניאל
■ 3 דירות נופש מאובזרות הייטב 

וממוזגת+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 7 
דק' לכינרת. 052-3653484 

077-3434050 054-7218853)29-31/11-(______________________________________________

■ פינה בקריה יחידת ארוח 
מקסימה ממוזגת ומאובזרת, 

www. בקרית שמואל למשפחות
 pina770.com 052-8215770

052-5707707)03-11(______________________________________________

חיפה

■ דירת נופש יפה ומסודרת + 
גינה, ממוזגת, במחיר הכרות. 

______________________________________________)51-24ל(052-7114673/2

ירושלים

■ בגאולה, חדשה, מפוארת 
וממוזגת+ גינה, לשבתות 

ולקצרות/ + מבחר דירות בגוש 80 
ומא"ש. 02-5387605 

057-3131809)38-39/11(______________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת במרכז 
ירושלים 6 מיטות על בסיס יומי. 

052-6134378)49-49/11(______________________________________________

■ לזוג בגאולה מפוארת 
לשבתות, ימים ולקצרות. 

052-7637889 052-7638859)51-51/11(______________________________________________

■ ברובע היהודי עד 5 אנשים, 
550 ש"ח לשבת. 02-9972359 

052-5635680)04-11(______________________________________________

■ בהר נוף )כצנלבוגן( מבנה 
לכולל/ ישיבה, 400 מ"ר בשתי 

קומות, 6,500 דולר. "שרון נכסים" 
02-5666250)05-05(______________________________________________

■ בבית"ר עילית )בירושלים( 
בנין חדש לישיבה/ כולל, 4 קומות, 

800 מ"ר, בית מדרש+ חדרי 
לימוד+ חדר אוכל ומטבח+ חדרי 

מגורים, 5,500,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)05-05("שרון נכסים" 02-5666250

להשכרה קרית חינוך 
למוסד ציבורי
באזור קרית גת
052-8494446

■ קונים/ מוכרים כל סוגי 
הקרקעות והנכסים בכל סדר גודל 

______________________________________________)05-05(בכל הארץ. 052-2457617

■ בגן יבנה! 500 מ"ר טאבו 
פרטי חקלאי ברח' העצמאות, 
צמוד לבתים, השקעה מעולה. 

052-2457617)05-05(______________________________________________

■ במושב גן חיים! 500 מ"ר 
טאבו פרטי חקלאי באזור פסטורלי 
______________________________________________)05-05(ביותר, צמוד לכ"ס. 052-2457617

■ מכיר בעל קרקע שמעונין 
למכור? הפנה אותו אלינו ולך 

נשלם תווך בשמחה. 
052-2457617)05-05(______________________________________________

■ בעל קרקע/ נכס? התקשר 
ובוא לסגור עסקה מיידית, 
משלמים מחירים הוגנים. 

052-2457617)05-05(______________________________________________

■ קונים קרקעות בראשל"צ, 
בת-ים, חולון, רעננה, הוד השרון, גן 

______________________________________________)05-05(יבנה ועוד. 052-2457617

■ ביבניאל 20 דונם חקלאי טאבו 
______________________________________________)05-05(פרטי בהזדמנות. 052-2457617

■ הזדמנות נדירה- מגרש 
בראשל"צ חקלאי פרטי 

בטאבו, 295,000 
ש"ח- למגרש. 
057-3113001)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! נדיר! מגרש 
260 מ"ר בהר שלום 

במיקום מרכזי עם נוף 
מרהיב, אפשרות בניה 

של כ- 320 מ"ר 
$720,000 יציג! "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)05-05(______________________________________________

■ להשכרה! ברח' 
השומר מחסן כ- 200 מ"ר 

מיקום מרכזי. )אופציה 
להשכיר רק 100 מ"ר(. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)05-05(______________________________________________

■ להשכרה אולם 950 מ' + 
130 מ' מחולק למשרדים, מתאים 

לת"ת בב"ב. דורני נכסים 
054-3976245)05-05(______________________________________________

■ להשכרה אולם+ משרדים, 
200+200 מ' בפ"ת. דורני נכסים 

054-3976245)05-05(______________________________________________

■ במגדל חדש ומפואר 
ביותר בלב מרכזהעסקים 

של בני ברק, החל מ- 150 
מ"ר, החל מ- 55 ש"ח 
למ"ר. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
03-6199323)05-05(______________________________________________

■ בלעדי! בר' עקיבא 
משרד מפואר ביותר, 

ק"א, מרכזי מאד, 4 חד', 
3 כ"א, מרכזי ביותר 

מיידי! "סלומון נכסים 
והשקעות" 

03-6199323)05-05(______________________________________________

■ להשכרה בב"ב משרד מפואר, 
2.5 חד', במיקום מרכזי. 

______________________________________________)05-06(050-6686389 שלמה

■ 8 חד' לתיירים, מושקעת 
ונעימה+ נוף לתקופות קצרות. 

054-8414146)05-06(______________________________________________

■ ביישוב דתי- צימרים מפוארים 
מעץ, קרוב לרשב"י+ ג'קוזי+ גינה 

ונוף למשפחות וזוגות. 
052-4715060 04-6973186)05-5/12(______________________________________________

■ בנין ישיבה מפואר וממוזג 
בשכונת רמות בירושלים, להשכרה 

______________________________________________)05-16ל(לשבתות. 052-7646764

■ דייהו, 2,000, יד ראשונה, 
98,000 ק"מ, מוכספת, מחירון- 

______________________________________________)05-8ל(גמיש. 054-8446851

דייהו

■ טויוטה פריוויה, 92 7+1, טסט 
לשנה, שמורה ויפה, מזגן+ ח"ח. 

______________________________________________)05-8ל(057-5799095 03-5799091

■ יונדאי H1 שנת 2001, 9 
מקומות, שמורה ומטופלת, 

______________________________________________)05-8ל(אפשרות עבודה. 054-4786211

יונדאי

■ מאזדה 121 מודל 97, 
ידני, נפח 1,300 + טסט, 
הוחלפו בחודש האחרון: 
צמיגים, משאבת מים, 
רצועת טיימינג, מסנן 
אוויר, מטול ומושקע 

מאד, מזגן מעולה+ רדיו 
דיסק, 8,000 ש"ח. 

050-5771738)05-10(______________________________________________

■ מזדה דמיו 2002 מרווח 
וחסכוני בדלק, מציאה! 

______________________________________________)05-8ל(054-5676678

סובארו
■ בהזדמנות סובארו גרנד לאונה 
מודל 94, שמורה ומטופלת 90,000  

______________________________________________)05-08ל(ק"מ, יד שלישית. 052-4636798

■ סיטרואן ג'מפי 2007 מצב 
______________________________________________)05-08(מעולה. 052-6070625

סיטרואן

■ קאיה ג'ויס 2001, 7 מקומות, 
אוטומטית, 160,000 ק"מ, שמורה 

______________________________________________)05-5(היטב! 054-4367258

■ קריזלר 7 מקומות 2006 
______________________________________________)05-08ל(במצב מעולה. 052-6070623

קרייזלר

■ שברולט ויונט 2006 
במצב מצוין, יד שניה, 

100,000 ק"מ, יפיפיה. 
______________________________________________)05-8(052-2892526 )במודיעין(

שברולט



הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 6 לכ"א בשבט תשע"א 26/01/11 ז וברכהמ 6 6 4 3*

www.fatgetslim.com 057-5811409

מדריך  והרזה",  הספר "השמן  מחבר 
את  יצר  אשר  היצרן,  הוראות  לפי  לאכילה 
דעת  על  נסמך  הספר  בחוכמה.  האדם 
המחוברים  התזונה  במדעי  וחכמים  גדולים 

לתורת ישראל.
כמבקר  המחבר  של  נסיונו  פרי  הוא  הספר 
מזון בשרות המזון הארצי במשרד הבריאות 

במדור  כבוד  שוכן  והוא  שנה   14 במשך 
של  הלאומי  בבית-הספרים  חובה  ספרי 
הספר  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה 
הוא שדה של ריחות וטעמים וצבעים ומבחר 
מתכונים המעוררים כל חוש פנוי היישר לתוך 

הצלחת, בלי תחנות ביניים בכרס ובירכיים.
ספר דק למי שרוצה להיות דק/ה

ברוך הלוי-סגל (יליד 1932)
השמן שהפך לרזה!

 ספרי תורה

קודש
052-7614347

במחירים נוחים
ובתשלומים נוחים

שליחויות

■ שידוכי משה- לנשים, הרשמה 
חינם, הצלחה לגברים, רציניים, 

______________________________________________)16-17/11ל(במחיר סימלי! 052-8787182

■ "חסדי נועה" שידוכים לכל 
הגילאים לכל המגזרים בארץ 

ובעולם, סודיות מובטחת! 
054-4813700)08-11/11(______________________________________________

■ "הרואה" ר' מסעוד מסהרה 
שולשלת של מקובלים, נכדו של 

הראשון לציון ר' בטיטו, לזיווג, 
שלום בית, התייעצות לפני ניתוח, 

ח. נפש. 08-9439210 
052-8885658)12-13/11(______________________________________________

תשמישי קדושה

■ זיווג הגון בקרוב- מאגר הצעות 
לרווקים ורווקות ופרק ב', לכל 

החוגים הדתיים. 052-3340338 
z-h-v.co.il)31-06(______________________________________________

משלוחים לחו"ל

Yanki
ינקי

Yanki
Yanki

Yanki
Yanki

Yanki

ינקי

ינקי

ינקי

ינקי

ינקי

שירות אמין ואדיב, 
כי אנחנו לא יודעים לעבוד אחרת

לידיעתך!
משלוח אוירי של ספרי קודש לניו 

יורק עולה 9 ש"ח לק"ג בלבד.

0 7 7 - 5 3 5 4 8 8 0

למשלוח מעל 300 ק"ג. עד ר"ה תשע"א

שירות אמין ואדיב,
כי אנחנו לא יודעים לעבוד אחרת

077-5354880

דירות 
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

ידותאב

דרושים

קיט 
ונופש

עסקים

יד שניה
קונים

יד שניה
מוכרים

ביקוש 
עבודה

שותפים

השקעות

בני ברק

4-4.5 חדרים
אלעד
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גני תקוה
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ירושלים
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פתח תקוה

רמת גן
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מבנים
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מחסנים

מעונות
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טיולים

טיולי ג'יפים

אופנועים

מסחריות
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כללי

פנטהאוז ודירות גן

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

אור הגנוז

בני ראם

+5 חדרים

2-2.5 חדרים
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בירייה
בני ברק
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rושירותים
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מכוניות

ביקוש 
דירות

■ הגמ"ח הארצי השבת אבידה. 
אבד לך משהו? מצאת משהו? 

התקשרו בהקדם ל:
1-599-500-003)28-28/11(______________________________________________

■ נמצאה שרשרת ביום א' 
22.11.09 ברח' יהושע בן נון ליד 

המכללה החרדית בבני ברק, ניתן 
לקבלה ע"פ סימנים.

______________________________________________)48-52ל( 050-9024716
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קונה ירושות, כלי כסף/
זהב, חפצי יודאיקה, 

שטרות, ספרים ישנים 
פינוי תכולת דירה
מחירים הוגנים!

050-9303353/83

קונה ירושות, כלי כסף/
זהב, חפצי יודאיקה, 

שטרות, ספרים ישנים 
פינוי תכולת דירה
מחירים הוגנים!

050-9303353/83

■ בית התכשיט קונה זהב, 
תכשיטים, מטבעות, יהלומים 

______________________________________________)06-07/11(וירושות במזומן. 052-8224141

■ Goldchange קונים 
זהב, תכשיטים, מטבעות 
וירושות, התשלום הגבוה 

______________________________________________)31-04/11(ביותר! 03-6219999

■ קונה תכולות דירות, עזבונות, 
כלי כסף, ספרים עתיקים, מטבעות 

ושטרות. 02-5376202 
052-6344396)33-7(______________________________________________

■ קונה זהב, תכשיטים 
מטבעות, מתחייב למחיר הכי גבוה 

בשוק. בן ציון: 052-7110736 
______________________________________________)33-16(עמוס: 052-7247630
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מוצרי חשמל

■ קונה שעוני יד גברים 
וכיס מזהב, כלי כסף 

וסכום ישנים, דברי זהב 
וכסף ומטבעות מזהב, 
______________________________________________)41-13(שטרות. 054-4577961

■ בת מלך שידוכים איכותיים 
למגזר דתי וחרדי בלבד! סודיות 

בראש מעיינינו בס"ד הצלחה 
מובטחת. 03-6169224 

03-5789886)13-14/11(______________________________________________

■ רוקח המציא משחה המטפלת 
בכל סוגי פטריות הצפורניים ויבלות 

העור, בשבוע ימים, רק בב"ב. 
054-3541362)35-10/11(______________________________________________

רפואה משלימה

ריפוד
■ מקבלים עבודות ריפוד, 
ספות וכסאות במבחר בדים, 

תיקוני נגרות ופוליטורה, מושב 
______________________________________________)01-31ל(כסא- 50 ש"ח. 052-4227714

■ צילום ארועים, 
חתונות, בר מצוות, ברית מילה, 

אירוסין, גני ילדים, במחירים 
______________________________________________)18-18/11(מפתיעים, אודי! 050-5808315

צילום אירועים

■ הקץ לקנדידה!!! פורמולה 
טבעית עוקרת קנדידה מהשורשים, 

100% בצלחה וריפוי! מסיע 
בהרזיה המלצות בשפע!

052-7686864 08-9231539 )41-23(_____________________________________________

■ החזר דלק אמיתי בהתקנת 
מערכת גז ידידותית, כמה אתה 
______________________________________________)44-8/11(חוסך? 50%!!! 050-4111105

פטנט לרכבים

■ שידוכי הצלחה בהנהלת הרב 
חדד ובברכת רבנים רווקים/ות 

גרושים/ות לדתיים חרדיים, ייעוץ 
משפחה, הוצאת עין הרע, לפי שמן 

ומים, שלום בית. 
______________________________________________)48-22ל(03-9301203 054-3133756

■ שידוכי "בית ישראל"- לכל 
הגילאים, המגזרים, העדות ופרק 

ב', בוגר קורס איגוד י.נ.ר 
052-8598155 משה 03-6161116 

______________________________________________)46-46/11(עד חצות ת-ד 1248 ב"ב

■ GOLD- TRADE קונים 
זהב, תכשיטים, מטבעות ומטילי 

זהב, מחירים הכי טובים! 
054-7720056)46-5(______________________________________________

■ משקה טבעי מהדרין לירידה 
במשקל ולהשלמה תזונתית, 

תוצאות מדהימות. 054-6371670 
02-6715880)47-6(______________________________________________

■ שידוכי רונית- נשים, חינם, לכל 
הגילאים, גברים, במחיר סימלי. 

054-9175975)47-7(______________________________________________

■ קונים זהב ישן במזומן! כל 
 14k  = הסוגים! השבוע במבצע

85 ש"ח. 050-8915101 
050-8816164)48-7(______________________________________________

פדיקור
■ "אסטתיק סנטר" 

טיפול פטרית צפורניים 
בלייזר, פטנט עולמי 

לציפורן חודרנית 
ללא כאב. 

לגברים- 054-3976245 
______________________________________________)49-08ל(לנשים- 050-2030007

קוסמטיקה

■ "אסתטיק סנטר" 
הסרת שיער לצמיתות 

בב"ב ואלעד. 
לגברים: 054-3976245 
______________________________________________)49-08ל(לנשים: 050-2030007

■ מטפלת בכירה מתמחה באיזון 
לחץ דם, סכרת, בקרת משקל, 

הפסקת עישון, חרדה ודכאון, 
______________________________________________)49-9(ודיכור. 054-4569424

שיפוצים

■ אמבטיה קומפלט תוך 
שבוע, 16,000 ש"ח, כולל 

הכל, ארון אמבטיה 
מתנה. "שיפוצית" 

______________________________________________)50-09ל(0544-358-355 בי-ם

■ "ביחד מרכז 
השידוכים" סניף חדש 
בטבריה מצטרף ל- 60 

סניפינו: בדרום- אשדוד, 
באר שבע, רחובות. 

במרכז- ב"ב, קרית ספר, 
מודיעין אלקנה, אלעד. 

באזור י-ם- י-ם, בית 
שמש, ביתר, מצפה 
יריחו. בצפון- רכסים, 

חיפה, צפת, חצור, טבריה 
ועוד. אלפי הצעות מחכות 

בשיחת טלפון אחת. 
 1-800-100-992

ממשיכים לצרף אלינו 
שדכנים/ות למודל נפלא 
וריווחי של שיתוף פעולה 

1800-100-992)51-01/12(______________________________________________

■ אומנות הבניה מבצע כל 
עבודות השיפוץ ברמה גבוהה 
ובמחירים נוחים, ייעוץ חינם. 

050-3353588)52-08(______________________________________________

נגרות ותריסים

■ בס"ד אסף יוסף, מטפלת 
מוסמך הילנג יהודי גוף ונפש, 

המלצות, תשועת ה' כערף עין. 
052-3406146 050-4618888)01-1/12(______________________________________________

■ בהזדמנות כחדשים, מכונת 
כביסה, מייבש, ארון ומזנון. 

______________________________________________)52-13ל(052-4209283

■ למכירה ציוד הגברה הכולל 4 
טופים B@C 700W כמו"כ 

מגברים, אפקטים ובאסים 
050-6952876)52-11(______________________________________________

■ הזדמנות בתפירה-ברנינה 
מקורית דגם 800 - 1,750 ש"ח. 
*ברנינה דגם 881 - 2,150 ש"ח. 

*אוברלוק ברדר x 4 חוטים- 1,750 
ש"ח. *אוברלוק בייבי לוק- 1,450 

ש"ח. *זינגר ביתית+זיגוג- 650 
ש"ח *זינגר חדשה מג'יק- 950 
ש"ח. מבצעים לחדשים ביתית 

ותעשיתית שרות איסוף תיקונים 
מבית הלקוח. מנחם דסלר 5 בני 

ברק. כל יום שלישי אנחנו נמצאים 
בירושלים  באגריפס 88 שוק קניון.            

  050-5894918  03-5791036)48-22(______________________________________________

■ הפתרון למשכנתא! ניתן 
להשיג משכנתא במחיר מוזל, גם 

לכל מטרה, דרך הבנקים. 
052-7692901)51-52/11(______________________________________________

■ פדיקור רפואי מומחים לכל 
בעיות כף הרגל ופטרת הצפורניים 

מטפל לגברים ומטפלת לנשים. 
______________________________________________)02-05ל(054-4441567 בי-ם

■ צבעי ותיק, מקצועי ואחראי 
דירות+ ח. מדרגות, אפשרי 
בתשלומים. 050-5829142 

______________________________________________)02-06ל(03-6736961 אורן

צבע

■ כל סוגי השיפוצים, כולל 
איטום, תיקוני תריסים, צבע החל 

______________________________________________)02-05ל(מ- 1,200 ש"ח. 054-3436460

שר
א

מסך
מגע מעוניין לקנות

ספרי תורה
בכל מצב.

גם מיעדים לגניזה
ומגילות מגוויל

054-6420392

■ קולמוסי נירוסטה )דרור( 
מהצורה החדשה, וחזקים יותר 
______________________________________________)02-5(להכנה עצמית. 050-4148053

משכנתאות
■ "עזר משכנתאות"- הלוואות 
ומשכנתאות לרכישה ולכל מטרה 

גם לחברות ולתושבי חו"ל. 
050-2342376)02-50(______________________________________________

■ פרוק והרכבת ארונות, 
החלפת צירים, מסילות, תיקוני 

כסאות ושולחנות+ תיקוני תריסים 
והחלפת שלבים, סגרים גלגלים 

לחלונות ולתריסים. 052-2438769 
______________________________________________)03-28(יוסף 03-9220520

■ שידוכי מצוה ללא דמי רישום 
לדתיים, עד 45 ר. ג. א. 

______________________________________________)03-6ל(050-2472257 בערב

שידוכים

■ למסירה בחינם מקרר, הוד 
פוינט 680 ליטר, דרוש תיקון קל 

______________________________________________)03-5()בי-ם(. 02-5710110

■ מחשב נייד כולל שנה אחריות. 
ב- 1000 ש"ח בלבד. הוותיק והיחיד 

בענף. 052-6643701 
______________________________________________)4-14/11ט(054-4543701 

■ מחשבים ניידים פנטיום 4, 
כולל אחריות! 1300 ש"ח, ללא 

ריבית, הוויתק והאמין בענף.
052-6643701 054-4543701 )44-5/11(______________________________________________

■ השכרת מחשבים ניידים 
ומקרנים, אפש' לרשת אלחוטית 

והגעה לבית 052-3004499
052-7668337 )18-20/11(______________________________________________

■ מחשבים ניידים ומקרנים, 
להשכרה במחירים הנמוכים בארץ, 

עובדה! המרות מוידאו לדיסק. 
______________________________________________)18-22/11ט(050-7801545

מסגרים וריתוכים
■ תיקונים קלים במחירי הגמ"ח 

של ב"ב. 03-8073001 
______________________________________________)04-03/12ל(057-3180730

■ איפור קבוע להדגשת תווי 
פנים ללא כאבים בשיטה ייחודית 

______________________________________________)05-12(באזור ב"ב ר"ג. 052-2319699

■ שידוכי פנינה לציבור החרדי 
לבחורי ישיבות ובנות סמינרים. 

______________________________________________)04-13ל(052-7160684 עד 22:00

■ שידוכי אורה אור לרווקים/ות, 
דתיים וחרדים, גרושים/ות אלמנים/
______________________________________________)04-07ל(ות. 03-9348340 בין 16:00-22:00

■ אבד כובע בורסלינו באוטובוס 
קו 350 מב"ב לאשדוד ביום שישי 

______________________________________________)04-05(לפני חודש. 052-7662350

■ פנטיום 4 שולחני, מעבד חזק, 
אינטל+ צורב DVD ווינדוס 7 
______________________________________________)04-7ל(ותוכנות, חדש. 054-8452044

■ "הזריז"- שליחויות 
לבתי משפט פרטיים, 

מוסדות, זמין 24 שעות. 
 052-7662766
052-8531222)04-07(______________________________________________

■ אברך מאנ"ש מבטל עין הרע 
בעופרת, להצלחה בכל העניינים. 

050-4105304)22-48/11(______________________________________________

■ "שלמה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל הארץ 

רכבים מפוארים ונתב"ג 
ירושלים וב"ב, ואירועים 

משפחתיים 
 057-3188842
050-7532336)25-27/11(______________________________________________

הוצאת עין הרע

■ הוצאת עין הרע בעופרת, 
______________________________________________)17-45/11(מסירת שמות בטל': 02-5000-825

■ תקליטנית מקצועית, זיקוקים, 
קריוקי הפעלות, ריקודים מצגת, 

והגברה, יהיה שמח! רינה 
054-2339100)24-25/11(______________________________________________

■ החל מ-300 ש"ח, 
אורגניסט+ זמר+ תקליטן, מנגן 

ושר בכל סגנונות המוזיקה 
______________________________________________)31-31/11(והאירועים. 050-5791817

■ הגמ"ח המרכזי לבר מצות 
ובריתות והחודש מבצע! אורגניסט 

______________________________________________)33-07(+ זמר, 600 ש"ח. 054-8435036

מוצרים 
rושירותים

אירועים

איפור

■ מלי קצובר, איפור כלות, 
ביוטי+ מבצע למשפחות, 

השתלמות למאפרות וותיקות, 
______________________________________________)22-22/11ל(מאסטר באיפור. 052-8728886

בריאות
■ פתרון טבעי לבעיות קשב 

וריכוז, טיפול במערכת הרגשית, 
______________________________________________)29-27/11(205 ש"ח לחודש. 054-5615359

הובלות והסעות

■ תקליטנית מקצועית 
לבת- מצוה, חינה, ערבי 

נשים, קריוקי, ציוד 
חדשני, המלצות חמות. 

______________________________________________)42-6/11(רינת 052-3229743

■ הובלות לדירות, הובלות 
קטנות אפשרות לטנדר ולמגררת 

מחירים זולים לאברכים.
054-4362524)44-15(______________________________________________

■ "תקליטיית הללויה"- לבר/ 
בת מצווה תהלוכת ס"ת+ 

תלבושות וטרבוקות, מכונת שלג 
ופלקט כותל ותאורה. 

052-2796694)46-1/11(______________________________________________

גרפיקה
■ כל עיצובי הגרפיקה בשרות 

אדיב ובמחירים נוחים. 
 hhafakot@gmail.com

______________________________________________)47-49/11(הדר- 052-8583352

■ הובלות 1/2 מחיר אברך 
מבצע הובלות קטנות וגדולות, 

______________________________________________)39-10(מחירים מפתיעים! 052-7655581

■ תקליטן עמיר סדן במבצע 
חורף לבני תורה, הכי שמח וכדאי 

______________________________________________)48-07(שיש! 052-7662997

תזמורת לחתונות

מתאים לכל תקציב ולכל ארוע
yoni@simplytsfat.com

סגנון  חסידי, קרליבך, 
           כליזמרים וכו‘ 

052-7122959

■ המתקין החרדי 
פלדלת- 1,850 ש"ח 

בלבד, צילינדר 150 ש"ח 
בלבד הרכבת מנעול 

כספת/ מספרים ועוד. 
052-7123195)48-11/11(______________________________________________

דלתות

■ היימיש דרייבר רכב מפואר, 14 
מקומות לצפון ולכל הארץ, מחירים 

טובים! 050-6801140 
057-7734245)48-7(______________________________________________

■ עבודה עברית הובלות והעברת 
דירות בישע ובכל חלק הארץ, 

שרותי הכנסה ויד שניה. 
057-7722722 03-9367728)48-04/12(______________________________________________

■ בניית אתרים לעסקים 
כולל מסחריים.

 www.webphpsql.net 
______________________________________________)50-9(טל': 02-6415447

בניית אתרים

■ דיסקים להתפתחות אישית 
ושליטה על כעסים ירידה במשקל, 

ניהול עצמי וקאוצ'ינג. גילי מאור 
050-4148443 03-6168629)50-23/11(______________________________________________

■ "הסעות מאיר"- *לארועים 
*נתב"ג 24 ש' *15 מקומות, לכל 

חלקי הארץ, מחירים נוחים- 
______________________________________________)50-9/11(באחריות! 050-6320177

השכרת רכב

■ הסוכן האישי שלך 
בחברות הגדולות 

והמובילות, שירות מסביב 
לשעון, נחום רבינוביץ. 

0573-10-27-27)25-26/11(______________________________________________

■ מבצע חורף! בהשכרת רכב 
מחיר לחודש ללא הגבלת קמ"ש, 

2,000 ש"ח+ מע"מ. 
______________________________________________)49-08ל(054-8160001

מבצע 
השכרה!

החל מ:

 129& ליום
    ללא הגבלת קילומטר

השכרה רכב מגיל 21 ומעלה
ללא חיוב שבת

אין שרות באזור ירושלים

ליום לרכב03-570020399
אוטו' קטן
כולל מע"מ

לתושבי ב"ב

&

ייעוץ ועזרה

■ יעוץ משפטי חינם, הוצאה 
לפועל, משפחה, דירות, עסקים 

וכו' "ארגון חסד ומשפט" בהמלצת 
______________________________________________)44-8/11(הר' רבינוביץ. 050-4111102

■ ייעוץ ע"י גרפולוג מוסמך 
אביעד תוהמי: זוגיות, תעשוקתיות, 

חינוכי, כיוון לחיים, אפשרות 
______________________________________________)46-5(בפקס/ דואר. 052-7628747

■ קפלן אביזרים בהנהלה חדשה 
ואמינה, משכירים מכוניות 

לאברכים )גם בערב(. 
050-2502552)37-10(______________________________________________

ג'ם טורס
ב כ ר ת  ר כ ש ה

מרכז הזמנות ארצי
03-5789454

מבצע שדרוגים

מבצע שבת

■ הובלות קטנות ושרותי טנדר 
באזור ירושלים והפריפריה, מחירים 

______________________________________________)01-12(נוחים! 054-4929348

■ ייעוץ מנצח! התמחות באימון 
אישי/ עסקי, תמיכה רגשית 

והדרכה לשיפור איכות חיים בזמן 
______________________________________________)02-09ל(קצר. 054-5349001

אימון אישי

■ הוצאת עין הרע להצלחה 
ושחרור חסימות בעופרת, אופציה 

______________________________________________)02-13(בטל': 050-2641443

מרכז הזמנות ארצי
052-76-89-85-9 | 07-22-3333-20

אדיבות | אמינות | מקצועיות

מגיל 
23+

המחירים הכי
זולים במדינה

השכרת
     רכב
השכרת
      רכב

חשמל ואינסטלציה

■ לבנות ולהבנות- ייעוץ נישואין, 
השקעה בעיצוב פנים ויסודות 

חזקים. 052-7669514 
03-6765707)02-5(______________________________________________

לימוד נהיגה

■ מורה נהיגה לנשים. 
*אוטומטית- ידנית, אמינות 

ומהירות, אפשרות לקבלנות 
______________________________________________)08-09/11(בהגבלת טסטים. 054-5670264

■ הסתבכת?! בחובות בנקים, 
משכנתאות, הוצאה לפועל, פש"ר, 
גירושין )סיוע כספי( 03-6919389 

052-2684343)48-9/11(______________________________________________

ייעוץ נישואין

■ "תקליטיית הללויה"- לבר/ 
בת מצוה תהלוכת ס"ת+ 

תלבושות וטרבוקות, מ. שלג 
ופלקט כותל ותאורה, 1,200 ש"ח. 

052-2796694)03-10/11(______________________________________________

■ בכל הארץ! דירות, פירוק 
והרכבת רהיטים, אריזה ואחסנה, 

______________________________________________)03-14(נהג חרדי. 052-3533430

■ "הברכה"- שרות אמין ואדיב 
באזור המרכז, מחירים נוחים! חיים 

050-7775302)03-6(______________________________________________

■ דרור חלוץ מורה נהיגה 
מנוסה ומוכר בבני ברק 
והסביבה, מחיר הדלק 

עלה, מחיר השיעור ירד, 
מבצע ל- 3 חודשים, 
באוטומטי מזדה 3, 

קונפורט חדשה 75 ש"ח, 
ידני טויוטה קורולה חדשה 
85 ש"ח, הקפדה על זמן 

שיעור 40 דקות 
לפחות!לימוד באוירה 

טובה, יחס אישי, סבלני 
ומקצועי, אחוז הצלחה 

במבחן ראשון גבוה מאד. 
______________________________________________)33-8ל(052-2514960

ויטרינות
■ ויטרינות מדהימות ביופין 
לנרות שבת, לא תופס מקום, 
______________________________________________)04-07ל(מחיר מציאה. 054-8435664/5

■ גמ"ח הובלות לפי שעה, 
______________________________________________)04-7(באזור המרכז. 052-4862187

■ טיפול לפי שיטת ורדי 
להתגברות על קשיים בקריאה/ 

חשבון/ ריכוז/ התפתחות ועוד לכל 
______________________________________________)04-07(גיל. מירי רוט 052-7461689

■ שיפור הנישואין ע"י איש 
מקצוע לשלום בית וקדושת הבית. 

______________________________________________)50-13ל(03-6160725

 Live-Test אסור לפספס ■
לימוד נהיגה והכנה לטסטים ב- 
______________________________________________)04-15ל(DVD. להזמנות: 050-6495555

■ במרכז מורה לנהיגה ותיק יחס 
אישי- אוטומט/ ידני/ מונית/ 

משאית, מחירים נוחים, מבחן 
______________________________________________)04-07(פנימי חינם. 050-5279214

רחלי זילברמן
מורה לנהיגה
ברכב אוטומט

בביה"ס "עמירם"
03-6779915
03-6747949
052-3987899

מבצעים 
אטרקטיביים

■ אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומטחת, מזדה 3, 

חדישה, מקצועי, אמין 
ומהיר, טסט מיידי, מבחן 

פנימי בחינם. 
050-4469796)47-6(______________________________________________

■ ששון, מ.נהיגה מסור 
וסבלני )שאל את מי 

שלמד( אוטומטית 
חדישה, מבצע: 90 ש"ח 

לשיעור ב"ב- ות"א. 
 054-8408363
054-6868158)50-10(______________________________________________

■ נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר ואיכותי, 

מבצעים+ עזרה 
בתאוריה. יוסי בן יהודה 

 03-5352975
______________________________________________)09-10/11ל(052-2595370

מחשבים

■ דפנה אברהם- עו"ד, מסחרי, 
עבודה בפ"ת וב"ב. 03-5329783 

052-3322444)51-11/11(______________________________________________

מדור משפטי

■ אבי מחשבים טכנאי מחשבים 
מוסמך, הקמת ותחזוקת רשתות+ 

שידרוגים וציוד הקפי, מחירים 
______________________________________________)02-09(נוחים. 054-756-333-0

אפשרות ללימוד בקבלנות בי"ס לתאוריה עד 100 הצלחה

קפלר
פרטי  משא עד 15 טון  אופנועים  אוטומטי  לימוד נכים
 לבעלי רישיון על רכב פרטי - קבלנות למשאית בחצי מחיר

גם מעל 500 סמ"קמשא

אפשרות לימוד על ידי מורות לנהיגה
סניף פ"ת: ההסתדרות 2, סניף כפר סבא: ויצמן 189
03-9318481 ,052-2945976

אוטומטי+רגיל

מרכז מתקדם 
להוראת נהיגה

מבצע מיוחד לבעלי 
רשיונות לרכב פרטי 

ל-25 רשיונות הראשונים 
רשיון למשאיות 

במחיר מיוחד
כל הקודם זוכה!

אפשרות ללימוד בקבלנות בי"ס לתאוריה עד 100 הצלחה
פרטי  משא עד 12 טון  אופנועים  אוטומטי  לימוד נכים

קפלר
מבצע בקבלנות

לפרטי - משא - אוטומט - אופנועים ונכים
אפשרות לימוד על ידי מורות לנהיגה

סניף פ"ת: ההסתדרות 2, סניף באריאל

מרכז מתקדם 
להוראת נהיגה

03-9318481,052-2945976
1800-280-800

ללומדים מעשי תאוריה חינם

אפשרות לימוד
ע"ח צה"ל / פיקדון

בס"ד

קפלר
מבצע בקבלנות

לפרטי - משא - אוטומט - אופנועים ונכים
אפשרות לימוד על ידי מורות לנהיגה

סניף פ"ת: ההסתדרות 2, סניף באריאל

מרכז מתקדם 
להוראת נהיגה

03-9318481,052-2945976
1800-280-800

ללומדים מעשי תאוריה חינם

אפשרות לימוד
ע"ח צה"ל / פיקדון

בס"ד

ל

ל

■ מאפרת מקצועית עם נסיון רב 
בתחום, לכלות/ ערב. 

______________________________________________)05-8ל(050-7751635

■ תקליטיה שהיא תזמורת כל 
סגנונות המוזיקה, לווי אורגן קלידים 

וזמר, החל מ- 700 ש"ח. 
050-5898388)05-8(______________________________________________

■ הסעות בתוך י-ם ולכל חלקי 
הארץ, 9-20 נוסעים עם אפשרות 

______________________________________________)05-08ל(להובלות קטנות. 052-7658787

■ הדרכה לזוגות המעוניינים 
לטפח את הקשר ביניהם, בפיקוח 

______________________________________________)05-07(רבני. 054-7596719

■ הכל זורם- קליניקה לרפואה 
שלמה טיפול בשיטות מגוונות 

______________________________________________)05-05/12(וכלים מקצועיים. 052-7978079

■ הפתרון המושלם! לשלמות 
המשפחה! תחליף טבעי, בטוחה 

ויעילה, כשר! 02-6241316 
054-4904795)05-4/12(______________________________________________

■ רוצה לעשות מהפך 
בבריאות ובפרנסה? 

ולצרוך מוצרי בריאות 
במחירים מוזלים! בדוק 
ומנוסה. התקשרו אלי 

 03-5799532
03-6197908)05-06(______________________________________________

■ נמצא פרשיות תפילין באזור 
רמת אהרון, ניתן לקבל ע"פ 

______________________________________________)05-06(סימנים. 054-7308987

■ דרוש מקרוגל למסירה לישיבה 
______________________________________________)05-06ח(גדולה. 0527-695949

■ מקרר תקין 400 ש"ח, כולל 
______________________________________________)05-08ל(הובלה, באזור. 052-9772620

■ למכירה רדיאטור 10 צלעות 
במצב טוב 200 ש"ח. 

052-3548715)05-06(______________________________________________

■ למכירה מקרר משרדי במצב 
______________________________________________)05-06(טוב 400 ש"ח. 052-3548715

■ למכירה שידה בצבע עץ אורך 
1.20 לכל מטרה 300 ש"ח. 

052-3548715)05-06(______________________________________________

■ בהזדמנות מחשב נייד+ 
חלונות 7 + רשת אלחוטית צורב 

DVD, במצב מעולה. 
052-3281503)05-5(______________________________________________

■ מקרר, מכונת כביסה, תנור, 
רהיטים )סלון( מיטות ושולחן, 

______________________________________________)05-06(בהזדמנות. 054-3304352

ריהוט

■ תכולת דירה שולחן וכסאות, 
ריהוט כללי ומוצרי חשמל. 

______________________________________________)43-43/11ל(052-4227714

■ למכירה שולחן סלון משיש 
300 ש"ח. 054-3133756 

______________________________________________)02-05ל(03-9301203

DIETAMAX M.Pאוכלים פחות
שורפים יותר

הנוסחא הפעילה יום ולילה,
מפחיתה את התאבון ואת הצורך 

לאכול מתוק, מגבירה שריפת השומנים
ביום ומונעת נישנושים בלילה

קו פתוח לייעוץ והדרכה 0523-854027
ניתן להשיג בכל בתי המרקחת בתי טבע ורשת הפארמים
www.herbaflor.com   שיווק אופיר את שלפארם

עומד בדרישות משרד הבריאות

אנו שתי חברות אשר החלטנו 

לקחת את הדיאטהמקס ביחד.

בעזרת דיאטה זו הצלחנו 
להכסס למסגרת של שלוש 
ארוחות מסודרות ביום 

והרגשנו תחושת שובע שליוותה 

אותנו לאורך תקופת הדיאטה 

תוצאות הדיאטה ניכרות לעין 
בין 10-15 ק“ג.

בברכה ע.י. ס.פ. חולון

תוצאות: עד 6 ק“ג ב-20 יום

2 כמוסות 3 פעמים ביום 20 דק‘ לפני האוכל עם 2 כוסות מים

דיאטה מקס דיאטה מספר 1 בארץ
■ כסא מנהלים עור אמיתי חברת 

דסקל. *ארון צבע שמנת 
1.07x0.70 כחדש. *מקפיא 650 

______________________________________________)05-06(ש"ח. 054-8455999

■ חדש! משטח 90x1.90 ב- 50 
ש"ח. *כוננית שמנת נקנתה לפני 

חצי שנה כחדש 400 ש"ח. *כוננית 
צבע חום דבש, 400 ש"ח. 

054-8455999)05-07(______________________________________________

■ אבד צרור מפתחות החשוב 
מאד לבעליו בשבת האחרונה 

בירושלים ברחובות בר אילן ועלי 
______________________________________________)05-06ח(הכהן והסביבה. 057-3199930
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קו מכונות אוטומטיות
26 מכונות

בהשקעה חד פעמית
של 15,900 $

כ-6 שעות שבועיות בלבד

כ-16,000
הכנסה חודשית

לשבת בכולל

ולהתפרנס בכבוד

1800-211-212

₪

דרושים
סוכנים
לעבודה
מיידית!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

050-7503004 מוטי

בחולון בת ים

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

אפשרות למשרה חלקית
בסיס + עמלות גבוהות

קו"ח לפקס: 

03-9199800

דרושות
לסניף פתח תקוה
נשות מכירה

לארגון

דרושות
טלפניות

שעות בוקר / אחה“צ
תנאים מצוינים

סביבת עבודה נעימה

לגיוס תרומות

03-6164444
לפרטים:

אנרגטיים בעלי תודעת שירות
ומכירות גבוהה לעבודה במשמרות

ל-קידישיק
דרושות
מנהלות

מוכרות

קו"ח לפקס:

03-6780290

בעלי תודעת שירות ומכירות גבוהה
יכולת ניהול צוות עובדים

ראייה מערכתית
יכולת עבודה תחת לחץ

ניסיון ניהולי בתחום האופנה - יתרון!

המודעה מיעדת לנשים ולגברים כאחד

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ מכבי אש 102
■ המוקד העירוני 106

■ חברת חשמל 103
02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 

04-8381704
■ האגודה למלחמה בסרטן- 

טלמידע: 1-800-599995
טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית 
החרשים ולקויי שמיעה 

פקס: 03,5216445, 
 ,100-600-800-1 ,8530161-04

101-500-800-1
■ קו פתוח לקשישים-

מידע וייעוץ לגבי זכויות
02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ לב שומע - מענה ללבטים 

ולמצוקות
*מוקד טל' לצעירים ימים א-ה 

 02-5312555 21:00-23:00
03-6145050 *מקרים דחופים 
צעירים - כללי: 052-7633333

צעירים - חסידי: 7632222- 052 
* מוקד טל צעירות ימים א-ה 

23:00-21:00 יום א‘ 9:00-11:00 
02 -6512222

■ מרכז הסיוע לנשים דתיות-
24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

■ אדם מנוסה בטיפול בחולים 
סיעודיים, מעונין לטפל פרטי או 

בבית חולים. 03-5791296 
______________________________________________)43-44/09ל(050-5489925

דירות 
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

ידותאב

דרושים

קיט 
ונופש

עסקים

יד שניה
קונים

יד שניה
מוכרים

ביקוש 
עבודה

שותפים

השקעות

בני ברק

4-4.5 חדרים
אלעד

ביתר

גני תקוה

טבריה

ירושלים

מצפה נטופה

פתח תקוה

רמת גן

חנויות

מבנים

מגרשים

מחסנים

מעונות

משרדים

טיולים

טיולי ג'יפים

אופנועים

מסחריות

קניית רכבים

אדריכלות

אינסטלטורים

איפור

אירועים

בריאות

גמ"ח

גני ילדים

דפוס

הדברה

הובלות והסעות

השכרת רכב

חוגים

חזנות

טכנאי שירות

טכנאי מחשבים

ייעוץ ועזרה

לימוד נגינה

לימוד נהיגה

ליקויי בניה

מוניות

מזגנים

מזומנים
מחשבים

מכונות סוכר
משקפות

נגרות
סורגים
סיעוד

סלון כלות
פרגולות
צילום

קוסמטיקה
רפואה משלימה

שידוכים
שיווק לחם
שיפוצים

תיקון תריסים
תכשיטים

תרגום והדרכה
תרפיה באומנות
תשמישי קדושה

מוצרי חשמל
ריהוט

תינוקות
תקשורת

כללי

פנטהאוז ודירות גן

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

אור הגנוז

בני ראם

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

בירייה
בני ברק

בר יוחאי

גליל

הזורעים

טבריה

ירושלים

גולן

דלתון

חזון יחזקאל

יבניאל

יסודות

מושב תרום

מעלות

ספסופיה

צפון

קוממיות

מירון

נתניה

עמקא

צפת

איסוזו

אמריקאיות

וולבו

יונדאי

מיצובישי

סובארו

הונדה

טויוטה

מאזדה

ניסאן

סוזוקי

סיטרואן

פונטיאק

פיאט

קאיה

רנו

פולקסוואגן

פורד

פיז'ו

קרייזלר

שברולט

מוצרים 
rושירותים

דירות 
למכירה

מכוניות

ביקוש 
דירות

■ מגיה ותיק ומיומן 
מעונין בעבודות הגהה 

)לא סת"ם( ספרים, 
פרסומים וכדו'. מחירים 

נוחים. 0544-576500
)27-28(______________________________________________

■ אומגה 3, דגית הגיע למווי 
סתום! לנו יש את הפתרון-! 

תגלית-! דרושים מפיצים בארץ 
ובעולם. 03-6191745 ניתן 

______________________________________________)44-10/12(להשאיר הודעה 057-3161915

■ טלפניות מקצועיות 
כושר שכנוע חובה, 

תנאים מצויינים.
1700-500-003 )48-6/11(______________________________________________

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

דירות 
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

ידותאב

דרושים

קיט 
ונופש

עסקים

יד שניה
קונים

יד שניה
מוכרים

ביקוש 
עבודה

שותפים

השקעות

בני ברק

4-4.5 חדרים
אלעד

ביתר

גני תקוה

טבריה

ירושלים

מצפה נטופה

פתח תקוה

רמת גן

חנויות

מבנים

מגרשים

מחסנים

מעונות

משרדים

טיולים

טיולי ג'יפים

אופנועים

מסחריות

קניית רכבים

אדריכלות

אינסטלטורים

איפור

אירועים

בריאות

גמ"ח

גני ילדים

דפוס

הדברה

הובלות והסעות

השכרת רכב

חוגים

חזנות

טכנאי שירות

טכנאי מחשבים

ייעוץ ועזרה

לימוד נגינה

לימוד נהיגה

ליקויי בניה

מוניות

מזגנים

מזומנים
מחשבים

מכונות סוכר
משקפות

נגרות
סורגים
סיעוד

סלון כלות
פרגולות
צילום

קוסמטיקה
רפואה משלימה

שידוכים
שיווק לחם
שיפוצים

תיקון תריסים
תכשיטים

תרגום והדרכה
תרפיה באומנות
תשמישי קדושה

מוצרי חשמל
ריהוט

תינוקות
תקשורת

כללי

פנטהאוז ודירות גן

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

אור הגנוז

בני ראם

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

בירייה
בני ברק

בר יוחאי

גליל

הזורעים

טבריה

ירושלים

גולן

דלתון

חזון יחזקאל

יבניאל

יסודות

מושב תרום

מעלות

ספסופיה

צפון

קוממיות

מירון

נתניה

עמקא

צפת

איסוזו

אמריקאיות

וולבו

יונדאי

מיצובישי

סובארו

הונדה

טויוטה

מאזדה

ניסאן

סוזוקי

סיטרואן

פונטיאק

פיאט

קאיה

רנו

פולקסוואגן

פורד

פיז'ו

קרייזלר

שברולט

מוצרים 
rושירותים

דירות 
למכירה

מכוניות

ביקוש 
דירות

■ דרושים אנשי קשר לחברת 
תיירות ונופש )לתאום פגישה(. 

052-7161109)46-7/11(______________________________________________

■ ל"חברים לרפואה" 
דרושות טלפניות מנוסות 
בוקר/ אחה"צ, שכר גבוה 
______________________________________________)47-20/11(למתאימות. 03-5792220

■ לנקיון משרדים מלאה/ 
______________________________________________)48-07ל(חלקית, בוקר/ ערב. 03-5742450

■ דרושות נשים למכירת מוצרים 
מהבית, אחוזים+ משכורת, אפשר 

______________________________________________)50-5(לתקופת נסיון. 052-7654587

■ לחברה מובילה בתחומה 
דרושים נציגי מכירות, עבודה 

במשמרות בוקר/ ערב, הכשרה 
וליווי צמוד, שכר גבוה למתאימים. 
ב"ב: 052-2421553 03-5627444 

חיפה: 04-8473400 באר שבע: 
050-7538414)51-6/11(______________________________________________

■ לקו מכונות קפה רווחי, עד 
20,000 ש"ח בחודש. בהשקעה 

054-5200366 .$22,500)52-07(_______________________________________________

■ מחפשים עבודה??? 
"גלובוס"- עולם העבודות למגזר 

החרדי י-ם, ביתר, ב"ב והסביבה.  
077-5661005)52-8/11(______________________________________________

■ מעוניינים להצטרף להסעה 
מתחית ר"ע יגאל/ יהושע. 

052-7153155)52-03(______________________________________________

■ טלפניות לארגון חסד, 
30 ש"ח לשעה+ 

בונוסים- לבעלות ניסיון 
בין 9:00 ל- 14:00 

03-6783822 או 
______________________________________________)22-16/11(054-4294434 פנינה

■ לפנימיית בנות באשדוד 
דרושה אם- בית נשואה לקבוצה 

טיפולית )עד 2 ילדים(. 
052-4261955 08-8556180)02-05(______________________________________________

■ מעוניינת להצטרף להסעה 
לראשון לציון שעת הגעה 8:00 

בבוקר, יציאה מראשל"צ ב- 13:30. 
______________________________________________)02-05ל(057-3161818

■ למכרז הפאות ישראל סניף 
ב"ב, דרושה פיניסטית. לפרטים: 

______________________________________________)02-05ל(03-6187383

■ למכון מחקר מוביל )גבול 
ר"ג- ב"ב( דרושים/ות צעירים/ות, 

בעלי מוטיבציה גבוהה למוקד 
טלפוני, אחה"צ/ ערב נדרשת 

הקלדה מהירה. תנאי שכר טובים! 
073-2340017/1)52-7/11(______________________________________________

■ אברך בעל נסיון מעונין ללמד 
שיעורים פרטיים לנערים או 

______________________________________________)01-1/12(מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת לטפל 
בקשישה+ עבודות בית קלות. 

03-6197601)01-1/12(______________________________________________

■ הובלות אחים לוי-קנית מזגני 
חלון ומקררים מכירת מכונת 
תפירה תעשיתית* 2 מיטות 
______________________________________________)24-25(יהודיות 052-2743106 במרכז

■ למיזם חדש אנשי קשר 
ורכזים, מתאים גם 
למורים/ אברכים, 
אפשרות מהבית. 

______________________________________________)01-12ל(052-8416787

■ למתן סיעוד בבני ברק, 
עברנו להרב כהנמן 111, 

מטפלים/ות לקשישים/
______________________________________________)01-08(ות. 03-5782180

■ זכיינים להפצת מוצר 
מהפכני בדף הכנסה 

נוספת, הכשרה בחינם, 
אפשרות בחו"ל, עמלות 

גבוהות, לפגישה: 
 052-6350745
052-6350740)02-09(______________________________________________

■ השיער שלך שווה כסף! קונה 
שיער ישראלי איכותי. לפרטים: 

______________________________________________)03-6ל(057-3123122

■ מטפלת לגן ילדים בגבעת 
שמואל לשעות הבוקר, משרה 

חלקית 5 ימים בשבוע. 
050-8228119)02-8(______________________________________________

■ דרושים/ות לעבודה לשעתיים 
ביום בכל הארץ- לתאום פגישה 

______________________________________________)49-22ל(בלבד. 054-9787388

■ לאיטליז בב"ב קצב מקצועי 
אחראי ומסור. 052-6391018 

03-6771783)02-05(______________________________________________

■ דרושות בב"ב למוסד יוקרתי 
לכל הגילאים, למתאימים, שכר 

______________________________________________)02-05ל(מצוין. 050-5279193 8:00-17:00

■ מכסחת דשא חשמלית 
איכותית של יונדאי, 

כחדשה, רק 250 ש"ח. 
______________________________________________)41-50(באלעד- 050-5355453

■ למכירה מעיל לאשה/ נערה, 
3/4 מידה M צבע אפור כהה, 

קשמיר, של "שי מעילים" 400 ש"ח 
______________________________________________)51-10(גמיש. 052-5930022

■ להשכרה בגדים מהממים 
לארוע, טורקיז, בכל המידות. בי-ם 

052-4420402)49-52(______________________________________________

■ בתחום השיווק רשתי דרושים 
רציניים, שכר גבוה במיוחד. 

______________________________________________)02-05ל(054-8419550 )שלמה(

■ לרשת הלבשה אישית בב"ב 
מוכרות/ מנהלות + נסיון, התנאים 

______________________________________________)02-05ל(הטובים בתחום. 052-4446332

■ למסעדת שווארמה בירושלים 
דרוש עובד מנוסה ומיומן בתחום. 

050-5600777)03-6(______________________________________________

■ רוצה לעשות מכירה בביתך? 
של מטפחות, בנדנות, וכובעים 

בהשקעה זולה בכמות מסויימת 
ורווח גדול. לפרטים: 052-7134711 

______________________________________________)03-06ל(077-2342528

■ לעבודה מהבית 
טלפניות מנוסות, 

מחשב+ אינטרנט חובה 
שכר בסיס+ בונוסים. 

054-8453017)03-5(______________________________________________

■ ללב מלכה בב"ב דרושות 
טלפניות מנוסות למשמרת ערב 

19:00-22:00 שכר גבוה+ בונוסים. 
050-4100418)02-5(______________________________________________

■ לארגון מוכר ומוביל בבני ברק, 
דרושות נציגות טלמרקטינג, 

הדרכה אישית ומקצועית+ מאגר, 
נסיון לא חובה, 27 ש"ח לשעה+ 

בונוסים. לערב/לבוקר: 
057-3166619)02-05(______________________________________________

■ לאשה מבוגרת דרושה זמנית 
עזרה קלה בתפקוד יומיומי בשעות 

______________________________________________)03-06(הבוקר בירושלים 052-7687316

■ בפ"ת למעון דתי לאומי דרושה 
סייעת מנוסה, וגננת בעלת נסיון 

רב כגננת אם לכתת פעוטות. 
______________________________________________)02-05ל(קו"ח לפקס: 077-4407087

■ דרושות מטפלות+ גננת 
אקדמאית עם נסיון חובה למעון 

______________________________________________)04-07ל(בפ"ת. 054-7461999

■ דרושה עוזרת נאמנה נעימה 
וחמה לאשה עיוורת בב"ב. 

050-7528930)04-05(______________________________________________

■ מטפלים/ות לטיפול בקשישים 
בביתם תנאים טובים+ בונוסים+ 

פנסיה+ דוברי רוסית+ שומרי 
______________________________________________)04-7(תומ"צ. 1800-26-36-36

■ למעון בפרדס כץ דרושה 
מטפלת עם נסיון בלבד 

052-7678163 .7:30-16:00)04-7(______________________________________________

■ מנהל חשבונות עצמאי+ 
משכורות, 3 שעות מ- 13:00. 

03-7315573 פקס: 
03-7315569)04-7(______________________________________________

■ דרוש עובד טכני+ רשיון נהיגה 
עדיף + ידע במתח נמוך. קו"ח ל: 

 15377210405
info@pe-sy.com)03-06ל(______________________________________________

■ למספרה מצליחה בי-ם 
ובב"ב דרושים בחורים 

צעירים נמרצים עם 
כישורי ספרות ועיצוב 

שיער, למתאימים עבודה 
קבועה וקידום מקצועי. 

______________________________________________)03-06ל(057-7374902

■ זה הזמן להגשים 
חלום! פתיחת קורסי 

פאנות ספרות וקאסטם 
אצל "זהבית" י-ם וב"ב. 

052-6409997)03-6(______________________________________________

■ לרשת "בייבי סטאר" 
מוצרי תינוקות דרושיםות 

בדחיפות אנשי/ות 
מכירות ומחסנאי. 

______________________________________________)03-06ל(050-5580368

■ לסוכנות ביטוח בפ"ת פקידה 
חרוצה, אסרטיבית וחריפה, 

למשרה מלאה. קו"ח לפקס: 
______________________________________________)03-06ל(03-6702096

■ לארגון לב מלכה בב"ב 
דרושות טלפניות משמרת בוקר, 
______________________________________________)03-6(25 ש"ח+בונוסים 052-7673449

■ בב"ב דרושות טלפניות 
מקצועיות ומנוסות למשמרת ערב, 

תנאים מעולים למתאימות! 
052-7214101 077-5100721)03-6(______________________________________________

■ דרושות עובדות משק למקום 
______________________________________________)03-6ל(ציבורי. 052-8952324

■ לשבת בכולל 
ולהתפרנס בכבוד, כ- 
15,000-20,000 ש"ח 

בחודש, מתאים גם 
לנשים, בהשקעה חד 

פעמית החל מ- $15,000. 
03-7754000)03-6(______________________________________________

■ למסעדת מזון מהיר בפ"ת 
עובדים/ות דלפק, שליחים/ות 
מנהל/ת משמרת, קו"ח למייל 
sinispeed@walla.com או 

______________________________________________)03-6(לפקס 03-9048825

■ בב"ב לדובר גרמנית או 
אידיש, 5 בקרים בשבוע, 

לטיפול וליווי בבחור 
עצמאי עם פיגוע קל. 

______________________________________________)03-6ל(052-7690232

■ לארגון העוסק בהצלת חיים 
דרושים מתרימים בכל חלקי הארץ. 

______________________________________________)03-6ל(052-7649013

■ לפעוטון יד לטף 
דרושות סייעות חינוכיות 

למ"מ. קו"ח לפקס: 
03-6711808)03-6(______________________________________________

■ דרושות מטפלות למעון 
וגננת לצהרון/ עדיפות 
עם נסיון. לפרטים נא 
______________________________________________)04-05(לפנות 050-4187204

■ לחברת סיעוד בר"ג, מטפלים/
ות לקשישים, תנאים נוחים+ 

______________________________________________)04-07(פנסיה. 03-6252120

■ למעון דת"ל בפ"ת, גננת, אם 
מנוסה לגיל שנתיים, וסייעת. 

______________________________________________)04-07ל(050-6858827

■ דרושים סוכנים למכירות 
שטח, תנאים מצויינים למתאימים 
)בסיס+ עמלות( תינתן הכשרה. 

______________________________________________)04-07(ת. קולי 052-7122828

■ לקו המאחד בב"ב דרושות 
טלפניות 9:00-14:00 שכר+ 

______________________________________________)04-07ל(בונוסים. 03-5701306

■ לארגון חסד בב"ב דרושות 
טלפניות לשעות הערב. 

______________________________________________)04-05ל(03-6716704

■ לעמותת יהדות דרושים 
טלפנים + רקע תורני בעלי 

מוטיבציה גבוהה וכושר ביטוי. בין 
052-7164855 13:00-20:00)04-05(______________________________________________

■ ל"יד לאחים" בב"ב, דרושים 
פעילי שטח דוברי רוסית, רשיון 
______________________________________________)04-05(חובה. לפרטים: 050-4170143

מוצרי ספיגה
למבוגרים

כמו"כ 
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באזור ירושלים ובית שמש
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03-5754382
052-845532

מ-8:00-14:00
עמותת שמש

פיצויים
ליוצאי עירק!!! 

■ מציאה!!! פאה חדשה 
בקופסא 100% טבעי,  של גלית 
______________________________________________)25-52ל(איטליה, 800 ש"ח. 054-8443223
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תקשורת

כללי

 hs אורגן "ימהה" דגם ■
מקצועי למורות, אקורדיון 
"סקנדלי ליידי" ואקורדיון 
קטן לריתמיקה, פסנתר. 

052-2503617)50-07/11(______________________________________________

        מחפש
   תורם

            לכליה
יהודה 054-5790100
מזל 054-7533360

■ פלאפון סמסונג כשר כולל 
סים ומטען, 200 ש"ח. 

054-8420684)01-5(______________________________________________

■ אזור ב"ב ברצונכם למסור/ 
לקבל רהיט/ מכשיר חשמלי? תיווך 

______________________________________________)51-05(חינם לעזרתכם 03-6160708

■ בהזדמנות חלוק חדש לאשה/ 
נערה מידה L "אורדמן" חום + 

תכלת עם כובע 150 ש"ח. 
054-8443223)02-10(______________________________________________

■ לבעלי אזרחות ארה"ב או 
סוציאל-סוקיוריטי מובטחת הכנסה 

שוטפת 052-7150451 
03-7221767)02-05(______________________________________________

■ למכירה מכשיר סמסונג של 
פלא'+ מטען+ בטריה נוספת, 150 

______________________________________________)03-04(ש"ח. 050-7143090

■ למכירה בירושלים פלא' 
 k1 מחודש בקופסא, מוטורולה

מטען+ סוללה חדשים, 300 ש"ח. 
050-7143090)03-04(______________________________________________

■ למסירה בחינם ספרי תאוריה 
______________________________________________)03-04(לנהיגה. 057-3128248

■ מציאה! סריגים וסוודרים 
לנשים ובגדי ילדים וציוד מחנות 

______________________________________________)03-4(שנסגרה. 02-5800108

■ שטיח סיני במצב מצוין, יפה 
מאד. בצפת: 0528-973803 

04-6920466)03-4(______________________________________________

14K טבעת יהלום 1/3 קראט! זהב
מלאי מוגבל ל-10 יחידות 
מיוחד מבורסת היהלומים

מבצע

אמיר 054-3970036
אפשרות לתשלומים

1,599

www.twin-diamonds.com

תרגישי נסיכה...
טבעת הנסיכה דיאנה

אמיר 054-3970036
קונה/מחליף זהב שבור

מיוחד מבורסת היהלומים

■ אני הח"מ מבקש 
בזאת מכל מי שרכש או 

קבל ממני ספר תורה ישן 
בין התאריכים פסח 

תשס"ח לתשרי תשס"ט, 
אבקש ליצור קשר 
בדחיפות עם בד"ץ 

המרכזי לממונות "הישר 
והצדק אלעד" .יחזקאל 

יחזקאל. טל' הבד"ץ: 
054-8452452 פקס: 

057-7961573)04-7(______________________________________________

■ מוכן להצטרף לדריוער. ת.ד. 
______________________________________________)04-05(57429 ירושלים

■ מכשיר להסרת שיער למכוני 
קוסמטיקה לצמיתות כחדש, 
______________________________________________)04-07(במחיר מציאה! 054-8417850

■ למכירה ארון קודש כספת- 
______________________________________________)04-05(3,500 ש"ח בלבד. 054-8436915

■ תכולת קוטג' הכל למכירה פ. 
אוכל סלון, מקרר, תנור ועוד ועוד. 

050-5770355)42-48/11(______________________________________________

מכון להכשרת טוענים רבניים
לאור ההצלחה והביקוש הרב נפתח

מחזור נוסף של קורס טוענים רבנים
במחיר מסובסד ובתקופת זמן לימוד קצרה, 
לימודים פעמיים בשבוע בערב באזור המרכז

054-2387387 לפרטים
www.toanim.comוהרשמה:

 במקום נפתח מחזור ב›, ל-הלכה ומשפט
מחזור נוסף
 -במקום המייל יש לשנות ל
www.toanim.com

■ למשרד עורכי דין מוביל 
באזור המרכז דרושות 
פקידות גבייה, עבודה 

במשמרות, תנאים טובים 
למתאימות. נסיון 

בגבייה- יתרון. קו"ח 
 ruth@aeh.co.il :למייל
______________________________________________)04-07(או לפקס: 03-6163340

■ דרושות מטפלות למעון בת"א 
תנאים טובים למתאימה. 

054-4241810)04-05(______________________________________________

■ לסניפינו בבני ברק למחלקה 
ייחודית והכי מצליחה בארץ, 

טלפניות בעלות כושר שכנוע- 
הדרכה מיוחדת ומעניינת לכל 

עובדת המעוניינות במשמרת בוקר 
יפנו לטל': 03-6196567 

המעוניינות במשמרת אחה"צ/ 
ערב יפנו ל: 050-4187093 או 

______________________________________________)04-5(ל- 050-4176132

■ למשרד עורכי דין מוביל 
באזור המרכז דרושות 
פקידות גבייה, עבודה 

במשמרות, תנאים טובים 
למתאימות. ניסיון 

בגבייה- יתרון. קו"ח 
 ruth@aeh.co.il :למייל
______________________________________________)04-7(או לפקס: 03-6163340

■ למשרד תיווך בירושלים 
דרוש/ה סוכן/ת מכירות, תנאים 

______________________________________________)04-04(טובים למתאים/ה. 052-7162313

■ לסניף רשת מזון מהיר 
בגאולה, דרושים אחמ"ש+ 

עובדים+ נסיון, תנאים טובים 
למתאימים. 052-2775020 פקס: 

02-5374203)04-05(______________________________________________

■ למעון בב"ב דרושה מטפלת, 
______________________________________________)04-05ל(נסיון חובה. 052-7660693

■ לרשת ארצית: קופאית, 
סדרנים, מחסנאים, אורזנים. 

ירושלים: 052-7111588 
______________________________________________)05-16ל(ב"ב: 052-7155233

■ לחברה ישראלית דרושים אנשי 
שיווק ומכירות ואנשים כריזמטיים. 

מרכז: 054-9143158 בירושלים: 
______________________________________________)52-25ל(050-5355959

■ למוסד תורני חשוב דרוש שדכ' 
לחו"ל, אמין ונמרץ, נסיון חובה. 

______________________________________________)05-08ל(052-7111337

■ דרושה אשה/ בחורה שומרת 
שבת למגורים עם אשה תמורת 

______________________________________________)05-06ל(מגורים. 050-5282354

■ דרושה בחורה צעירה לניקיון 
בית בג. שמואל, פעם בשבוע 

אחה"צ, מ- 17:00-20:00, 40 ש"ח 
______________________________________________)05-06(לשעה. 054-5325570

■ די לסבל די לכאב- מוצר 
מהפכני חדש! דרושים 

אנשי שיווק ומכירות. 
052-8531222)05-08(______________________________________________

■ למעון באזור רחובות/ יבנה 
דרושה מטפלת מנוסה למשרה 
______________________________________________)05-06ל(מלאה. לפרטים: 050-4144711

■ דרושה מטפלת חרוצה 
ומסורה ל- 5 ילדים קטנים, 4 
פעמים בשבוע 15:00-20:00. 

______________________________________________)05-06ל(03-5782619 בב"ב

■ דרושים/ות מרציים/ות 
להוראת קורסים בתחומים הבאים: 
SGL, # C תכנות אתרים ובדיקות 

תוכנה בעלי נסיון בלבד. קו"ח 
______________________________________________)05-06(לפקס: 02-5373059

■ דרושה מטפלת למשרה 
מלאה לגן פרטי, נסיון חובה. 

______________________________________________)05-06ל(050-7250631 ניקול

■ למשרד רו"ח בב"ב דרוש 
מנה"ח ידע ב: חשבשבת+ נסיון, 

______________________________________________)05-08ל(ל- 6 חודשים. 03-5798514

■ למשרד עו"ד מנהח"ש, נסיון 
______________________________________________)05-08ל(בתוכנת אודכנית. 03-5798514

■ הזדמנות חד פעמית יכולה 
לשנות לטובה את חייכם! תנסו 

תראו ותאמינו. לפגישה- -050
4191191)05-8(______________________________________________

■ לקפיטריה במכללה חרדית 
דרוש/ה עובד/ת בשעות הערב. 

______________________________________________)05-08ל(052-4823987

■ לחברת סיעוד דרושים/ות 
מטפלים/ות לקשישים בבני ברק, 

______________________________________________)05-08(אלעד, מודיעין. 050-6668066

■ למסירה ארון קודש ל- 3 ס"ת, 
במצב מעולה, במחיר מוזל. 

054-4934366)05-06(______________________________________________

■ בהזדמנות מכירת זיכוי בחנות 
"בננה" בסנטר 1 של 1,100 ש"ח 

______________________________________________)05-06ל(ב- 1,000 ש"ח. 052-7628753

■ MILA לא להאמין, 
אבל זה עובד! מוריד 

לחץ- דם, ועוד! בריאות, 
ופרנסה יפה. 
______________________________________________)47-48/11ל(050-4115544

■ בהזדמנות, תכולת 
דירה, ריהוט, מוצרי 

חשמל, כמו חדש, מצב 
מצוין. 052-9199927 

052-9193844)05-06(______________________________________________

             ההרצאה המפורסמת:
"חיים ללא תרופות" 

תתקים אי"ה היום יום ד' (26.1.11) 
בשעה 20:15

באולם שע"י ביה"כ "ימין צדק" (סמוך לאו־
לם "באר מרים") ברח' סימטת משה יוסף 4 

כניסה-15 ש"ח
למביא מודעה זו 10 ש"ח 

מס' המקומות מוגבל
057-3188870

057-3188870 | 052-7136537 | 050-4143124
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גילויים חדשים
ומפתיעים

היום בבני ברק!!

הפרדה 
מלאה

מצ"ב תמונת הראש, כדי לפנות 
מקום-למחוק את התאריך שבסו־
גרים ובמקומו-לרשום את שעת 

האירוע בהדגשה
כמו"כ, למחוק את המילה 'בנושא' 

ולהזיז את המילים:'ההרצאה 
המפורסמת'

לשלב את הראש בפינה הימנית 
עליונה.

בהצלחה

תינוקות

■ ייעוץ הנקה טלפוני חינם! 
אפש' למפגש ליעוץ הנקה אישי. 

______________________________________________)44-17/11(גיתית 03-5741019 050-7901781

■ בהזדמנות עגלת תינוק 
איטלקית פג, מצב טוב מאד, 

לשכיבה וישיבה, מחיר 400 ש"ח. 
*כסא אוכל מצב טוב מאד 

______________________________________________)50-10(בהזדמנות, 100 ש'. 03-5757573

■ למכירה פינת אוכל, 
שולחן + 6 כסאות עור 

בצבע שמנת, חדש ללא 
שימוש. בב"ב 
050-4177145)04-05(______________________________________________

■ למכירה ספת עור 
שמנת, חדש ללא שימוש. 

______________________________________________)04-05(בב"ב 050-4177145

■ דרושה עגלת תאומים לא 
ענקית, במצב מצוין בדחיפות! 
052-7600256 054-8428180)04-07(______________________________________________

■ עגלת בייבי סייף חדש באריזה 
______________________________________________)05-8(500 ש"ח. 050-4191194



אינטרנט מבוקר זה שליטה וסינון ברמת ספק אינטרנט, 
זה תשלום חודשי קבוע וזול, זה קבלת שירות מקצועי 
אתרוג. אחד,  רק  יש  מבוקר  אינטרנט  ואיכותי,  זמין 

הינך גולש דרך ספק החושף אותך לתכנים לא ראויים,
מבטל את זמנך, גורם לך להתמכרות ובזבוז זמן,

האם אתה בטוח שאתה בכל זאת רוצה להישאר? 

בטוח רוצה?!

אתה בטוח רוצה לעבור לטכנולוגיה חדשנית יותר,
גישה למאגרי מידע ואתרים חיוניים, מבלי להיחשף לתכנים

לא ראויים. לקבל התאמה מקסימלית לאורח החיים 
המתאים לציבור החרדי, מחיר ללא פשרות 

ושירות זמין ואיכותי?

רוצה בטוח!

✓

מוצר חדש מבית רימון! תוכנת אתרוג מוודאת כי כל גלישה מהמחשב עליו היא מותקנת *בכפוך לתנאי המבצע
תהיה מבוקרת, גם באמצעות רשת אלחוטית על פי הגדרות המסלול באינטרנט אתרוג.

אתרוג, בטוח שזו הדרך
מבצע חסר תקדים:לרגל השקת ”תוכנת אתרוג”

או מהירות 2.5 מגה ב-35 ₪ בלבד 5 מגהמהירות

39₪ 

מתקדמים לטכנולוגיה החדשנית ביותר, לחיים ערכיים יותר, לשמירה על מה שחשוב לנו בחיים.


