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פרסם
ותתפרסם

03-5796643
שלוחה 120

054-8485990 לפרטים
והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

מבנה ארוח מפואר ברכסים
ישיבות, שבתות חתן, בר-מצוה, קמפים60 מיטות, מתאים לקבוצות,

פרשת לך לך
כ. 17:23 י. 18:34ירושלים

כ. 17:40 י. 18:35
כ. 17:19 י. 18:35

ב"ב
פ"ת

בשנת תשע"ה השקעה בדולר/יין 
הביאה תשואה בגובה 18%

אל תפספס עוד שנה, והצטרף 
עוד היום למסחר החברתי 

18% תשואה 
על הכסף שלך!

אזהרה : זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חוו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך. * התשואה הינה תשואה שחשובה על השקעה תיאורטית 

שנפתחה בתחילת שנה תשע"ה ונסגרה בסיומה.

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

להדרכה חינם
073-272-3984

*

המסקנה החד משמעית של דו"חות המודיעין שהוצג בקבינט:

"אין יד מכוונת, הר הבית הוא 
העילה לפרוץ המהומות"

דו"ח  השב"כ  הציג  השרים  לבקשת  ראשון:  פרסום 
הנסיבות  השתלשלות  את  שתיאר  מפורט  מודיעין 
שהובילו לסבב האלימות  הניתוח של השב"כ וגורמי 
בנוגע  ההסתה  וכי  מכוונת  יד  אין  כי  העלה,  הביטחון 
מקומית  הוראה    הסיבה  היא  הסטטוס-קוו  לשינוי 
שהביאה לעליית יהודים להר בין השעות 8:00 ל-11:00 
הייתה הגפרור שהדליק את חבית חומר הנפץ  נקמת 
שכם: שר הביטחון בוגי יעלון אישר את ליווי הראשון 
לציון לקבר יוסף, הרשות הפלסטינית עודכנה כשהמטרה 
הייתה ניסיון להרגעה  כשפורסמו הכותרות ההזויות 
עם דרישה לכיבוש והשתלטות על המתחם הבינו בלשכת 
הראשל"צ כי נוצלו צינית על ידי הנהגת המתנחלים / 

בי"ס לפוליטיקה

חינוך תחת אש - גפני על יו"ר הבית היהודי: "בנט גרוע מלפיד" / בי"ס לפוליטיקה

ע"פ החוק, רשות מקומית המשתתפת בתקציבי מוסדות 
חינוך רשמיים, תהיה מחויבת להשתתף בתקציביהם של 

מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים / עמ' 14

אושר חוק תקצוב המוסדות החרדים

אושרה תביעה 
ייצוגית נגד 

העירייה
בגלל אזרח שגילה שמגיעה 
לו יתרה של 171 שקלים 
מהעירייה, תצא לדרך 
תביעה ייצוגית / עמ' 6

צווי הפסקת 
עבודה לאתרים 
מעסיקי שב"חים
 צו הפסקת עבודה לחודש ימים הוצא 
במקביל,    ישראל'  'יורו  למגדלי 
מעצר עשרות רבים של שב"חים באתרי 
האבטחה  תוגברה    בשכונה  הבניה 
הקבועה והניידת בשכונה ויוקם משמר 
באישור  החרדיות  בשכונות  שכונה 

הרבנים / עמ' 4



לפרטים נוספים פנו למוקד קשרי הלקוחות:

ימים א׳-ה׳ 09:00-20:00
03-9766111

23 מרפאות | 4 מרכזים רפואיים | 5 בתי חולים | 19 בתי מרקחת  
מרכז לבריאות הילד | מרכז לבריאות האשה | מרכז לרפואה יועצת

מכון פיזיותרפיה | 2 מכוני רנטגן | מוקד בדיקות מעבדה ללא צורך בקביעת תור
3 מרפאות כללית סמייל | כללית רפואה משלימה | כללית אסטתיקה

לקוחות כללית בפ״ת נהנים משירותים רפואיים נוספים בעיר:

רפואת ילדים | רפואת משפחה | בדיקות מעבדה | בית מרקחת | שירותי משרד 

מרפאת עמישב רח׳ עד״ש שפיק 9 | 03-9082400

מרפאת הדר גנים רח׳ מנחם בגין 50 | 03-9082200
רפואת ילדים | רפואת משפחה | רפואת נשים | עיניים | בית מרקחת 

שירותי טרום לידה בליווי אישי | בדיקות מעבדה | שירותי משרד 

מרפאת גני הדר רח׳ מנחם בגין 100 | 03-9089743
רפואת ילדים | רפואת נשים | עור | אורתופדיה | א.א.ג | בדיקות מעבדה | שירותי משרד 

לקוחות כללית בפ״ת, לשירותכם מגוון רחב של שירותי רפואה, 
עם מיטב הרופאים המומחים. כאן, הכי קרוב לבית.

בשבילךכללית בפתח תקווה
רפואת 
נשים

רפואת 
ילדים

רפואת 
משפחה

בתי 
מרקחת

הילדהתפתחות 
שירותי 
מעבדה

יועצתרפואה 
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בפתח-תקוה12 " ב תש"ע 1210/3/10   י' בחשון תשע"ו 423/10/15 בני ברק בני ברק12

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

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

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

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

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

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: אלי שניידר

עם  בתאונה  בוקר  לפנות  רביעי  ביום  נהרג  אופניים  רוכב 
תקווה.  בפתח  רבין  יצחק  דרך  ברחוב  פרטי  רכב  מעורבות 

ההרוג היה בדרכו לתפילת ותיקין.
"בהגעת  מסר:  הצלה'  'איחוד  מתנדב  טייטלבוים  משה 

מתנדבי איחוד הצלה מהעיר לזירה הם נתקלו במבוגר שרכב 

רכב  מפגיעת  כתוצאה  בראשו  קשות  ונחבל  אופניים  על 

נשימה  וללא  דופק  ללא  היה  הנ"ל  הדלק.  לתחנת  בסמוך 

ולמרבה הצער מותו נקבע בזירה עקב אופי הפציעה הקשה 

ממנה סבל. נסיבות התאונה בבדיקה של משטרת ישראל".

צווי הפסקת עבודה 
לאתרים מעסיקי שב"חים
 צו הפסקת עבודה לחודש ימים הוצא למגדלי 'יורו ישראל'  במקביל, מעצר עשרות רבים של שב"חים באתרי 

הבניה בשכונה  תוגברה האבטחה הקבועה והניידת בשכונה ויוקם משמר שכונה בשכונות החרדיות באישור הרבנים

מאת: מנדי ריזל

נוקטת משטרת פתח-תקווה,  לאור המצב הביטחוני הרעוע 
בפיקודו של מפקד התחנה סנ"צ טל פיקרביץ וקצין האבטחה 
של התחנה פקד איתי כהן, רף ענישה חדש של צווי הפסקת 
באתרי  שב"חים  המלינים  קבלנים  כלפי  מידיים  עבודה 
הבניה. הפעילות נעשית  תוך שיתוף פעולה מלא עם ראש-

ממלא-מקומו  ברוורמן,  איציק  עו"ד  פתח-תקווה  עיריית 
אוריאל בוסו, וסגן מנהל אגף פיקוח בניה ירון הלפגוט. 

הנראה בתקדים ארצי,  ככל  זו מומשה לראשונה,  ענישה 
נאצה  וקריאות  אבנים  זריקת  על  תלונות  שנתקבלו  לאחר 
גנים. 'יורו ישראל' בהדר   בערבית מאתר הבניה של מגדלי 
אתר בניה ענק זה שוכן בליבה של שכונת הדר גנים ובסמיכות 
רבה מאוד למקומות הומי קהל כמו גני ילדים ומעונות היום 
'גני מגדים', 'שטיבל הבעש"ט' ובתי הכנסת 'אוהל אברהם' 

'שירת מרים' ו'נחלי משה'.
שוטרים  למקום  הגיע  מיידי  באופן  התלונות,  בעקבות 
וצוות פקחי עירייה, יחד עם 60 מתנדבים וחיילים בחופשה, 
שגויסו בידי ירון קדושים בסיוע אלון גרוסמן, חבר ועד הדר 
גנים המרכז את נושאי הביטחון בועד. הכוח פרץ לבנין, סרק 
את הקומות כולם בנשקים שלופים והוציא מתוכו 17 שוהים 
והאווירה  גדול  קהל  התאסף  וברחוב  מאחר  בלתי-חוקיים. 

התלהטה, הוחלט על הוצאת הערבים בזהירות ובזוגות. 
במקביל, פעילות נוספת שנערכה בלילה במגדל השני של 

יורו, נעצרו 23 שב"חים.
ימים,  לחודש  עבודה  הפסקת  צו  מיידית  הוצא  במקביל, 

החתום על-ידי ראש-העיר ומהנדסת העיר חוה הרליך. 
בנושאי  ובייחוד  בעיר  נושאים  במגוון  הפועל  קדושים, 
רבה  אפקטיביות  "נרשמת  כי  הדר, אמר  בגני  הביטחון 
מכל  לקבלנים  הנזק  עבודה.  הפסקת  צווי  של  זו  בפעולה 
יום שכזה הוא עשרות אלפי שקלים, ואין דבר טוב וחשוב 
ביטחון  את  לאפשר  כדי  החוק,  במסגרת  לבצע  שניתן  מזה 

התושבים".
עלה  הבניה,  אתרי  מנהלי  עם  שהתקיימו  בפגישות 
פועלים  לינת  כמעט  ואין  בשטח  דרמטי  שינוי  נרשם  כי 
באתרים. גם בעלי אישורי לינה התבקשו שלא לישון במקום. 
שכנים  בקשת  ועל-פי  שלמה',  'חכמת  בפרויקט  בנוסף, 

הזרקורים  את  הקבלנים  ישאירו  לקדושים,  נחלים  מנוף 
כדי להגביר את תחושת הביטחון באזור. דלוקים   במנופים 
בלתי- שוהים  נעצרו  בשכונה  שנערכו  נוספים  במבצעים 
חוקיים רבים נוספים ויינקטו נגד הקבלנים הליכים חוקיים.

בשכונה  "ישנם  כי  בפתח-תקווה'  ל'השבוע  אמר  ירון 
ארבעה אשכולי גנים בהם לומדים כ-800 ילדים, וזאת ללא 
אבטחה במקום כלל על אף סמיכותם הקרובה לאתרי בניה". 
לטענתו, הנושא כלל אינו נמצא בסמכותה של העירייה, אלא 
בהתאם לקריטריונים של משרד החינוך, ובהמלצת משטרה.
לאבטחת  המלצה  הוצאה  כהן,  איתי  פקד  עם  בישיבה 

הגנים.
לפאניקה  השבוע  התייחס  ברוורמן  איציק  ראש-העיר 
ובמקומות  חינוך  במוסדות  ערבים  לפועלים  בנוגע  בציבור 
אחרים, ואמר ל'השבוע בפתח-תקווה: "אני מבין את הלחץ 
לומדת  ובתי  לילדים  אבא  אני  גם  ההורים,  נתונים  שבו 
גם  זאת,  עם  יחד  חרד.   אני  שגם  כך  בעיר,  יסודי  בבי"ס 
של  גדול  מספר  ישנם  בעיר  הפועלים  הרפואיים  במרכזים 
על  מתקבל  לא  ישראלית.  אזרחות  בעלי  ערבים  עובדים 
ועובדי  הסניטרים  הרופאים,  שכל  החלטה  שתתקבל  הדעת 

הניקיון יורחקו ממקום עבודתם רק בשל הלאום שלהם ובכך 
להכתים ציבור שלם בגלל מיעוט. העובדים בעלי האזרחות 
קיבלו  העיר  ובמוסדות  בבתיה"ס  המועסקים  הישראלית 
מדובר  המקרים  ומרבית  לכך  הנדרשים  האישורים  כל  את 
בעובדים ותיקים ומבחינת משטרת פ"ת ואגף הביטחון אין 
חינוך  במוסדות  כבשגרה.  עבודתם  את  שיבצעו  מניעה  כל 
על  הוריתי  דחופות,  שאינן  בניה,  עבודות  מתבצעות  בהם 
חייבים  אבל  נורמלית,  לא  במציאות  חיים  אנחנו  הפסקתן.  

לשמור ככל שניתן על מסגרת חיים נורמלית".
בתוך כך, ראש-עיריית פתח-תקווה איציק ברוורמן ומ"מ 
סיירו  בוסו  אוריאל  והביטחון,  החרום  תיק  ומחזיק  רה"ע 
השבוע בשוק ומקומות אסטרטגים ברחבי העיר, נפגשו עם 

כוחות הביטחון וגם עם הפקחים העירוניים.
שביעות  את  הביעו  אשר  תושבים  עם  שוחחו  השניים 
בטחון  אנשי  פריסת  בעקבות  הביטחון  מתחושת  רצונם 

ופקחים ברחבי העיר.
"אנחנו עם יד על הדופק, בקשר ישיר ושיתוף פעולה מלא 
עם המשטרה וגורמי בטחון נוספים מדי יום, נמשיך לדאוג 

לביטחון התושבים", אמר ראש העיר.

 ראש העיר איציק ברוורמן ומ"מ אוריאל בוסו בסיור

נהרג בדרך 
לוותיקין 



לפרטים ומידע נוסף על הנופש 
וסוף השבוע המיוחד:

ז'בוטינסקי 155 )בית נח מנחמי(, רמת גן

בפיקוח מלא וצמוד של
צוות משגיחים יר"ש בהשגחתם של
הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

והרב שלמה לנדאו שליט"א

בלעדי

תפריט עשיר, מגוון ובריא

בלעדי

התעמלות לנשים

ספא מינרלי יוקרתי

בריכת מים מתוקים ענקית 
28 - עם קירוי מיוחד מחוממת 

2 חופים נפרדים
בצמוד למלון

בלעדי

ערבי תוכן,
אירועים 
ומופעים
מידי יום

שיעור
דף היומי

קפה ועוגות
אחר הצהריים

3 ארוחות
גורמה ביום

חוויה 
קולינרית 
ייחודית 

מזנון בריכה 
ועוד 

שתייה חמה 
וקרה 

24 שעות 
ביממה

ארוחת חצות
קלה

התעמלות מים לנשים
ע"י מדריכה מוסמכת

העשרות ייחודיות
ומודעות עצמית

הרב מיכאל לסרי
בהרצאה מרתקת

גישה בריאותית ייחודית 
ומעשית ע"י ד"ר שני

סדנאות יצירה
והפעלות לנשים ונערות 

מופע קסמים
 ואילוזיות מדהים

הרב חיים הורביץ
הרצאה ייחודית
על חינוך ילדים

סרטים מבוקרים
אל תוך הלילה

ול
כל

ל 
הכ ימי נופש 7

במלון לאונרדו קלאב 
נירוונה ים המלח 

ימים2,3,4
לגוף ולנפש

מיום ראשון עד יום ראשון י'-י"ז כסלו תשע"ו (29.11.2015 - 22)

מיום ראשון עד יום חמישי י'-י"ד כסלו תשע"ו (26.11.2015 - 22)

מסלול נופש נשים 

www.efectiveisrael.com
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אושרה תביעה ייצוגית נגד העירייה
בגלל אזרח שגילה שמגיעה לו יתרה של 171 שקלים מהעירייה, תצא לדרך תביעה ייצוגית

מאת: חיים רייך

ייצוגית  לתביעה  בקשה  אישר  מרכז  המחוזי  המשפט  בית 
כנגד עיריית פתח-תקווה. בעתירה, שהוגשה בידי תושב העיר 
עזרא מרדכי, נטען כי נטען כי העירייה אינה מחזירה או מקזזת 

תשלומי חובה שנגבו ביתר. 
העירייה עצמה בודקת את העניין רק לאחר שפונים אליה 
בנידון, וגם אז היא גובה את הריבית של יתרות החובה, ללא 

הבט על יתרות הזכות. 
ידונו  שכעת  היא  "המשמעות  כי  נכתב   the marker-ב
תביעות  שבהם  מהמקרים  ברבים  כי  אם   - לגופה  בתביעה 
ייצוגיות עוברות את רף אישור הבקשה, הצדדים מנסים לגבש 

בשלב זה הסכם פשרה".
בעירייה  מרדכי  של  בנו  בירר   2012 בסוף  הדיווח,  על-פי 
תשלומי  בשל  שקל   171 של  זכות  יתרת  לאב  יש  כי  וגילה 
שאשתו  משום  נוצרה  היתרה  ב-2006.  ביתר  ששילם  חובה 
של מורדכי הציגה במארס שבאותה שנה זכאות להנחת אזרח 
ינואר־ בגין  לטובתו  זכות  יתרת  נרשמה  ולכן  בארנונה,  ותיק 
פברואר שכבר שולמו. יתרה זו לא קוזזה מחיוביו, המשולמים 
בשנים  או  השנה  אותה  של  בהמשך  קבע,  הוראת  באמצעות 
הבאות, אלא רק נרשמה בספרים. יתרת הזכות גם לא נשאה 

ועד  הזוג  לבני  עליה  דווח  לא  חלקית,  הצמדה  אלא  ריבית 
למועד הגשת התביעה בסוף 2012 היא לא הוחזרה.

שתוקנה  חד־פעמית  בטעות  מדובר  כי  השיבה  העירייה 
יכולתה  כמיטב  עושה  היא  וכי  לייצוגית,  הבקשה  הגשת  עם 
למרדכי  אין  לטענתה,  לכן,  לנישומים.  זכות  יתרות  להשיב 

עילת תביעה אישית ודין הבקשה להידחות.
לאחר  מהעירייה,  המבקש  שקיבל  דו"חות  ש"לפי  אלא 
שעתר לפי חוק חופש המידע, קיימים בעיריית פתח-תקווה 19 
אלף חשבונות של נישומים שבהם יתרות זכות בסכום של יותר 
היתרות  דו"ח  יותר:  גבוה  מיליון שקל. בפועל הסכום  מ-15 
אינו כולל את כל יתרות הזכות, שכן הדו"חות מתייחסים רק 

לחשבונות שבהם יש יתרת זכות 'בשורה התחתונה'".
השופטת מיכל נד"ב קבעה כי התובענה יכולה להיכנס בגדר 
הסעיף בחוק תובענות ייצוגיות, שלפיו אפשר להגיש תביעה 
בעניין "תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין 

כמס, אגרה או תשלום חובה אחר". 
המוטל  הראשוני  הנטל  את  הרים  "המבקש  כי  נקבע  עוד 
מהותיות  שאלות  מעוררת  התובענה  כי  והראה  זה,  בשלב 
מיידעת  האם  הקבוצה:  חברי  לכלל  המשותפות  עובדה  של 
זכות? האם  יתרת  לטובתם  נוצרה  כי  הנישומים  את  העירייה 
זכות  יתרות  סביר,  זמן  בתוך  שבשגרה,  כדבר  משיבה  היא 

שאינם  לנישומים  גם  נישומים,  לטובת  בספריה  הרשומות 
פונים אליה לקבלתם? והאם היא מחייבת נישומים המצויים 
ביתרת זכות בחשבון בריבית בגין "חוב" שנוצר באותו חשבון 

ואשר אינו מתחשב ביתרת הזכות?".
שהשאלות  סבירה  אפשרות  "יש  כי  הוסיפה  השופטת 

האמורות יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה".
העירייה  על  "אם  משפטית  נחלקו  הצדדים  לכך,  מעבר 
לא התקבלה  גם אם  ריבית,  הזכות בצרוף  יתרות  להשיב את 
פניה בכתב להשבתם. השופטת לא אישרה זאת וקבעה כי אין 
אפשרות סבירה ששאלה זו תוכרע בתביעה לטובת הקבוצה. 
לפרשו  ניתן  לא  הריבית שלדבריה  בחוק   6 סעיף  לאור  זאת, 
- באופן שדי בידיעת הרשות על קיומה של יתרת הזכות כדי 

להקים חובה להשיבה בצירוף ריבית על פי חוק הריבית".
הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית היא "כל אדם 
לעיריית  ששילם  חובה  תשלומי  בשל  זכות  יתרות  שלזכותו 
פתח תקווה, בחשבונו אצל העירייה במועד אישור הבקשה, 
שלא הושבה לו במהירות הראויה, וכן כל אדם שחויב בריבית 
בגין יתרות חובה לכאוריות בעוד הייתה לו יתרת זכות באותו 

חשבון".
שקל  אלף   30 של  טרחה  שכר  בתשלום  חויבה  העירייה 

לעורכי דינו של מורדכי, עדי מוסקוביץ ודביר גליזר.

בבנייני  השבוע  התכנס  העולמי  הציוני  הקונגרס 
הגיעו  שאליהם  דיונים,  ימי  לשלושה  בירושלים  האומה 
צירים יהודיים מכל העולם. בפני הנוכחים הופיעו ראש-
בין  הרצוג.  האופוזיציה  ויושב-ראש  נתניהו  הממשלה 
דיעי,  נצפה גם ממלא-מקום ראש-העיר איציק  הנוכחים 

מיוחדת  בחוויה  "מדובר  בגאון.  פתח-תקווה  את  שייצג 
ובוחרים  יהודי העולם על המצב  יחד עם כל  דנים  שבה 
קק״ל,  היהודית',  ב'סוכנות  התפקידים  בעלי  כל  את 
'ההסתדרות הציונית', 'קרן היסוד'. אני שמח וגאה ליטול 

חלק בקונגרס", אמר.

ייצוג לפתח-תקווה 
בקונגרס העולמי

רח‘ ר‘ עקיבא 20 ב“ב , המפעל - רח‘ הסדנא 9 פ“ת

דלתות מתקפלות pvc | מחיצות ודלתות הזזה דקורטיביות לסלון  
סוכות | ארונות הזזה ולפסח | תיקוני אלומיניום ונגרות | החלפת 

דלתות מטבח מחיצות open space | סגירות חורף למסעדות

www.g-t-f.co.il  054-2568833 :טלפון: 03-6190272, נייד גיא

היחידים בארץ עם גלגלי סיליקון,
אחריות על הגלגלים לכל החיים

ניתן לקבל נציג עד בית הלקוח
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אורי שבחרפי ביטון
ישראל רנד

אמיל זריהן

יהודה אברון

בהשתתפות האמנים:
סולני מקהלת קולות מן השמים ע"ש שושנה זילברשטיין ע"ה
מקהלת הילדים "מלאכים" בלווי תזמורת סמפונט רעננה

 מנהל מוסיקלי ומנצח: רפי ביטון

מנחה: גל בן מאיר

אי"ה ביום שני כ"ז מרחשון תשע"ו 9.11.15 בשעה 20:30 
בהיכל התרבות פתח תקוה רחוב המכבים 5 

לכרטיסים: בקופות 9125222 | באגף לתרבות תורנית 9052455  

כשהמוסיקה מספרת את פאר קהילות אנדלוסיה 
מימי שמואל הנגיד

הטנור
מגרנדה

דבירה תחי' עב"ג ינון בלמס נ"י
מבחירי ישיבת חברון גבעת מרדכי ירושלים. 

לגאון הגדול רבי משה פינטו שליט"א 
ראש ישיבות פאר משה  ונחלת אשר ורב שכונות צפון פתח תקוה לרגל נישואי בתו  

יהי רצון שיבורך הבית הזה מפי נביא וגם חוזה וישמע בו קול ששון וקול שמחה 
קול חתן וקול כלה, ויהיה בניינם בנין עדי עד, בבנים ובני בנים וכל טוב לעד אמן. 

המברך בכל לב 
חזקי פרקש מנהל השבוע בפתח תקוה

טנא מלא ברכות 



בס“ד 

רבינו הגדול  
מרנא 

אבי עזרי 
זיע“א 

יום חמישי, ט“ז בחשון תשע“ו 

העליה לאוהל הציון הקדוש בכל שעות היממה ברציפות 

   תפילת רבים המונית, ביום רביעי בערב, בחצות הלילה, בשעה 23:30 בדיוק 

תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו והוא ימליץ טוב בעדינו 

אלפי חוברות תפילה יעמדו לרשות המוני העולים 
תאורה מיוחדת בכל מתחם הציון גם ב“ליל שישי“ ו”מוצאי שבת“ כל הלילה 
עמדות בטחון ואבטחה, ורכבי חירום והצלה בכל שעות היממה 
”הדלקת נרות“ רק במתחמים המסומנים - ”אהלי ענק“ נפרדים לגברים ונשים. אוהל מיוחד לכהנים 
אכיפה מיוחדת להסדרת דוכני המכירות, פרסומי הזיכרון וקופות הצדקה 
בכל הישיבות והכוללים ובמוסדות החימוך לבנים ולבנות, ייאמרו דברי זכרון וחיזוק, לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה 
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החדשות המקומיות של פתח-תקוה

יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

מנדי ריזל mendi@kav-itonut.co.ilעל המקום

תגבור באבטחת מוסדות חינוך
הוצבו  חמושים(  )לא  מאבטחים   16 עוד 
בנוסף  וזאת  העיר,  ברחבי  ילדים  בגני  השבוע 
ל- 7 שומרים נוספים שהוצבו כבר ביום חמישי 
לגייס  ממשיך  הביטחון  אגף  כך,  בתוך  שעבר. 
פשוטה  שאינה  מלאכה  חמושים-  מאבטחים 

בימים אלה.
בהמשך לישיבות המתקיימות בלשכת ראש-

מזכירים  המקצועיים,  הגורמים  עם  יחד  העיר 
עבודות  האחרונות:  ההחלטות  את  בעירייה 
יכנסו  לא  הופסקו,  החינוך  במוסדות  הגינון 
לגני הילדים עובדים חיצוניים שעבודתם יכולה 
להידחות ואינה הכרחית; כניסה הכרחית תהיה 
בליווי ובאישור אגף הביטחון. כמו כן - במידה 
והנהלת ביה"ס ביחד עם הנהגת ההורים יחליטו 
יתאפשר  הדבר  הזה"ב,  משמרות  ביטול  על 
עבודות  בנדון,  עודכנו  ביה"ס  שהורי  ובתנאי 
הבניה מעל מוסדות חינוך )לא בסמוך( הופסקו. 
במתחם הגולה רחוב שמואל הנגיד, הוחלט על 
להמשיך  יהיה  שניתן  מנת  על  הגבלות  מספר 
בעבודות הבנייה של הגנים שאמורים להיפתח 
בשנה"ל הבאה. ההנחיות שיאפשרו את המשך 
פעילות  סוף  עד  השמירה  הארכת  הבניה: 
הצהרון, הצבת שמירה בפנימייה 24/7, תתוגבר 

השמירה בגן חב"ד הסמוך
לא  העובדים  הקבלן  התחייבות  על-פח 
סגור  יישאר  והאתר  באתר,  לישון  נשארים 

ומגודר במהלך כל היום. 
וכי  יהודי,  עובד  יהיה  המנופאי  כי  סוכם 
תימסר הודעה מראש על כל פעולה גדולה )כמו 

יציקת בטון( לאגף הביטחון. 
לסייר  ממשיך  ברוורמן  איציק  ראש-העיר 
למוסדות  בסמוך  העיר,  ברחבי  בוקר  בכל 
ההוראה.  ולצוותי  להורים  קשוב  החינוך, 
כל  וכמובן  העירוני  הפיקוח  העירוני,  השיטור 
עובדי אגף הביטחון ממשיכים בשגרת הסיורים 

והאבטחה בעיר. 

לראשונה - ערב הוקרה לתנועות הנוער
שרת,  באולם  התקיים  שעבר  רביעי  ביום 
הפעולות  הנוער  לתנועות  הוקרה  ערב  התקיים 
וצעירים.  נוער  אגף  של  אירוע  במסגרת  בעיר 
ערב ההוקרה היווה אירוע מרכזי, במהלך שבוע 

תנועות הנוער אשר צוין לראשונה בעיר.
רכזי  השתתפו  לתנועות  ההוקרה  בטקס 
וחניכים  מדריכים  קומונרים,  ש"ש,  סניפים, 
נוער  אגף  וראש  ראש-העיר  בנוכחותם  וכיבדו 
וצעירים איציק ברוורמן, מ"מ ראש-העיר איציק 
דעי, מנכ"ל העירייה יעקב ממן, חבר המועצה 
אליהו  גיא  וצעירים  נוער  אגף  מנהל  כץ,  רון 

ורכזת תנועות נוער רשותית דנה כהן.
לתנועות  הוקרה  תעודות  חולקו  זה  בערב 
נוער אשר התנדבו לאורך השנה למען הקהילה: 
"עוצם"  פרויקט  עבור  "עזרא"   הנוער  תנועת 
בבית  התנדבותם  על   - צופים  מצווה,  לבנות 
אבות" גבעת השלושה", בית"ר- על התנדבותם 
הצעיר-   השומר  "שניידר",  לילדים  ביה"ח 
של  כנפיים  אלו"ט",  ב"עמותת  התנדבות 
קרמבו-  הדוגלים בשוויון בחברה הישראלית, 

בני עקיבא- חלוקת מזון לנזקקים, נוער לאומי- 
התנדבות  אריאל-  השרון",  "לב  חולים  בית 

במועדוניות לילדים.
את  הערב  במהלך  הציגו  התנועות  נציגי 
ובהמשך  השונות,  התנדבותיות  הפעילויות 
הופיעו הלהקות הייצוגיות של התנועות: נוער 
לאומי, צופים, הנוער העובד והלומד, במופעים 

מקצועיים שסחפו את הקהל הצעיר.
הנוער  תנועות  פעילויות  את  חיזק  ברוורמן 
וציין כי "דווקא בימים אלה יש משמעות רבה 
שמחברות  הנוער  תנועות  של  לפעילויות  יותר 
דתיים  יושבים  באולם  הישראלית.  החברה  את 
מלוכדים  וכולם  ושמאלנים  ימניים  וחילוניים, 
החברה  של  העצמה  שמטרתו  אחד  כגוף 

הישראלית וחיזוק הפן הערכי והמוסרי".

 שבוע הניקיון העולמי
שבוע הניקיון העירוני נפתח באירוע מרשים 
ברמת ורבר, בו לקחו חלק כ-150 תושבים מכל 

רחבי העיר.
הפעילות עסקה בעשייה ממוחזרת ובשימוש 

חוזר.
אשר  עירונית  פסולת  הנם  הגלם  חומרי  כל 
ונהפכים  "מתחפשים"  היצירה  באמצעות 
למוצרים בעלי שימוש אחר, משימושם המקורי.
קני הבמבוק הפכו למקלות תיפוף, פחי הצבע 
לרעשנים,  הוסבו  צבע  תרסיסי  לתופים,  הפכו 
בקבוקי פלסטיק גזורים נהפכו למשחק קליעה 
כתיבה,  כלי  למעמדי  נהפכו  פחיות  למטרה, 
מלבלבים  לפרחים  ונהפכו  נגזרו  בקבוקים 
חל  העירוני  הניקיון  שבוע  במסגרת  וכדומה. 
היה  השנה  שנושאו  הבינלאומי  הניקיון  יום 
ופריחה,  עירונית  להתחדשות  כסמל  "נטיעות" 
באירוע  נטיעות.  התקיימו  באירוע  כך  ובתוך 
עו"ד  המועצה  חברת  עץ  ונטעה  השתתפה 

אורנה דוידאי ראשת האגף לאיכות הסביבה.
היו  דולב,  שוש  וריכזה  שהפיקה  לאירוע 
פיקוח  אגפי  השכונה,  וועד  רבים:  שותפים 
שכונות,  אגף  וקהילה,  הנוער  אגף  ותברואה, 
מינהל  וקהילה,  שכונות  תרבות  מח'  המתנ"ס, 
ונוף,  גנים  אגף  ותנועה,  תפעול  מח'  החינוך, 

מח' מחויבות אישית קהילתית.

שנתיים בלי מרן
בסוף השבוע האחרון מלאו שנתיים לפטירת 
ראש- ממלא-מקום  זצ"ל.  יוסף  עובדיה  הרב 
של  לציונו  לירושלים  נסע  בוסו  אוריאל  העיר 
מרן – למרות המצב הביטחוני – וכתב ברשת 
ויאמר  קברו  על  בתפילה  "העתרתי  החברתית: 

לצרותינו די. הדליקו נר".

 בוסו בקבר הגר''ע

 הגברת האבטחה בגנים

רוצה להשתלב בשוק העבודה?
מנסה להתקדם במקצוע

וחסר לך אנגלית?

ֶמְך בשיתוף עיריית פתח תקוה   עמותת ּתֶ
נותנים לך קורס אנגלית מקצועית ממוקד

לקידום תעסוקתי ע"י מכללת ברליץ!

קורס אנגלית
מקצועית
בחינם

YES!
*

ֶמְך - מובילה בהצלחה תעסוקה לנשים חרדיות  עמותת ּתֶ
להצלחה! והצטרפי  בואי   ,2008 משנת  החל  בישראל 

 ו *דמי רצינות בסך 400 ₪ ו עמידה בקריטריונים וועדת קבלה

עו"ד - איציק ברוורמן
ראש העיר

שיינדי באב"ד
מנכלי"ת

עמותת "תמך"

 אשר שוקר
ראש אגף לשירותים

חברתיים ובריאות

בברכה:

לפרטים והרשמה שפרה:
03-9053060 ו 054-3214242

מנחם בגין 123 
גני הדר פ"ת

15 מפגשים פעם בשבוע 
בשעות הערב

הקורס
לנשים
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אושר חוק תקצוב 
מוסדות החינוך החרדים

מאת: חיים רייך
 

בראשות  הכנסת  של  החינוך  ועדת 
תקצוב  חוק  את  אישרה  מרגי  יעקב  ח"כ 
החוק,  פי  על  החרדים.  החינוך  מוסדות 
בתקציבי  המשתתפת  מקומית  רשות 
מוסדות חינוך רשמיים הפועלים בתחומה, 
בתקציביהם  להשתתף  מחויבת  תהיה 
רשמיים  לא  מוכרים  חינוך  מוסדות  של 
בהתאם  וזאת  הפועלים בתחומה, 
לשיעורים ולתנאים היחסיים שבהם תומכת 
והרשמיים.  המוכרים  במוסדות  המדינה 
של  שההשתתפות  לכך  יוביל  התיקון 

הרשות המקומית תעשה על פי קריטריונים 
ביחס  לקבוע  ובהתאם  ושוויוניים  ברורים 
התיקון  הארץ.  בכל  המדינה  להשתתפות 
הרשות  השתתפות  את  מגביל  אינו  לחוק 
את  להגדיל  מרצונה  המבקשת  המקומית 
המוסדות  בתקציבי  השתתפותה  שיעור 

מעבר לשיעור שבו היא מחויבת. 
בדיון  האוצר  נציגת משרד  היימן  נועה 
האחרונות  בשנתיים  כי  לוועדה  אמרה 
חינוך  ממוסדות  פניות  הרבה  התקבלו 
בערים  רשמיים  שאינם  מוכרים  חרדיים 
קוצצו  תקציביהם  כי  שהלינו  חרדיות, 

לאחר שהחוק בוטל בשנת 2013.
מרגי,  יעקב  ח"כ  הוועדה  יו"ר  לדברי 

המצב  את  למעשה  החזירה  הוועדה 
לקדמותו לפני התיקון לחוק משנת 2013, 
ויש  ליכוד  היהודי,  הבית  ממשלת  בזמן 

עתיד שביטלו את הסעיף הזה.
היום  כי  נהרי אמר  משולם  השר  סגן 
ניתנה האפשרות להחזיר 'עטרה ליושנה'. 
"החוק הזה הוא שוויוני מאין כמותו כיוון 
כל  ממשלתיים.  בתקציבים  מדובר  שלא 
התלמידים במוסדות הללו לומדים לימודי 
שהתלמידים  בזמנו  שאמר  מי  ולכן  ליבה 

אינם לומדים ליב"ה הטעה והטעה".
החוק אושר פה אחד וזכה גם לתמיכת 

האופוזיציה.
ח"כ יעקב מרגי

ע"פ החוק, רשות מקומית המשתתפת בתקציבי מוסדות חינוך רשמיים 
הפועלים בתחומה, תהיה מחויבת להשתתף בתקציביהם של מוסדות חינוך 

מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחומה

באלעד        14' בחשון תשע"ו 1222/10/15

קבר רחל 
באש ובמים

קבר רחל באש ובמים

היערכות לקראת ההילולא של רחל אמנו  משמרות התורה 
והתפלה בקבר רחל לא פסקו לרגע גם ברגעים הקשים

היערכות לקראת ההילולא של רחל אמנו  משמרות התורה 
והתפלה בקבר רחל לא פסקו לרגע גם ברגעים הקשים

הרגיש  הבטחוני  המצב  לאור  השנה 
רחל  הילולת  אירועי  סביב  הוודאות  וחוסר 
רחל'  קבר  'מוקד  את  לתגבר  נערכים  אמנו 
מיוחד  בתגבור   1800800863 שמספרו 
בצורה  השמות  אלפי  את  לקלוט  מנת  על 
מסודרת ולהעבירם לתפלה בקבר רחל ביום 
לקבר  שיגיעו  הדור  גדולי  ידי  על  ההילולא 
רחל במערך בטחוני מיוחד שהוכן בתיאום 
מיוחדת  תפלה  ויערכו  הבטחון  כוחות  עם 

עבור כל שם ושם שיגיע למוקד קבר רחל.
של  והתפלה  התורה  משמרות  כי  יצוין, 
הפסקה  ללא  פועלים  רחל  קבר  מוסדות 
של רגע גם בימים הקשים, וכי קול התורה 
לרגע  לא  אף  רחל  בקבר  פסק  לא  והתפלה 
אחד, כאשר מאות אברכי  הכוללים המגיעים 
היממה  פני  על  משמרות  בשבע  יום  מידי 

עם  לישועם  להעתיר  על משמרתם  עומדים 
ישראל.

הדרך  כי  השבוע  ציינו  ישראל  גדולי 
בזכות  לישועה  לזכות  ביותר  הבטוחה 
באמצעות  הוא  ההילולא,  ביום  אמנו  רחל 
המקיימים  רחל  קבר  למוסדות  התרומה 
כל  במשך  ותפלה  תורה  משמרות  במקום 
שעות היום והלילה במהלך כל ימות השנה, 
שקשה  כאלו  ישנם  כאשר  השנה  ובמיוחד 
להם להגיע אישית כמידי שנה, יעדיפו רבים 

להעביר את השם דרך מוסדות קבר רחל.
גדולי הדור שליט"א אף העבירו השבוע 
חיים  רבי  סגולת  את  לקיים  תרומתם  את 
פאלאג'י זצ"ל כי התרומה לקבר רחל ביום 

ההילולא מביאה ישועות גלויות. 

וחוסר  הרגיש  הבטחוני  המצב  לאור  השנה 
אמנו  רחל  הילולת  אירועי  סביב  הוודאות 
שמספרו  רחל'  קבר  'מוקד  את  לתגבר  נערכים 
לקלוט  מנת  על  מיוחד  בתגבור   1800800863
ולהעבירם  מסודרת  בצורה  השמות  אלפי  את 
לתפלה בקבר רחל ביום ההילולא על ידי גדולי 
הדור שיגיעו לקבר רחל במערך בטחוני מיוחד 
שהוכן בתיאום עם כוחות הבטחון ויערכו תפלה 
קבר  למוקד  שיגיע  ושם  שם  כל  עבור  מיוחדת 

רחל.
של  והתפלה  התורה  משמרות  כי  יצוין, 
מוסדות קבר רחל פועלים ללא הפסקה של רגע 
גם בימים הקשים, וכי קול התורה והתפלה לא 
פסק בקבר רחל אף לא לרגע אחד, כאשר מאות 
בשבע  יום  מידי  המגיעים  הכוללים  אברכי  

פני היממה עומדים על משמרתם  משמרות על 
להעתיר לישועם עם ישראל.

גדולי ישראל ציינו השבוע כי הדרך הבטוחה 
ביום  אמנו  רחל  בזכות  לישועה  לזכות  ביותר 
ההילולא, הוא באמצעות התרומה למוסדות קבר 
ותפלה  תורה  משמרות  במקום  המקיימים  רחל 
במשך כל שעות היום והלילה במהלך כל ימות 
השנה, ובמיוחד השנה כאשר ישנם כאלו שקשה 
רבים  יעדיפו  שנה,  כמידי  אישית  להגיע  להם 

להעביר את השם דרך מוסדות קבר רחל.
גדולי הדור שליט"א אף העבירו השבוע את 
פאלאג'י  חיים  רבי  סגולת  את  לקיים  תרומתם 
ההילולא  ביום  רחל  לקבר  התרומה  כי  זצ"ל 

מביאה ישועות גלויות. 

שאלפים הסגולה 
רבים ראו 

בזכותה 
ישועות 

גלויות 
ונוראות

)מועד לכל חי, חשוון פ’ ל”ח(

”מן הראוי שבכל מקום שישראל מצויין שם ינדבו היום ההילולא י”א 

מרחשוון לקופת רחל אמנו המצלת מכל הצרות ומגינה מכל צרה והיא 

סגולה בדוקה ומנוסה ורבים שעשו כך עלתה בידם לראות

ישועות גדולות”
 הבדוקה ומנוסה 

מאת רבי חיים פאלאג'י זיע"א

1-800-800-863

1-800-800-863  

התקשר תרום 
ותיוושע: שאלפים הסגולה 

רבים ראו 
בזכותה 
ישועות 

גלויות 
ונוראות

)מועד לכל חי, חשוון פ’ ל”ח(

”מן הראוי שבכל מקום שישראל מצויין שם ינדבו היום ההילולא י”א 

מרחשוון לקופת רחל אמנו המצלת מכל הצרות ומגינה מכל צרה והיא 

סגולה בדוקה ומנוסה ורבים שעשו כך עלתה בידם לראות

ישועות גדולות”
 הבדוקה ומנוסה 

מאת רבי חיים פאלאג'י זיע"א

1-800-800-863

1-800-800-863  

התקשר תרום 
ותיוושע: שאלפים הסגולה 

רבים ראו 
בזכותה 
ישועות 

גלויות 
ונוראות

)מועד לכל חי, חשוון פ’ ל”ח(

”מן הראוי שבכל מקום שישראל מצויין שם ינדבו היום ההילולא י”א 

מרחשוון לקופת רחל אמנו המצלת מכל הצרות ומגינה מכל צרה והיא 

סגולה בדוקה ומנוסה ורבים שעשו כך עלתה בידם לראות

ישועות גדולות”
 הבדוקה ומנוסה 

מאת רבי חיים פאלאג'י זיע"א

1-800-800-863

1-800-800-863  

התקשר תרום 
ותיוושע: שאלפים הסגולה 

רבים ראו 
בזכותה 
ישועות 

גלויות 
ונוראות

)מועד לכל חי, חשוון פ’ ל”ח(

”מן הראוי שבכל מקום שישראל מצויין שם ינדבו היום ההילולא י”א 

מרחשוון לקופת רחל אמנו המצלת מכל הצרות ומגינה מכל צרה והיא 

סגולה בדוקה ומנוסה ורבים שעשו כך עלתה בידם לראות

ישועות גדולות”
 הבדוקה ומנוסה 

מאת רבי חיים פאלאג'י זיע"א
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התקשר תרום 
ותיוושע:

24 שעות 1800-800-863מוקד הישועות: 1800-800-863
ביממה 

מעמד 
ה˙פילה 
�קדוש

מוקד הישועות: 

בהשתתפות המוני בית ישראל יתקיים בעת רצון 
ביום ההילולא קדישא של רחל אמנו בקבר רחל אמנו 

על ידי רבני הכוללים בקבר רחל 
הרבנים הגאוה"צ שליט"א

בראשות גדולי וצדיקי הדור שליט"א 
אשר לאחר אמירת כל ספר תהלים, י"ג מדות ותקיעת שופר

יעתירו בעד כל שם ושם
בפירוט בקשתו האישית לישועה ולברכה

לקרוע שערי שמים 

שמות ניתן להעביר עד יום חמישי בשעה 12:30 )22/10/15( למעמד התפילה בחצות 
וביום ראשון יתקיים מעמד שני לאחר אמירת תהילים בשעה 16:30 אחה"צ )25/10/15(

השנה תוגבר המוקד במיוחד על מנת לקלוט את אלפי השמות ולהעבירם לתפלה ביום ההילולא בקבר רחל

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א במכתבו ההיסטורי:

 רבים נושעו
רבים יוושעו

הגאולה וזוכים להתברך בברכה והצלחה מופלגת"מרן הגר"ח שליט"א: "ע"י אמירת תיקון חצות, מקרבין את 

מתוך ברכת כ"ק מרן האדמו"ר רבי 
דוד אבוחצירא שליט"א

באסיפת רבני מוסדות קבר רחל שהתקיימה 
במעון קדשו בנהריה לרגל הפצת המהדורה 
החדשה של התקון חצות - כ"ג תמוז תשע"ג:

"כל מי שיחזיק בביתו קונטרס תקון 
ברכות  מלא  ביתו  יהיה  זה  חצות 
וישועות, ובודאי מי שיזכה לומר בו, 
אבל אפילו רק מי שיחזיקנו בבית זה 
זה  ודבר  ביתו,  לתוך  ברכה  לו  יביא 
מצוה לפרסם שכל מי שזוכה לתרום 
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ואלפים  גלויות  ישועות  רואה  רחל 
תרומתם  בזכות  נושעו  כבר  רבים 
מעל  בישועות  רחל  קבר  למוסדות 

דרך הטבע"

 הגה"צ המקובל הגרי"מ שכטער מעיין
בתיקון חצות המיוחד שיו"ל ע"י מוסדות קבר רחל

 כ"ק אדמו"ר מראחמסטריווקא מתפעל
מהתיקון חצות המפואר שיו"ל ע"י מוסדות קבר רחל

תורמים לאמא ורואים ישועות גלויות! תמיד אצל אמא. כל שעה, כל יום, כל השנה

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א במכתבו ההיסטורי:

רבים נושעו,
רבים יוושעו

בישועות ורפואות וכל טוב ע"י 
תמיכתם למוסדות קבר רחל 

 שבראשות הגרמ"מ קלוגר שליט"א 
וכפי שכתב והעיד מו"ח מרן זצ"ל



חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // גן  רמת   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

₪פרפקט לייןכל הבית

רק ב-

25,000

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק פורמייקה

₪ 649 ₪ 618

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים

ניתן  להשיג  בצבע לבן
בגדלים: 90/80/70/60 ס"מ

סופר ליין

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 49.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 59.90

גרניט פורצלן דמוי פרקטאריחי חיפוי לקיר
לבן מבריק חיתוך לייזר

60X3060X15120X23
למ"ר
למ"ר39.90 ₪

₪ 54.00
למ"ר
₪ 76.00

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 30.10.15 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

מבצע!

כולל מע"מ / דירה   עד 
100 מ"ר / לא כולל 
השיפוץ עבודת  את 

קיים 
במבחר 
צבעים

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות 

פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות

₪ 3,990

מבצע!

 160X90 לבנה,  זכוכית  ניקל,  שולחן 
)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 

לבן, קרם, אפור, שחור

₪ 384₪ 564₪ 470₪ 439

ברז נשלףברז נשלףברז נשלףברז קלאסי

₪ 1,097

למטבח   TOUCH ברז 
נגיעה  ע"י  ניתן לשימוש 
פשוטה בברז, טכנולוגיה 

לחיסכון במים

₪ 295₪ 117

ברז טאצ׳ברזברז

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121
גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 560

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסיארון במבצע מיוחד!

₪ 1,320₪ 1,225

₪ 1,700₪ 1,453 ₪ 656

₪ 1,890₪ 1,700 ₪ 845

60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ 60 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ 80 ס”מ

2 מגירות גבוהות
כולל כיור ומראה

צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור
בגדלים: 120/100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
בגדלים: 120/100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת,

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 120/100/80/60 ס"מ
צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 399
60 ס”מ

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ: מחיר למזומן:

₪ 656

מטבח 
עד 10 מ'

BLUM כולל פרזול
טריקה שקטה

+ תנור + כיריים 
NÖYER

* ניתן  לרכוש את  מוצרי  החשמל  בנפרד  בעלות של 1,790 ₪. מחיר לכיריים 690 ₪. מחיר לתנור 1,100 ₪.

₪ 12,299

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

באישור מכון התקנים הישראלי

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

מחיר
רצפה!

למ"ר

₪ 29.90

* ניתן להשיג בסניף ראשל"צ בלבד

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30 א'-ה' 9:30-19:00,  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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מבצע!

כולל מע"מ / דירה   עד 
100 מ"ר / לא כולל 
השיפוץ עבודת  את 

קיים 
במבחר 
צבעים

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות 

פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות

₪ 3,990

מבצע!

 160X90 לבנה,  זכוכית  ניקל,  שולחן 
)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 

לבן, קרם, אפור, שחור

₪ 384₪ 564₪ 470₪ 439

ברז נשלףברז נשלףברז נשלףברז קלאסי

₪ 1,097

למטבח   TOUCH ברז 
נגיעה  ע"י  ניתן לשימוש 
פשוטה בברז, טכנולוגיה 

לחיסכון במים

₪ 295₪ 117

ברז טאצ׳ברזברז

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121
גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 560

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסיארון במבצע מיוחד!

₪ 1,320₪ 1,225

₪ 1,700₪ 1,453 ₪ 656

₪ 1,890₪ 1,700 ₪ 845

60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ 60 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ 80 ס”מ

2 מגירות גבוהות
כולל כיור ומראה

צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור
בגדלים: 120/100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
בגדלים: 120/100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת,

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 120/100/80/60 ס"מ
צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 399
60 ס”מ

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ: מחיר למזומן:

₪ 656

מטבח 
עד 10 מ'

BLUM כולל פרזול
טריקה שקטה

+ תנור + כיריים 
NÖYER

* ניתן  לרכוש את  מוצרי  החשמל  בנפרד  בעלות של 1,790 ₪. מחיר לכיריים 690 ₪. מחיר לתנור 1,100 ₪.

₪ 12,299

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

באישור מכון התקנים הישראלי

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

מחיר
רצפה!

למ"ר

₪ 29.90

* ניתן להשיג בסניף ראשל"צ בלבד

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30 א'-ה' 9:30-19:00,  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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מאת: יוני מיכאל

להשתתף  השבוע  הגיעו  רבים  אלפים 
לפטירתו  שנתיים  למלאת  המרכזית  בעצרת 
של מרן פוסק הדור נשיא מועצת חכמי התורה 
זצוק"ל.  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  הראשל"צ 
את  שפיארה  הנכבדה  הנואמים  שורת  בין 
העצרת, היו בני מרן זצוק״ל, הרבנים הגאונים 
הראשל"צ  יוסף,  דוד  רבי  יוסף,  אברהם  רבי 

רבי יצחק יוסף ורבי משה יוסף.
חכמי  מועצת  ונשיא  הישיבה  ראש  מרן 
לזכרו  דברים  נשא  כהן  שלום  חכם  התורה 
נערים  היותם  מתקופת  זיכרונות  והעלה 
הגר"ש  שנים.  מ-70  למעלה  לפני  צעירים 
יש  צמח  לא  עובדיה  "חכם  בדבריו:  אמר 
מאין. גדלותו התורנית היא תוצאה של עמל 
בו  שהתקיים  וזכה  סופית  אין  ושקידה  קשה 
לקיימה  סופו  מעוני  התורה  את  המקיים  כל 

מעושר, מרן זצ״ל הוא הדוגמא לזה". 
בדבריו  התייחס  יוסף  הגר״י  הראש״ל 
ואמר  זצ״ל  מרן  אביו  של  הזמן  ניצול  על 
זמן,  ניצול  מהו  ללמוד  התורה  בני  עלינו  כי 
גם  דקה  כל  ניצל  מרן  בלימוד  שקיעות  מהי 
כולנו.  את  מחייב  והוא  קשים  ייסורים  מתוך 

את  בחריפות  הראש״ל  תקף  דבריו  בהמשך 
אומרים  "אנחנו  ואמר,  הבית  להר  העולים 
כל יום בתפילה ותחזינה עינינו בשובך לציון 
הקודש  לעיר  מתגעגעים  כולנו  ברחמים, 
גדולי  כל  המקדש,  בית  שייבנה  ירושלים, 
ישראל שאסרו את העליה להר הבית גם הם 
אוהבי ארץ ישראל לא פחות מאחרים אבל יש 
ומקדימים  אותם  בלבלה  שהלאומיות  כאלה 

את הלאומיות להלכה".
נמצא  ישראל  "עם  הוסיף,  דבריו  בסיום 
ללכת  מפחדים  אנשים  מאוד,  קשה  במצב 
והרציחות  שלהם  האכזריות  מרוב  ברחובות 
שלהם. איזו אכזריות, ילד בן 13 יכול לרצוח 
עם סכין, ולבוא ולומר שיהודים הוציאו אותו 

במצב  נמצאים  אנו  אכזריות.  איזה  להורג? 
לשבת  זה  לעשות  שצריך  מה  קשה,  מאוד 
ולעסוק בתורה ולהתחזק בלימוד התורה, זה 

מה שיגן עלינו". 
חבר מועצת החכמים הגאון רבי דוד יוסף 
קרא לציבור להתאחד ואמר: "אין הבדל בין 
אויבינו  וחילוני.  סרוגה  כיפה  שחורה,  כיפה 
ולא  יהודים  שאנחנו  בגל  רק  אותנו  שונאים 
שונאים  שהאויבים  מי  כל  בינינו.  מבדילים 
אותו, צריכים לאהוב אחד את השני ובאחדות 

הזאת נזכה לגאולה שלמה".
מועצת  חבר  יוסף,  אברהם  רבי  הגאון 
אמר  חולון,  של  ורבה  הראשית  הרבנות 
בדבריו: "המבט של אבא היה תמיד של כלל 

ישראל  כלל  נכדים,  לא  בנים,  לא  ישראל. 
ואפילו את צרכיו האישיים היה מקריב לטובת 
לפעמים  לישון,  שוכח  הוא  לפעמים  הכלל, 
הוא שוכח לאכול, לפעמים עוברים עליו 48 
שעות בלי שינה, הוא לא מרגיש, זו דרכו של 

אברהם אבינו, תמיד הייתה דרכו לקדושה".
ובד"צ  ישראל  מאור  המדרש  בית  ראש 
בית יוסף הגאון רבי משה יוסף, בנו של מרן 
התייחס  ההספד  במהלך  זצ"ל.  יוסף  הגר"ע 
הוצאת  על  ובישר  אביו  של  ספריו  להוצאת 
שאבא  ב"ה  "זכינו  ואמר:  החדשים  הספרים 
בשנה  יד,  בכתב  מחברות   80 לנו  השאיר 
האחרונה הוצאנו מתוך המחברות האלה את 
הגיליונות,  עם  אומר'  'יביע  חלקים  עשרת 
בשנה הקרובה נזכה בעז"ה להוציא את יביע 

אומר חלק י"א ויחווה דעת חלק ז׳".
נשא  דרעי  אריה  הרב  ש״ס  תנועת  יו״ר 
חיינו,  כל  היה  ״מרן  ואמר:  דברים  הוא  אף 
להאמין  קשה  מאוד,  קשה  שלו  החסרון 
שכמה  בזה  נחמתנו  אבל  שנתיים,  שחלפו 
שהיה מרן גדול בחייו הוא גדול הרבה יותר 
לנו את ספריו  אחרי הסתלקותו. מרן השאיר 
זה  הכל  התורה.  חכמי  מועצת  את  הרבים. 

יצירה שלו, לא אלמן ישראל".

אלפים בעצרת המרכזית שנערכה ע"י סגן ראש עיריית י-ם ומחזיק תיק החינוך הרב צביקה כהן הי"ו במלאת שנתיים 
לפטירתו של מרן פוסק הדור נשיא מועצת חכמי התורה הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל  בין הנואמים 
בעצרת: בני מרן זצוק"ל, הרבנים הגאונים רבי אברהם יוסף, רבי דוד יוסף, הראשל"צ רבי יצחק יוסף ורבי משה יוסף

שולחן הכבוד וחלק מהקהל בעצרת                                       )צילומים: יעקב כהן(

אלפים בעצרת המרכזית "זיכרון למרן"

מאת: מנדי כץ

תושבי עמנואל קיבלו בברכה את הבשורה 
על אישורה של תב"ע  120/9 ביישוב – דבר 
הדירות  כל  והגדלת  הרחבת  את  שיאפשר 
ביישוב ב-60 מ"ר נוספים. התב"ע  החדשה 
הן  ביישוב,  הדירות  כל  על  תחול  שאושרה 

הוותיקות והן החדשות. 
גרשי  עזרא  הרב  עמנואל  מועצת  ראש 
בירך על התוכנית שאושרה ואמר: "עמנואל 
בכל  ושגשוג  התפתחות  בתנופת  מצויה 
לכל  תאפשר  שאושרה  התב"ע  התחומים. 
התושבים בעיר להרחיב את דירותיהם ב-60 
מ"ר נוספים ובנוסף לכך בוצע רישום שני על 
קבלת  המאפשר  דבר  בעמנואל  הדירות  כל 

משכנתאות והתרי בנייה נוספים ". 
מקום  של  היתרונות  כל  עמנואל  ביישוב 
להיום  נכון  חרדים.  שתושביו  כפרי  בסגנון  
משפחות.  אלף  כמעט  במקום  מתגוררות 
משפחתונים,  כוללים,  כנסת,  בתי  בעמנואל 
ספר  ובית  תורה  תלמודי  ומעון,  ילדים  גני 

בית יעקב. 
קהילות  קיימות  במקום  כי  העובדה 
מגוונות לכל סוגי הקהילות מעניקה אף היא 
תחושת שייכות לכל עדה ומגזר בקרב ציבור 

שומרי התורה והמצוות. 
בעמנואל שטחים ירוקים רבים ומרווחים, 

מענה  המעניקים  ומשחקים  נוי  גינות 
למשפחות ברוכות הילדים. 

בסמוך לעמנואל קיים אזור תעשיה מצליח 
שמביא אף למקומות תעסוקה מגוונים, כמו 

מרכזי קניות ותעסוקה קרובים. 
וצלול  נקי  מאויר  נהנים  עמנואל  תושבי 
ומנוף עוצר נשימה. תחבורה ציבורית סדירה 
ובהם  הארץ  למרכז  התושבים  את  מובילה 
מרחק  המרוחקת  ברק  לבני  סדירה  תחבורה 

כחצי שעת נסיעה.
שנים שלא  מספר  העובדה שבמשך  לאור 
הרי שצבר המתעניינים  דירות,  ביישוב  נבנו 
גודל  ביישוב  כיום  הנבנים  בפרויקטים 
והולך, בשל איכות החיים המוצעת במחירים 

שפויים.

תוכנית תב"ע 120/9 שאושרה בעמנואל תביא רווחה 
לכלל התושבים בעיר שיתאפשר להם לבנות 60 מ"ר 
נוספים בדירותיהם  ראש מועצת עמנואל: "התב"ע 
שאושרה תאפשר לכל התושבים, להרחיב את דירותיהם"

הבשורה של תושבי עמנואל

מרחיבים את הדירות. שער הכניסה לעמנואל 

על רקע ציון עשור לפעילות החברה המרכזית למימוש 
זכויות, התקיימה פגישה בין הרב הראשי לישראל, 

הגאון הרב דוד לאו לבין הרב שמאי שזירי, יו"ר החברה 
המרכזית למימוש זכויות

"אתם עוסקים בבעיות 
רפואיות שהרגישות יפה להן"

מאת: יאיר פלד

לרגל ציון עשור לפעילות החברה המרכזית 
הרב  בין  פגישה  התקיימה  זכויות,  למימוש 
לבין  לאו  דוד  הרב  הגאון  לישראל,  הראשי 
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 

למימוש זכויות.
אופי  את  לאו  הרב  בפני  סקר  שזירי  הרב 
פעילותה של החברה, פעילות ארצית ופנים 
האוכלוסיה  כלל  את  שחוצה  קהילתית, 
פעולה  שיתוף  תוך  הארץ,  ברחבי  החרדית 
עם נציגי ונבחרי ציבור ובסמיכת ידיהם של 

גדולי ישראל. 
הרב שזירי סיפר לרב לאו, כי לפני עשור, 
כשהוקמה החברה, הרה"ג ישראל מאיר לאו, 
המזוזות  את  קבע  לאו,  דוד  הרב  של  אביו 
לאחר  שנים  עשר  כעת,  החברה.  במשרדי 
בתחום  דרך  לפורצת  נחשבת  החברה  מכן, 
במגזר  בפרט  הרפואיות,  הזכויות  מימוש 

החרדי. 
במהלך הפגישה פירט הרב שזירי בהרחבה 
איתם  המחסומים  אודות  על  הראשי  לרב 
בעת שהם  ישראל  אזרחי  להתמודד  נאלצים 
הרפואיות.  זכויותיהם  את  לממש  מבקשים 

את  לאו  הרב  בפני  שזירי  הרב  הציג  כן  כמו 
בצורת  החברה,  מעניקה  שאותו  הפתרון 
סיוע והכוונה בליווי רופאים עד להסדרת כל 

הזכויות המגיעות. 
"אתם  כי  שזירי,  לרב  אמר  הראשי  הרב 
יפה  שהרגישות  רפואיות  בבעיות  עוסקים 
אחד  וכל  אותן  מבקש  אינו  אחד  אף  להן, 
הזכות  בידכם  נפלה  עליו.  שיפסחו  מתפלל 
לסייע לאדם הסובל מבעיות אלו, לקבל את 
המגיע לו בדין ואשר ללא הפעילות החשובה 
שלכם ייתכן ולא היה משיגם. פעילות זו הינה 
מעשה חסד בכך שמאפשרת לבני המשפחות 
בבן  לטפל  פניות  ויותר  פחות  אחת  דאגה 

המשפחה החולה".

הרב שזירי עם הרה"ר הגר"ד לאו
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מאת: אלי שניידר

"מורשת מכירות פומביות" מפתיעה שוב: 
הסידור  בניהם  נדירים  ספרים  של  שורה 
הקדוש  לשל"ה  השמיים"  "שער  החשוב 
מהדורה ראשונה שנדפס באמשטרדם תע"ז - 
1717, בעל ה"בית חדש", מועמדים למכירה 
פומבית. בהסכמתו לסידור זה כותב השל"ה 
בזה הלשון: "כי אין ספק אצלנו כשיתפשטו 
שאין  בתוכו  שיתפלל  מי  כל  ישראל  בקרב 

תפילתו חוזרת ריקם".
מכתבים  שנים,  מאות  בני  נדירים  ספרים 
האחרונים  בדורות  ישראל  מגדולי  יד  וכתבי 
ע"י  פומבית  למכירה  הם  אף  מועמדים 
המכתבים  בין  פומביות".  מכירות  "מורשת 
ניתן למצוא את כתבי ידם של מרן רבי חיים 
גלותא  ריש  זצוק"ל;  מבריסק  סולובייציק 

דבבל בעל "הבן איש חי"; המקובל 
זיע"א;  פתיה  יהודה  ר'  האלוקי 

הבית  מרן  האדמו"ר  כ"ק 
מרן  זיע"א;  מגור  ישראל 

יעקב  הקהילות  בעל 
זיע"א.  )הסטייפלער( 
בדור  הפוסקים  גדולי 
מרן  וביניהם  האחרון 
פיינשטיין  משה  רבי 
הגאון  מרן  זצוק"ל, 

אלישיב  שלום  יוסף  רבי 
זצוק"ל; מרן הראשון לציון 

הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל 
ועוד ועוד.

תורה"  "ספר  למכירה,  מועמדים  כן,  כמו 
כסף  כלי   ,1841  - תר"א  משנת  מיניאטורי 

וחפצי יודאיקה עתיקים. 
שבמכירה  הגדולה  ההצלחה  אחרי 
הפומבית השישית שקיימה "מורשת מכירות 
נערכים  האחרון,  הזמנים  בבין  פומביות" 
הפומבית  למכירה  ב"מורשת"  אלו  בימים 
ט"ו  רביעי  ביום  אי"ה  שתתקיים  השביעית 

חשון התשע"ו )28.10.2015(.

הפכה  וחצי,  כשנה  לפני  שנוסדה  מאז 
עבור  לכתובת  פומביות"  מכירות  "מורשת 
אספנים וחובבי יודאיקה. היבול הרב המוצע 
הפומביות,  מהמכירות  אחת  בכל  למכירה 
מכל  התחום  מחובבי  רבים  אליה  מושכת 

רחבי העולם היהודי. 
"מורשת"  הפומביות  המכירות  בית 
וניסים  העצני  אסף  ע"י   2014 בשנת  נוסד 
פומביות  מכירות  שש  כה  עד  וקיים  ורטה 
שנחלו הצלחה גדולה בקרב אספני האמנות 

והיודאיקה.
פירטי  להערכה  מקבל  המכירות  בית 
למכירה  שלמים  ואוספים  בודדים  יודאיקה 
יודאיקה,  של  פומביות  מכירות  ומקיים 
מגילות,  תורה,  ספרי  יד,  כתבי  קודש,  ספרי 
גביעים לקידוש,  כלי כסף, חנוכיות,  הגדות, 
כתרים, רימונים וטסים לספר תורה וכן כל 
ולבית  ליהדות  הקשור  אחר  חפץ 
יהודית,  אומנות  היהודי; 
ובינלאומית;  ישראלית 
מכתבים,   - נייר  פריטי 
גרפיקה  צילומים, 
פריטים  וכרזות; 
לתרבות  הקשורים 
יהודית  והיסטוריה 
מדליות,  לאומית;  ובין 
מטבעות ושטרות, סמלים 
וחפצי  תכשיטים  ותגים, 
חפץ  כל  וכן  הסוגים  מכל  חן 

העונה להגדרה "אספנות".
ע"י  שפורסם  המקדים  בקטלוג  בעיון 
למצוא  ניתן  פומביות",  מכירות  "מורשת 
למעלה מ-450 פריטים בהם אוספים נדירים 
של  בשורה  המהווים  חדשות,  ותגליות 
המכירה  יודאיקה.  ולחובבי  לאספנים  ממש 
ט"ו  רביעי  ביום  תתקיים  כאמור,  הקרובה 
 16:00 )28.10.2015( בשעה  חשון התשע"ו 
בדיוק, בבית "מורשת" רח' שמואל מיקוניס 

3 תל אביב. ההרשמה מראש חובה.

תגלית היסטורית לחובבי היודאיקה:

דפים של פירוש רש"י 
על התורה משנת רמ"ד 

מועמדים למכירה פומבית
מורשת מכירות פומביות מציגה: המהדורה הראשונה של 
סידור "שער השמים" לשל"ה, ס"ת מינאטורי שנכתב 
בשנת תר"א, מכתבים בכת"י של מרנו הגר"ח מבריסק, 
בעל הבן איש חי, המקובל רבי יהודה פתיה, מרן בעל 

הקהילות יעקב, ועוד מאות פרטי יודאיקה נדירים

שער התהילים בסידור שער 
השמים לשל"ה הק'

פירוש רש"י על התורה משנת רמ"ד - 1484

נציג השב"כ: "ארגוני 'הרווחה' 
מתדלקים את הטרור"

בדיון שנערך בוועדת החוקה בכנסת בנושא הצעת חוק 
המאבק בטרור, נציג השב"כ העביר סקירה על שיטות 

הפעולה של ארגוני הטרור וארגוני רווחה וצדקה 
שמגייסים סכומי כסף אדירים ברחבי העולם

מאת: יעקב אמסלם

ורווחה  דת  מוסדות  יש  הטרור,  "לגופי 
התמיכה  את  להגביר  מטרה  מתוך  שפועלים 
ולגדל את  בהם, לשרת את התשתית הצבאית 
מוסדות  בני-נעים  ארגון  כדוגמת  הבא.  הדור 
צדקה שפועלות בחברון. גם אם לא כתוב על 
היטב  יודע  לבניין  שמגיע  מי  חמאס,  המבנה 
לאן הוא מגיע ומי בעל הבית. גם ארגון השיבה 
ידי  על  ומנוהל  בלונדון  שיושב  הפלסטיני 
דה-לגיטימציה  של  פעילות  מבצע  החמאס, 
בישראל כדוגמת BDS. בלונדון יש קרן שאף 
היא הוכרזה כארגון בלתי מוכרת והיא מהווה 

תמיכה כלכלית בחמאס".
בדיון  השב"כ  נציג  אמר  הללו  הדברים  את 
אמר  עוד  הכנסת.  של  החוקה  בוועדת  שנערך 
יממנו  המעטפת  שארגוני  "הרעיון  כי  הנציג, 
בגן  שמתחילות  פעילויות  יקרות  פעילויות 
ועד פעילות צבאית ורצחנית. עיקר המשאבים 
מעטפת.  מארגוני  מגיעים  הטרור,  ארגוני  של 
רבה מארגוני המעטפת  במידה  נתמך  החמאס 
צדקה  ארגוני  של  במעטה  כספים  ומגייס 
ורווחה. הארגונים הללו מתדלקים את ארגוני 
הטרור גם המונחים שהם מדברים עליהם הם 

אותם מונחים, מונחי טרור".
הדיון בוועדה נסב בין היתר סביב ההגדרה 
מהו ארגון מעטפת ומיהו חבר בארגון מעטפת. 

של  סוגים  שני  על  להכריז  מאפשרת  ההצעה 
ארגונים כעל ארגוני טרור: ארגונים שמבצעים 
מעשי טרור )ובכלל זה גם "הזרוע האזרחית" 
של הארגון( וכן ארגונים שתומכים בראשונים 

)ארגוני "מעטפת"(.
לפי המוצע, כל ארגון טרור שהוכרז, ייחשב 
הוא  אם  בין  ועניין,  דבר  לכל  טרור  כארגון 
"תומך  ארגון  הוא  אם  ובין  "ראשי"  ארגון 
ארגון  הוא  אם  בין  מעטפת(;  )ארגון  טרור" 
הקשור לישראל ובין אם הוא ארגון שלא קשור 
לישראל. ההשלכות של ההכרזה הן זהות לגבי 

כל סוגי הארגונים.
ומידיות  מעשיות  משמעויות  יש  להכרזה 
כלפי ארגון בשל המגבלות המנהליות שאפשר 
החילוט  הסדרי  המוכרז.  הארגון  על  להטיל 
מוכרז:  ארגון  על  יחולו  המוצעים  ותפיסה 
כל  לחלט  המוצע,  לפי  רשאי,  המשפט  בית 
רכוש של ארגון טרור )בחילוט לאחר הרשעה 
רשאי  הביטחון  שר  בנוסף,  אזרחי(.  ובחילוט 
לתפוס רכוש של ארגון טרור מוכרז, בתפיסה 
זמנית שיכולה להוביל, לצו חילוט סופי. הוא 
רכוש  לתפיסת  זמני  צו  להוציא  רשאי  עוד 
הוגשה  כבר  כאשר  מוכרז,  שאינו  ארגון  של 
בקשה להכריז על הארגון. בנוסף, ארגון טרור 
מוכרז חשוף לצווים למניעת פעילות ולהגבלת 

שימוש במקום.

מרן הגר"ח קנייבסקי בגזיזת הפאות לבנו של הרב סלמון

מאת: חיים רייך

בעת שמחת החלאקה לבנו של רב מוסדות 
נשמעה  סלמון  יעקב  אברהם  הרב  שטפנשט 
התורה  שר  מרן  של  מפיו  מעניינת  התבטאות 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א אשר אמר כי לימוד 
בדרגה  ואפילו  גופא  כתורה  הוא  הרי  ב'  הא' 
גבוהה יותר מאמירת תהילים, הגר"ח שיבח את 
הספר החדש 'עלי זבח - עניני חלאקה' שהוציא 
ובו  החלאקה  מעמד  לכבוד  סלמון  הרב  לאור 
מאמרים ומנהגים עובדות וזכרונות וכן אלבום 
מגדולי  מאות  חמש  של  ונדיר  יחודי  תמונות 
וגזיזת  תקיף  בל  מצוות  המקיימים  הדורות 
מנהגי  על  יחודיים  הלכה  בירורי  וכן  הפאות, 
שבעקבותיהם  ב'  הא'  אותיות  ועל  החלאקה 
הגר"ח  של  המעניינת  ההתבטאות  נשמעה 

קנייבסקי.
גאב"ד  ובהם  שליט"א  ישראל  גדולי 
האדמו"ר  מערלוי,  האדמו"ר  ירושלים, 
האדמו"ר  מסדיגורא,  האדמו"ר  מצאנז, 
אהרן,  מתולדות  האדמו"ר  מרחמסטריווקא 
הספר  את  שקיבלו  מנדבורנא,  האדמו"ר 
המעמד  לכבוד  לאור  שיצא  החדש  הייחודי 
זמן  נראתה  לא  שכמותה  היצירה  את  הפליאו 
רב בשדה הספר התורני כאשר התבטאויותיהם 
ויבואו  ספר  אלי  קובצו  המיוחדים  ומנהגיהם 
החלאקה  חגיגת  מיוחדת.  במהדורה  בארוכה 
בחצר  חוגג  והמון  עם  ברוב  נערכה  עצמה 
 50 עוד  השתתפו  בה  במירון  הרשב"י  מערת 
דאתרא  המרא  כובד  במהלכם  חלאקה  ילדי 
הגר"מ שטרן שליט"א בגזיזת הפאות במספרי 

זהב המיוחדות למצווה חביבה ונעלית זו.

לימוד א' ב' הוא כתורה ממש
כך התבטא מרן הגר"ח קנייבסקי בעת שמחת החלאקה לבנו 

של רב מוסדות שטפנשט הרב אברהם יעקב סלמון
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הניסיונות לייצר מצב של רגיעה, מסוכלים פעם אחר פעם 
על ידי מקורבי הצדדים. המסקנה שדרושה הפרדה בין הניצים, 
היא תובנה ברורה אליה מגיע כל מי שנקלע לזירת העימות. 
התקיימו  ומתישים  ארוכים  קבינט  דיוני  של  סבבים  שישה 
פיילוט ההפרדה היה מתחיל כאן,  מאז פרוץ המהומות. אם 

הקונצנזוס היה מושלם.
בין  פוסקים  שלא  העימותים  ובנט.  נתניהו  ונתניהו,  בנט 
שני האישים, מחוץ לקבינט ובתוכו, כבר עברו מזמן את גבול 
הטעם הטוב. השרים ובכירי מערכת הביטחון שמגיעים לדיוני 
הקבינט, עומדים משתאים נוכח חילופי המהלומות המילוליות 
מתבוננים  הם  בנט.  החינוך  לשר  נתניהו  הממשלה  ראש  בין 
מחפשים  בהצגה,  שחקנים  כמו  שמתנהלים  האישים  בשני 
הסמארטפונים  כאשר  שגם  למחרת  ומגלים  המצלמות,  את 

נשארים בחוץ, יש מי שמדליף כותרות.
נתניהו לא מסתיר את סלידתו מבנט בו הוא רואה פוליטיקאי 
ילדותי, מתלהם, רודף ורדוף כותרות – כזה שבשביל תמונה 
למרות שהוא  ברחובות  אקדוחן  כמו  יסתובב  בעיתון,  טובה 
רואה בביבי מנהיג חלש – מול  מאובטח ללא הפסקה. בנט 
הבית  מול  וגם  ישראל,  ערביי  מול  הרשות,  מול  החמאס, 

היהודי שלדרישותיה נכנע במו"מ הקואליציוני. 
יום שני השבוע צוין כיום הראשון בו לא נשפך דם ברחובות 
מאז חג הסוכות, אבל בקבינט עדיין נשפכים נהרות של דם רע, 
עד שבנט דורש מראש הממשלה להעמיד את דוברו לבדיקת 

פוליגרף בגין הסתה )נגד בנט, כמובן(. 
הקבינט  מישיבת  שיצא  הביטחון  מערכת  מבכירי  אחד 
הבא:  במשפט  זאת  סיכם  השליליות  האנרגיות  טעונת 
ללמוד  צריך  לא  שנים,  של  הסתה  מובילה  לאן  להבין  "כדי 
מהפלסטינים. מספיק לראות איך ביבי ובנט מביטים זה על זה 

במהלך הדיונים".
לצרף שותפים  ניסיונותיו  בנט, אחרי שכל  עם  תקוע  ביבי 
נוספים עלו בתוהו. הרצוג לא יכול, איווט לא רוצה. את התנאי 
סמכויות,  עם  הביטחון  תיק  קבלת   - להצטרפות  איווט  של 
ביבי דחה בשתי ידיים. הרי איווט וחמשת ח"כיו לא יחלישו 
את כוחו של בנט. מספרית, נתניהו ימשיך להיות תלוי בקולות 

אנשי הבית היהודי. 
ראש הממשלה שאל השבוע את המתווכים בינו לבין איווט 
לשר  מינויו  יחולל  תדמיתי  נזק  איזה  מבין  לא  ליברמן  האם 
סיטואציה  עם  יתמודד  כיצד  אחרות:  במילים  או  ביטחון. 
מספר  הדיפלומט  באו"ם,  והמתון  הרהוט  שגרירנו  שכזאת 

אחת, דני דנון.
פוטנציאל  זה  מעין  במינוי  רואה  נתניהו  ומחוץ,  מבית 
לפיגוע פוליטי ודיפלומטי רב נפגעים. הוא היפך והיפך ולא 
רוב  יעניק  שהמינוי  העובדה  למעט  אחת,  זכות  נקודת  מצא 
להעברת סמכויות שר הכלכלה לממשלה ולאישור מתווה הגז. 
בינתיים אין גז. רק נפט בכמויות שנשפך למדורה. אבל לא 
על הבנט לבדו מתנהלים דיוני הקבינט. שני הנושאים שעמדו 
בבאר  הקשה  האירוע  היו  שני  ביום  הקבינט  ישיבות  במרכז 

שבע והצבת חומת ההפרדה בשכונת ארמון הנציב. 
לה  שסופחו  ובכפרים  המזרחית  בירושלים  שסייר  מי  כל 
בליבה  הוקמה  מאז  דה-פקטו  מחולקת  שהעיר  יודע  יחדיו 
חומת ההפרדה בתקופת שרון. אבל מה שלא עשתה החומה 
ארמון  בשכונת  שהוצבו  המוגבהות  הבטונדות  עשו  ההיא, 
המעודדים  מקהלת  בליווי  הבינלאומית  התקשורת  הנציב. 
את  בפועל  שמחלק  כמי  נתניהו  את  הציגה  הימין,  שרי  של 
ירושלים. את הזכוכית הנשברת מהתשדירים ב-96', של ביבי 
נגד פרס, מחליפות זגוגיות הרכבים המנופצות בכבישי הגדה 

וירושלים.
המתלוננים  השרים  קולקטיבית,  אחריות  נטולת  בממשלה 
אושרה  שעבר,  בשבוע  הקבינט  בישיבת  המאשרים.  הם   –
מועדים,  באזורים  מכשולים  להציב  הביטחון  גורמי  הצעת 
זאת בתיאום עם עיריית ירושלים וכחלק ממערך היקפי שכולל 
טקטי  כמערך  היוזמה  הוצגה  לשרים  ותצפיות.  מצלמות  גם 

שיתמקד בשכונות המועדות לפורענות דוגמת עיסאוויה. 
מכשולים  מגוונת.  המטרה  כי  הובהר  הקבינט  לשרי 
מוגבהים ימנעו זריקת אבנים ובקבוקי תבערה לעבר השכונות 

יקשו על מעבר מפגעים,  היהודיות. מחסומים בלתי עבירים 
השכונות  תושבי  הערבים  חיי  על  מנטלית  יכבידו  ובעיקר 
שהתושבים  היה  הביטחון  מערכת  של  הרציונל  המועדות. 
יחושו על בשרם, כי יש מחיר למפגע שיוצא מהחממה שלהם. 
לשרי  התברר  הנציב  ארמון  משכונת  התמונות  כשהגיעו 
בפאתי  רק  מדובר  לא  וכי  חומה,  הוא  המכשול  כי  הימין 
עיסאוויה אלא בתוככי השכונות היהודיות. בדיעבד היה מי 
שהוצב  לדוגמה,  הפרדה  של  בפיילוט  מדובר  כי  שהסביר 
תחילה.  מחשבה  לכך  להקדיש  בלי  הנציב  בארמון  במקרה 

האמירה הזאת נכונה לדרך התנהלותה של הממשלה כולה.

8:00 עד 11:00

עם כל הכבוד לחשיבותה התדמיתית של שלמות ירושלים 
הסגורים  בפורומים  שהושמעו  אחרים  דברים  המחולקת, 
צריכים להדיר שינה. מדובר בדיווח המודיעיני ששם את היד 
על חומרי הבעירה שהציתו את המדינה. שרי הקבינט ביקשו 
בשבוע שעבר ממערכת הביטחון לחזור אליהם עם תשובות 
ברורות בנוגע לשאלה מהי הסיבה שהביאה לפרוץ המהומות. 
בשב"כ בדקו וחזרו עם תשובות על סמך נתונים מהשטח. 
זהו לא אבו-מאזן שחרד מהתפשטות האש בשטחו ומסיט את 
הלהבות לגבולות ישראל. אפילו לא החמאס שנוצר את האש 
ישראל,  ערביי  בגדה.  השקט  בועת  את  לפוצץ  ומנסה  בעזה 
של  הניתוח  לפי  ובקיצור,  מצוקה.  אותות  הם  גם  משדרים 
יד  ואין  ברורה  כתובת  אין  הנוכחי  בסבב  הביטחון,  מערכת 

מכוונת.
ההסתה  כי  העלה,  הביטחון  וגורמי  השב"כ  של  הניתוח 
בנוגע לשינוי הסטטוס-קוו בהר הבית חלחלה בלבבות והיא 
הסיבה המרכזית לפרץ הגל הנוכחי. זו העילה, וכמעט שאין 
כי  מחורה  המשפחה  בני  סיפרו  שבע,  בבאר  בפיגוע  בלתה. 
הצעיר המפגע, בדואי משלהם, מעולם לא הזדהה עם מצוקת 
אל-אקצה  הצלת  על  באובססיביות  דיבר  אלא  הפלסטינים 

מפני השתלטות יהודית והקמת בית מקדש.
על  המחץ  משפט  אוטומטי  במענה  כמו  לבוא  צריך  כאן 
הבלתי  והחייתיות  המשתוללת  ההסתה  הערבי,  הדמיון 

נתפסת. כל הסלט הערבי הזה אכן בלתי אכיל ומעורר בחילה 
עזה אך מתברר כי היה מי שתיבל אותו בהרבה פלפל שחור. 
לא מדובר רק בשרים שעלו להר והעלו את כולנו לעולה, אלא 
יהודים להר –  זוחל שהביא לקפיצה של עולים  גם בכרסום 

בכמעט פי שלושה. עולים ורוקדים. נדקרים ובוכים.
האיסור הגורף שהוטל על ידי הרבנות הראשית עם כיבוש 
התוצאה  הדתית.  מהציונות  רבנים  ידי  על  ננגס  ב-67'  ההר 
צעירים.  בקרב  בעיקר  והתפתח  שהלך  עלייה  טרנד  היא 
עולים  צעירים  זוגות  חדשה:  מגמה  ניכרה  האחרונה  בשנה 
להר ערב חתונתם, מצטלמים ומפיצים את התיעוד ברשתות. 
עימותים  למנוע  כדי  אך  אין,  בסטטוס-קוו  ששינוי  נכון  אז 
השעות  בין  הבוקר  לשעות  העולים  זרם  הופנה  וחיכוכים, 
8:00 ל-11:00. היהודים נכנסו, הערבים נותרו בחוץ. ואל נא 
יומיות. די לשמוע אלו  תזלזלו במשמעותן של שלוש שעות 
מהומות פורצות לעיתים בעטיה של תוכנית בוקר רדיופונית, 

המשודרת בקול ברמה בין השעות 8:00 עד 10:00.
)לא  הצפוני  בפלג  סטטוס-קוו.  שינוי  בכך  ראו  הערבים 
סיפורי  להפיץ  מיהרו  האיסלאמית  התנועה  הירושלמי!( של 
בדים על החרבת המסגדים והקמת בית מקדש שלישי. הדמיון 
הפורה הציף את הרשתות והמסגדים בגל מבחיל של הסתה. 
כמו בחניון האוטובוסים של דן, לא תמיד מיתמר עשן כבד 

בעקבות הצתה. לעיתים די בקצר קטן.

מאחורי הגלימה

הוא  לרגיעה  כוחו  בכל  והוביל  המגמה  את  שזיהה  מי 
הראשון-לציון הגאון הרב יצחק יוסף. עטוף בגלימה וחבוש 
התייצב  הוא  אביו  של  דיוקנו  דמות  את  מזכיר  במצנפת, 
את  קשות  במילים  ותקף  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  למרן  באזכרה 

העולים להר.
קשה.  מתקפה  תחת  תועדה  והגלימה  משבוע  פחות  חלף 
אחרי  ויממה  הוצת  בשכם  יוסף  שקבר  אחרי  ימים  שלושה 
שחסידי ברסלב מישיבת 'שובו בנים' חדרו למתחם בהוראת 
הגיע  הברית,  יוסף שומר  בזכות  בחיים  וחולצו  הגולה,  רבם 

למקום הראשון-לציון.
כפרובוקציה  הפלסטינים  זאת  הציגו  רשמיות  בהודעות 
על  השליכו  מסית,  וכינוהו  הראשון-לציון  את  גינו  מכוונת, 
כפי  שעבר,  בשבוע  גמרו  הם  הבלוקים  )את  חצץ  השיירה 
צאתו.  אחרי  המתחם  את  מחדש  והציתו  שאמר(,  מי  שאמר 
למדני  יישוב  שמחייבת  כסתירה  נראה  זה  הצד  מן  למתבונן 
על  קרים  מים  שופך  השמאלית  שבידו  מי  הכיצד  מפולפל. 
בעירת הר הבית, יוצק בידו הימנית שמן למדורת קבר יוסף, 
ולא לצרכי הילולא. כשמדובר באישיות תורנית, תורה היא – 

וללמוד אנו צריכים.
המוזכרים  הקבינט  מדיוני  מתחילה  מסתבר,  התשובה, 
והברסלבע'רס  המוסת  ההמון  המוצת,  הקבר  תמונות  לעיל. 
למסקנה  השרים  את  הובילו  ומוכים,  למתחם  המתגנבים 
שצריך להראות במקום מנהג בעלים. שר הביטחון בוגי יעלון 
יגיע  לישראל  ראשי  רב  בדמות  בכיר  רבני  דרג  שאם  הסביר 
הרוחות  את  להרגיע  כדי  בכך  יהיה  צה"ל,  בליווי  למתחם 
גם שיקול תדמיתי:  והיה  ולמנוע מיחידים להתגנב למתחם. 
את  מדי  יותר  מזכירה  הערבים,  לפורעים  המתחם  הפקרת 
הרי  הביטחון  מערכת  ובכירי  השנייה,  האינתיפאדה  תחילת 
באינתיפאדה  מדובר  לא  כי  שבועות  במשך  לשרים  מספרים 

שלישית.
המטרה הייתה ראויה, האבטחה הייתה כבדה, וגם תיאום 
מול המשטרה הפלסטינית – נעשה. אבל לא בפעם הראשונה 
מי שתפסו טרמפ על הביקור היו מנהיגי המתיישבים ובראשם 
הקולות  קבלן  דגן.  יוסי  שומרון,  האזורית  המועצה  ראש 
הליכודניק שהחליף בנסיבות לא טבעיות את ראש המועצה 
היוצא גרשון מסיקה, מסומן בלשכת ראש הממשלה כמתסיס 

סדרתי. לא פחות.
כפי שנחשף בתחקירו של נתי טוקר בדה-מרקר, ה'נוניתון' 
ידיעות אחרונות מספק לדגן במשך חודשים ארוכים כותרות 
הליכוד  שרי  מימין.  ביבי  את  לאגף  כדי  יומיומי  בסיס  על 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

רוקדים, דוקרים ובוכים

כבשת הרש. טבלת המלגות החדשה

  בס"ד

  מדינת ישראל
  משרד החינוך

 מוסדות תורניים בכיר אגף 
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  "ח תשרי תשע"וכ, ירושלים
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  לכבוד
  ראשי הישיבות

  ומנהלי המוסדות
  
  

 שלום רב,   
  

  
  2015 אוקטובר חודשל תשלום הנדון:

  
 אוקטוברעבור חודש  בבנק) מחר( למוסדות התורנייםמחים לבשר על העברת התשלום שו הננ

  ו:להלן התעריפים ששולמ, ₪ 430ערך הנקודה הועמד על  .2015
  

  תעריף  סוג  תעריף  סוג
  1204  ישיבת הסדר בנים 900  430  ישיבה גבוהה בנים 300

  1204  הסדר- מסלול שש שנתי 950  645  15%עידוד לשירות צבאי מעל 

גבוהה ישיבה  מדרשה לבנות, 1300  860  30%עידוד לשירות צבאי מעל 
  1075  לבנות

  645  רווקיםלמוסד אקדמאי  1800  1161  45%עידוד לשירות צבאי מעל 
  1075  מוסד אקדמאי לנשואים 1850  1548  60%עידוד לשירות צבאי מעל 

ולל אברכים בשילוב כ 708,728  774  כולל אברכים יום שלם 600,605
  387  שירות אזרחי

  1204  בנות-ישיבת הסדר 1900  387  כולל אברכים חצי יום בוקר  700,705
  -   -   387  כולל אברכים חצי יום אחה"צ 720,725

  
  מהתעריף הנ"ל. 40%לתלמידי חו"ל יש להפחית *
  

   2015נקודה החל מחודש ספטמבר הערך  ,טרם אושר 2015כי מאחר ותקציב המדינה לשנת  ,יובהר
ככל שהתקציב לא יתקבל   הסופי. וספת תקציב מתאימה בתקציב המדינההינו בכפוף לאשור ת

  התמיכות.יתר, תידרש השבה בהתאם לנוהל במלואו, ויתברר כי ניתנו תשלומי 
  
  

  
  
  

  ,בכבוד רב

  
  עמוס צייאדה
  מנהל האגף

  
  
  
  
  
  :         עתקיםה

                                                                                                  מר מנחם כהן, סמנכ"ל ומנהל מינהל תיאום ובקרה
  (מוסדות תורניים)מר אריה צרפי, חשב 

   (מוסדות תורניים) תהמשפטי היועצת, עו"ד מרים גראזי
                   גב' סיגלית דניאלי, סגנית מנהל האגף                                                



15 בפתח-תקוהי' בחשון תשע"ו 23/10/15

לימינו  התיישרו  מצבא מתפקדיו,  שחוששים 
מול  למאהל המחאה שהקים  והגיעו  דגן  של 
מדברים  רה"מ  בלשכת  הממשלה.  ראש  בית 
הזדמנות  אף  יפספס  שלא  פוליטיקאי  על 
כמגן  ולהצטייר  בעיתון  קופון  לגזור  כדי 
מדיוני  מוכר  נשמע  אכן  זה  המתיישבים. 

הקבינט, וגם תגובת רה"מ דומה למדי.
את צמחי הפרא האלה דגן גידל בגן לשכת 
הראשון-לציון. הוא לא הצטרף לביקור אלא 
הרב  השומרון  רב  כשלצידו  עליו.  השתלט 
אליקים לבנון, הם ניצלו את נוכחות האישיות 
כותרות  לתקשורת  להוציא  כדי  הממלכתית 

בסגנון גוש אמונים.
לא  כי  לציין  )שמיותר  לעיתונות  בהודעה 
הובאו  הרב-הראשי(  לשכת  ידי  על  הוצאה 
לדאוג  הצורך  את  שהביע  לבנון  הרב  דברי 
מבלי  במקום  אמיתית  ריבונות  להחלת 
ושיגר  הפלסטינים,  השוטרים  על  להסתמך 
יותר מביקורת מרומזת לעברה של הממשלה 
הכושלת. דגן עצמו, שהגלימה שימשה לו רק 
"נמשיך  רצה.  בו  המסר  את  העביר  תפאורה, 
להעביר  יש  השומרון.  את  לבנות  במשימתנו 
הקדושים  המקומות  לניהול  האחריות  את 
ישראל  לידי  יוסף  קבר  ובראשם  בשומרון 
עד שנחזור לשם בצורה מלאה". הפלסטינים 
שלא צריכים תירוצים, קיבלו חינם אין כסף, 

מלאי נוסף של חומרי הסתה.

געגועים ליאיר

הראשון- הממלכתית,  אישיותו  בתוקף 
הציוני-ציני  התרגיל  על  להבליג  נאלץ  לציון 
ביחסי ציבור שעשו לו מנהיגי המתיישבים. מי 
שלא מחויב לכללי הטקס האמורים, הוא יו"ר 
במסדרונות  השבוע  שהתנפל  הכספים  ועדת 
המתיישבים  הנהגת  על  סכינאי  כמו  הכנסת 

ובראשם נתן נתנזון המכונה נוס.
נהיה  לא  מדיני  מהלך  יוביל  נתניהו  "אם 
חייבים לכם כלום. גם כשאתם יושבים איתנו 
יש  התורה.  בעולם  מזנבים  אתם  בממשלה 
גבול". קצפו של גפני יצא על טבלת התקצוב 
ציאדה  עמוס  הישיבות  אגף  מנהל  ששלח 
שקלים   430 לראשונה:  כאן  ומתפרסמת 
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ציונית  ישיבה  לתלמיד  מקסימום  שקלים 
נתניהו  מול  המו"מ  צבאי.  שירות  שמעודדת 
נוהל על בסיס הדרישה החרדית "להשיב את 
הגזלה", אבל בשומנים של הישיבות הציוניות 

איש לא נגע.
גפני ציפה, שהעלמת העין מתקציבי העתק 
תזכה  הדתית,  הציונות  למוסדות  שמופנים 
הגיעה  השבוע  הדדיים.  גומלין  ביחסי  אותו 
התבקש  בנט  החינוך  שר  כאשר  מבחן  עת 
שמאשרת  התקציבית  התקנה  על  לחתום 
מחדש את תקצוב תלמידי חו"ל. בימים בהם 
מפרויקט  והסטודנטים  בורחים,  התיירים 
בני  בהבאת  לראות  ניתן  נעלמים,  תגלית 
ציונות תורנית. אבל  ישיבות מחו"ל לארץ – 
בנט לא חתם ושורת המחץ של גפני הייתה: 

"בנט גרוע מלפיד".
בנט וגפני יסתדרו במוקדם או במאוחר. שר 
חינוך יכול לריב עם ראש-ממשלה אך לא עם 
יו"ר  גם  התקציבי.  השיבר  על  שיושב  האיש 
ועדת כספים שמחויב לעשרות אלפי תלמידי 
עם שר  זמן  לאורך  יכול להתעמת  לא  המגזר 
בחינוך  הפרסונאליים  השינויים  מכהן.  חינוך 
קשר  מתמיד,  יותר  היום  מחייבים  העצמאי, 
השניים,  המשרד.  עם  פעולה  ושיתוף  הדוק 

תלויים זה בזה.
של  האמיתיות  הסנסציוניות  הכותרות 
השבוע, נוגעות כמובן לחילופי הגברי בחינוך 
מ'לב  סורוצקין  )אזי(  אליעזר  הרב  העצמאי. 
יכהן  ברבים,  ידועות  שמפעלותיו  לאחים' 
אברהם  הרב  התורה.  דגל  מטעם  כמנכ"ל 
אמונים,  בשלומי  העסקנים  ותיק  שוורץ, 
ניסיון  ובעל  בעברו  ממשלתי  משרד  מנכ"ל 
כמשנה  ימונה  הציבורי,  במגזר  רב-תחומי 

למנכ"ל מטעם שלומי אמונים. 
המשנה ששימש כמנכ"ל בפועל, הרב צבי 
ובשכר  בתואר  כמשנה  לכהן  יוסיף  בוימל, 
אין  כי  מבהירים  התורה  בדגל  דגל.  מטעם 
בכוונתם לפגוע ביו"ר המיתולוגי הרב אברהם 
פך  החותם,  הגחלת,  שומר  לייזרזון,  יוסף 
כארבעים  מזה  הטהורה  וההשקפה  השמן 

שנה. 
עם הוותק, הרזומה ודמות המחנך של הרב 
לייזרזון, שאלת הזהות של הסיעה אותה הוא 
אמונים,  ולשלומי  לדגל  מתייתרת.  מייצג 
מעין  היא  בבניין  לייזרזון  הרב  של  הנוכחות 

עלה תאנה שמאפשר להם להצביע על האיש 
כנציג הסיעה המרכזית. 

הוקמה  העצמאי  בחינוך  החדשה  העמותה 
היחיד  )הפלוס  המרכזית  הסיעה  נטרול  תוך 
הוא  הישראלית,  הכאוטית  המציאות  של 
מאז,  שהתעדכן(.  המכובסות  המילים  ז'רגון 
הודרו רגליו של הרב לייזרזון מהליכי קבלת 
כי  בעבר  רמז  כשלייזרזון  אבל  ההחלטות. 
מי  היה  התורה  בדגל  דווקא  לעזוב,  בכוונתו 
מראית  לשמר  כדי  להישאר  לשכנעו  שנחלץ 
עם  הסיעות.  לכל  שוויונית  חלוקה  של  עין 
המנכ"ל הנכנס הרב סורוצקין יש לרב לייזרזון 
ידידות אישית והיו"ר הוותיק אף זכה לביקור 
המנכ"ל  של  בתפקיד  הראשון  ביומו  נימוסין 
מבהירים  לייזרזון  הרב  של  בסביבתו  החדש. 
כי בצד החיבה האישית, אם תימשך מדיניות 
מלהסיק  יהסס  לא  הוא  הסיעתית  ההדרה 

מסקנות כואבות.
כשהמנכ"ל  החגיגה  את  לקלקל  למה  אבל 
צעדיהם  את  עשו  טרם  החדשים  והמשנה 
העיתוי,  על  שנדבר  לפני  בבניין.  הראשונים 
עצמם.  המינויים  על  טובה  מילה  לומר  צריך 
מדובר בשני אנשי עשייה עם רקורד מוכח של 
ושוורץ  סורוצקין  ארגוניים.  תהליכים  הנעת 
הנכון.  במקום  הנכונים  האנשים  כמו  נראים 
והמסויד  הוותיק  שהארגון  משהו  יש  אם 
שב"כ.  חקירת  בנוסח  טלטול  זהו  צריך,  הזה 
צריך לאחל להם הצלחה, 'למען הילדים' כמו 

שאומרים בתשדירי הבחירות.

נישואי תערובת

שהתשובה  דומה  העיתוי.  לשאלת  ועכשיו 
פשוטה. זהו לא מבחן אמריקאי אלא נורווגי. 
דגל נושאת עיניים להתפטרות סגן השר מאיר 
אשר.  ליעקב  הח"כ  שרביט  והעברת  פרוש 
בשמו של פרוש הובהר לא אחת )בין השאר 
האיש  מינוי  כי  כשבועיים(,  לפני  זה  במדור 
תורה  מעין  הוא  העצמאי  בחינוך  מטעמו 

שבעל פה שקיומה יביא להתפטרותו. 
נקודה.  פרוש,  עם  הצדק  הזאת,  בסוגיה 
סיפק  פרוש  העצמאי  בחינוך  שלו  החלק  את 
ריבית  עם  יקר  מחיר  כך  על  ושילם  לדגל 
והצמדה, כולל אובדן תמיכת הסיעה המרכזית 
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הפלסטינים גינו את 
הראשון-לציון וכינוהו 

מסית, השליכו על 
השיירה חצץ )את 
הבלוקים הם גמרו 
בשבוע שעבר, כפי 
שאמר מי שאמר(, 
והציתו מחדש את 

המתחם אחרי צאתו. 
למתבונן מן הצד זה 

נראה כסתירה. הכיצד 
מי שבידו השמאלית 
שופך מים קרים על 

בעירת הר הבית, 
יוצק בידו הימנית שמן 

למדורת קבר יוסף, 
ולא לצרכי הילולא. 
כשמדובר באישיות 
תורנית, תורה היא – 
וללמוד אנו צריכים



גלימה רקומה, כותרת סרוגה. יוסי דגן והרב לבנון עם הראשון לציון הגר"י יוסף בקבר יוסף בשכם                                )צילום: מאיר ברכיה(
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה



מאז  ירושלים.  עיריית  לראשות  בהתמודדותו 
חלפו שש שנים, נצח במושגים פוליטיים, ודגל 

התורה טרם פרעה את חובה. 
הנה ציטוט ממה שנכתב כאן בינואר 2013, 
"חלפו- הקודמת:  לכנסת  הבחירות  ערב 
עברו הימים בהם תיאמו גפני ופרוש מהלכים 
בישיבות ליליות סודיות לפני הבחירות. פרוש 
ויש לו את כל  שומר את הקלפים צמוד לחזה 
שדגל  אחרי  זאת,  לעשות  וההצדקות  הסיבות 
ועיכבה  טובה  תחת  רעה  לו  גמלה  התורה 
במכוון את מינויו של נציג שלומי אמונים, הרב 
זו  העצמאי.  החינוך  לסמנכ"ל  שוורץ,  אברהם 
הייתה טעות של טירונים לחשוב שפוליטיקאי 
דגל התורה,  בכיסה של  מונח  כפרוש,  ממולח 
ופרוש נהנה מכל רגע שבו הוא מוכיח, לידידים 
אכן  היא  הפוליטיקה  שעבורו,  ולאויבים, 
פרוש  משפחת  אצל  אפשרי.  הבלתי  אומנות 
)כמו חומוס( עושים  הסיסמה היא: פוליטיקה 

באהבה או שלא עושים בכלל".
שנים.  כשלוש  חלפו  הדברים  פרסום  מאז 
את  וצרב  בחריפות,  תובל  התיישן,  החומוס 
הלשון של כל המעורבים – כולל השף עצמו, 
אבל בסוף הגיעה השעה. שנת השמיטה חלפה 
והפרוזבול של פרוש שמנע מדגל לשמוט את 
הנורווגי.  החוק  הוא  העצמאי  בחינוך  חובה 
כמעט  טוב,  לכולם.  ברורים  והנסיבות  העיתוי 
בקיץ  התחיל  שכבר  בתהליך  "מדובר  לכולם. 
הפרסונליים  השינויים  בין  קשר  שום  ואין 
בחינוך העצמאי לבין החוק הנורווגי", אומרים 
גורמים בכירים בדגל התורה. דומה הדבר לכך 
שנתניהו יחדש את התהליך המדיני ויטען בגרון 
למאורעות  קשר  אין  כי  שסועה  ובשפה  ניחר 

השבועות האחרונים. אשרי המאמין.
בדגל התורה משחקים אותה קשים להשגה. 
לא  וגם  הסיעה  לישיבות  מגיעים  לא  החברים 
ביצוע  כדי לבקש את  מתקשרים למאיר פרוש 
החוק הנורווגי. ככל שזה תלוי בחברים מדגל, 
לא  גם  הם  המכהנים,  בח"כים  לפחות  או 

מתכוונים לעשות זאת מכאן ולהבא.
יותר  נוסף  נורווגי  בח"כ  חפצה  התורה  דגל 
מכל גורם אחר, אך את התענוג שבעצם הגשת 
לפחות  התמורה,  בסוגיית  והתמחור  הבקשה 
אם  לספק.  מתכוונים  לא  המכהנים  הח"כים 
פרוש יקום ויתפטר הם יאמרו תודה, אך קידה 

מראש - לא תיראה ולא תימצא.
בפומבי,  השבוע  אמר  גפני  אשר,  ליעקב 
הקרוב  ברדיוס  הנוכחים  שכל  כך  רם,  בקול 
ישמעו: "מצידי שלא תהיה חבר כנסת. אנחנו 
בדגל  כלום".  נבקש  ולא  כלום  על  נחתום  לא 

העצמאי,  בחינוך  השינויים  גם  כי  מספרים 
הידיעה  מוקדם.  תיאום  בלי  חד-צדדית  נעשו 
הלם  ועוררה  ביתד  שפורסמה  השינויים  על 
גבי  מעל  ביטויה  את  מצאה  טרם  ותדהמה, 
חד  התנתקות  על  בכדי.  ולא  המבשר,  ביטאון 
צדדית שמענו. תופעה של התחברות חד צדדית 
יכול  ליטאי  מוח  שרק  מחודשת  יצירה  היא 

להמציא.
הסיעה  לישיבות  כי  מבהירים  בדגל 
לסיעה  שיהיו  ברגע  יגיעו  הם  המשותפות 
לפני.  אחת  דקה  ולא  כנסת  חברי  שלושה 
לדידם, צירוף פרוש כסגן שר להצבעות בסיעה 
מלכות  עול  לקבלת  והדרישה  מאליו,  מובן 
בעליל.  רלוונטית  לא  ממילא  בסיעה,  הרוב 
המרנים  בחצרות  נופלות  האמיתיות  ההכרעות 
כי  לחברים  השבוע  הזכיר  גפני  והאדמו"רים. 
בכל עשרים ואחת שנותיו כח"כ, התקבלה רק 
פעם אחת החלטה ברוב דעות בסיעה. מדובר 
כמובן בהצבעה בשנת תשמ"ט שהכתירה אותו 
מיהו  ליצמן.  חשבון  על  הכספים  ועדת  כיו"ר 
כבר  אתם  הנכסף,  הרוב  את  לו  שהביא  האיש 

יודעים.
חוק  בסערה.  פתח  גפני  הזה  המושב  את 
הבטחת הכנסה לאברכים הוגש לאישור ועדת 
)על  לרדאר  מתחת  עוברים  התקציבים  שרים, 
או  נפרדת.  הודעה  תבוא  המתוקן,  הגיוס  חוק 
 – שמנשבת  הקרב  אווירת  זוהי  בעיקר  שלא(. 
ברחובות  שמתרחש  מה  רקע  על  דווקא  ולאו 
סיעת  ישיבת  במהלך  שעבר,  בשבוע  הערים. 
מהח"כים  אחד  נופף  בכנסת,  ישראל  אגודת 
בקדנציה  דרעי  עם  ההליכה  בשוט  החסידיים 
הבאה. יומיים אחר כך, וגם זה כמובן באקראי, 
העתידית  החבירה  אופציית  את  גפני  העלה 
הרוחנית  האישיות  עם  שקיים  בשיחה  לדרעי 
 .5 חזו"א  ברחוב  התורה  דגל  של  הבכירה 
הכלה  ממשפחת  איש  הספרדי,  החתן  את  ורק 
כשדרעי  לשאול.  לנכון  מצא  לא  האשכנזית 

שמע על כך השבוע, הוא חייך חיוך רחב.
שידוך כלאיים מעין זה לא יקרום עור וגידים 
בעצם  אבל  הצדדים.  שני  ע"י  בביטול  ונדחה 
כדי  יש  תערובת  נישואי  של  הרעיון  העלאת 
ללמד על הלך הרוח בשני המחנות האשכנזיים. 
התפטרותו  את  דחה  הוא  דרעי,  אפרופו 
החגים:  לאחרי-אחרי  מיכאלי  לטובת  הצפויה 
ו/ יוסדר  הגז  מתווה  ו/או  יעבור  כשהתקציב 

הצפויה של  ההתפטרות  תמוגר.  הפורענות  או 
נראית  הנ"ל,  מהמועדים  באחד  שם  אי  פרוש, 
בית  לשלום  שיביא  הנכון  כצעד  ויותר  יותר 

בסיעה שאוחדה לנצח – כמו בירת ישראל.

חסד לאברהם. הרב אברהם שוורץ

בדגל מספרים כי גם 
השינויים בחינוך העצמאי, 

נעשו חד-צדדית בלי 
תיאום מוקדם. הידיעה על 
השינויים שפורסמה ביתד 

ועוררה הלם ותדהמה, 
טרם מצאה את ביטויה 

מעל גבי ביטאון המבשר, 
ולא בכדי. על התנתקות 

חד צדדית שמענו. תופעה 
של התחברות חד צדדית 
היא יצירה מחודשת שרק 

מוח ליטאי יכול להמציא

  

הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט. מעתה ניתן לקבל מגוון 
שירותים במהירות ובפשטות, בלי לצאת מהבית:

הגשת תביעות לקצבאות אונליין – לנכות כללית, תאונות עבודה, דמי 
אבטלה, מילואים, דמי לידה ומענק לימודים.

אתר שירות אישי - לאחר הזמנת קוד וסיסמה באתר האינטרנט, תוכלו 
לגלוש באתר האישי ולקבל את כל המידע הנוגע רק לכם, כמו מצב הטיפול 
בתביעה שהגשתם, מידע על קצבאות שקיבלתם, אישורים, מכתבים ועוד.
מחשבוני זכויות - באמצעותם תוכלו לברר את זכאותכם לקצבה ואת סכום 
הקצבה בנושאים: זקנה, נכות כללית, תאונת עבודה, דמי לידה, דמי אבטלה, 

מילואים ועוד.

 רוצים להיכנס
לביטוח הלאומי בנעלי בית?

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 � w w w . b t l . g o v . i l

ביטוח לאומי אונליין – מתקתקים את זה!

היכנסו למגוון שירותי האונליין של 
הביטוח הלאומי

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

(המחירים ל-100 גר‘)

(המחירים ל-100 גר‘)

(המחירים 
ל-100 גר‘)

₪ 8.90
₪ 7.60
₪ 5.90
₪ 11.90
₪ 7.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 6.40

₪ 25.00
₪ 5.30
₪ 5.30
₪ 7.90
₪ 10.00
₪ 10.00

מנות ראשונות 
פילה מושט בעשבי תיבול
דג נסיכה ברוטב מזרחי

דג סול מצופה 
פילה סלמון 

גפילטע פיש 
מפרום ממולא בשר
מוסקה ממולא בשר

פלפל ממולא בשר
מרק בשר תימני (ליטר)

סיגרים/פסטלים
קובה/אגרול

קרעפלאך בשר
קיגל אטריות (תבנית)

קיגל תפו“א (תבנית)

עיקריות 
לשון בקר בפטריות
צלי בקר בפטריות

רולדה הודו
קבבונים ברוטב

גולש בשר
חמין עם בשר

כרעיים עוף בצ‘ילי
כרעיים עוף פיקנטי

מוקפץ עוף עם ירקות
סטייק פרגית במרינדה

סטייק פרגית ממולא בשר
כבד עוף בפטריות ובצל
קציצות בשר פיקנטי
קציצות עוף פיקנטי

שניצלונים
שניצל עוף בשומשום

שניצל עוף מטוגן
חזה עוף על האש

כנפיים בצ‘ילי

₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.90
 ₪ 3.30
 ₪ 3.90
 ₪ 3.30
₪ 4.50
₪ 5.90
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 4.50
₪ 3.30

₪ 11.90
₪ 10.90
₪ 8.90
₪ 8.50
₪ 9.90
₪ 5.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 6.90
₪ 10.90
₪ 8.40
₪ 8.90
₪ 6.90
₪ 6.90
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 4.90

סלטים
חציל במיונז 
חציל מטוגן 
סלק אדום 

גזר מרוקאי 
גזר בתחמיץ 
סלט טורקי 

מטבוחה פיקנטי 
מלפפון בתחמיץ 

חילבה 
חומוס

סלט כבד קצוץ
סלט ביצים 

סחוג 
טחינה ירוקה 

כרוב לבן במיונז
תירס במיונז

ארבעס
פלפל חריף מטוגן
כרוב לבן בתחמיץ

בטטה מרוקאית

תוספות
אורז לבן

אורז שמיר
אורז מג‘דרה

אורז אדום
פתיתי אורז

תפו“א ננסי בעשבי תיבול
תפו“א אנה

תפו“א סירות
תפו“א קוביות

אפונה וגזר
בטטה בעשבי תיבול

גזר צימעס גמדי
נודלס מוקפץ עם ירקות
שעועית ירוקה ברוטב

זיתים מרוקאים
טנזיה

קוסקוס
מרק ירקות

אנטי פסטי ירקות
פסטה בולונז

(המחירים ל-100 גר‘)

פתוח מ-8:00 בבוקר עד 15:00 בצהריים

חניה חינם בכניסה למסעדה
או מאחורי המסעדה

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

יריד אוכל 
מוכן

 מבית מסעדת צנענימידי יום שישי וערבי חג

עם כאלה מחירים חבל על הגז והחשמל 
קונים ונהנים ביריד האוכל

החגים נגמרו, מחירי 
חומרי הגלם עלו, ובצנעני 
מחירי המבצע נמשכים!!!

מבצע ייחודי 
לתושבי פתח תקוה

שירות 
משלוחים

חדש!!חדש!!חדש!!

20 ₪ הנחה!
בקניה מעל 150 ₪

למביא קופון זה



40 ₪ הנחה!
בקניה מעל 250 ₪

למביא קופון זה





הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

ח'-י' בחשוון תשע"ו 21-23/10/15                       
            

03-6162228

דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן





4-4.5 חדרים

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 



3-3.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים

■













3-3.5 חדרים

■









■











 ■









משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן
■








■












■













4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■








■




וילות ובתים

■




■





■
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amitayperfectprocoil

■







■





■





■





■





■







■




■




■




■






yosiyagengmail

com
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Zlbrgmailcom
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ח'-י' בחשוון תשע"ו 21-23/10/15  203-6162228

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

עד היסוד, 1,050,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)24-24(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ ברח' אהרון דב, חזית, 
3 חד' ענקיים, כ- 100 
מ"ר, ק"א, 1,280,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 348# בלעדי! מיקום מצוין, 
קרקע, 4.5 חד', 90 מ"ר+ יח' דיור 

גדולה+ מחסן, 600,000 ש"ח. 
תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ 1180# בלעדי! בשכונת כנען, 
4 חד', 112 מ"ר+ אופ' 470,000 

ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 
072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ בחפץ חיים, ק"א, כ- 120 
מ"ר, 3 כ"א, עורפית, 4.5 חד', 

מטבח נפרד, יח' הורים 1,070,000 
______________________________________________)32-32(ש"ח. 050-6610501 סתיו

■ בשעריה פרטי, קוטג' 6 חד'+ 
ממ"ד+ מרפסת שמש, גינה, 2 

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

■ וילה 220/780 7 ח', ליד הכולל 
הרב יורם אברג'ל, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 050-8444490 
052-6175264)32-32(______________________________________________

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

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

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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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

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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4-4.5 חדרים




■






053-3118686

זיכוי לע“וד ונוטריון

התשלום בגמר העסקה
לא כולל מ.ע.מ

ב- ₪1,850 בלבד

לעסקת נדל“ן

■






■





■








■





yonaurigmailcom

■




yonaurigmailcom

■




yonaurigmailcom

■
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amitayperfectprocoil

■








■







■







■







■






■
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3-3.5 חדרים
■
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wwwdiralicoil

■





■





■





■





■




■





■









■





■





■





■




■




wwwdiralicoil

■




wwwdiralicoil

■






wwwdiralicoil

■





■





■





■





■




■





■




■




■





■




■



■





■






■





■




■




■





■






מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

■




■




■


■











וילות ובתים
■







דופלקסים
■






■




■



■



■





■








■




3-3.5 חדרים

■





■




2-2.5 חדרים
■






לפרסום
בלוח

03-6162228

■






פנטהאוזים ודירות גן

■
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Zlbrgmailcom
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■
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yonaurigmailcom
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■










1-1.5 חדרים
■





■


■


■





4-4.5 חדרים
■






3-3.5 חדרים
■




FOX■







וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ח'-י' בחשוון תשע"ו 21-23/10/15   403-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד

■





■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
■







ביריה

בית מאיר

■






■





■







■





■



Springerviewisraelcom

גורן

■






mikibscoil

גליל מערבי

■








■





■





■





גליל עליון

■





■





טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
 ■





■





■







יבניאל

כוכב יעקב
■












ירושלים

■





יד בנימין
■





■




■









■




■







■










 ■









■
















■



■





■







■





■




דימונה
■






הרי יהודה
■





■





■
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■
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■
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■





■




■







■






■





■







■




■




■




■





■




בית חילקיה
■




■






■







גליל
■



הזורעים
■






■




■




■






■







■







■










ביקוש 
דירות

■













■



agmailcom



■














עסקים

נדל“ן 
מסחרי

■









■











■




■






השקעות

 ■
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■
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■




■



■




■




■
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■





ולהרוויח 
בגדול !!
050-8730100

להשקיע בקטן

■








bnayahuperfectprocoil

■




shimonperfectprocoil

■
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■




■
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BA




■





■




■



BA


■
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Zlbrgmailcom

■





yonaurigmailcom

■







■





■




■







■





■




במושבה יבנאל
מגרש מתאים לבנייה של

ישיבה/ביה"ס
לפרטים: עו"ד יעקב מוסל

0522-423-887
■
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Zlbrgmailcom

■












Zlbrgmailcom
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ח'-י' בחשוון תשע"ו 21-23/10/15 וברכה 5הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228


■





באיזור ב"ב, ת"א, ר"ג, גבעתיים
052-2450761

איילה
לאלתר

ה ר ו המ ג י ה נ ל
לנשים
בלבד

מוסמכת
ותיקה
ומנוסה

■










■







מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■








■











■








■





■







02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים



■







■







■
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■
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da�alawgmailcom


■






■






■





 ■






■






■







■






■





■






■







■






■






■





■





■





■




לפרסום
בלוח

03-6162228

בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ/בדג'ט/קל אוטו/ אופרן

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מעוניינים להשכיר רכב בחו"ל?
 בדקו אצלנו

 לפני שתזמינו במקום אחר 

■





■







הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■




■





■





■


■




■


■




■


■


■




■



בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

■







מושב עלמה

מושב תרום

■








wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

■





■



מירון

■





■




■





■






■


■







■





■





■





■





■





■





■




■





■







■





 ■









■




ספסופה

מצפה יריחו

■





■





■





צפת

■




צפון
■






■





 ■





קוממיות
■




■





■





■





■







■





■




■





■




■




■






ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom



■







■




מכוניות



■




■






סובארו

קאיה

■





■



מאזדה

■




■













■







■




■






מוצרים 
rושירותים


■





■





■







בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855

■





■





■





■





בואו להגשים חלום!
מתארגנת קבוצה לקניית

 i35 יונדאי
חדשים 0 ק"מ

במחיר מציאה!!!
050-5765449
052-7123419

■




■



■




■





■




■



■








■




■






טיפול CBT דרך טלפון!
התחייבות לתוצאות! 

מחיר 2,800 ש“ח בלבד!

טיפול CBT דרך טלפון!
התחייבות לתוצאות! 

מחיר 2,800 ש“ח בלבד!

סובלת מחרדות?
יותר - לא!

054-852-90-69 חני

■


■




■




■




■


■




■


■
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cactus■
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■
HP

■


■




■





■




■




■




■




י-ם: רבי עקיבא 3 02-6234851ת"א: מנחם בגין 116, 03-5625768

תמלול שיחות ופגישות
 רישום פרוטוקולים ע“י הקלטה

 תרגום מסמכים לכל שפה
 שירותי הקלטה

 שירותי קלדנות אונליין
 שכפול והמרת קלטות אודיו

 שירותי תרגום בע“פ (עוקב) לכל שפה

תמלול ותרגום 
בשלל שפות

דיוק, זמינות, 
שירות מהיר 

ומקצועי
 24 שעות

רץ ביממה
הא

כל 
 ב

ות
שר

פרוטוקולפרוטוקול

protocta@zahav.net.il פקס: 03-5626105



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: ח'-י' בחשוון תשע"ו 21-23/10/15 603-6162228
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מבצע!
ח לצה עניבה

240&

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

חולצות         +עניבה

■




■
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sa�y
safe baby
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■




■




■





■






■






■






■





■






■




רק השבוע!!!

כל מכנסי הילדים
ירושלים 52 בני ברק

03-5792841 | פתוח רצוף

"אצל בתיה"
3₪ ב-50

■




■



avitalprimacoil

■





■




■





■





■




■







■









■




■



■


■




■




■





■



pninatsaritgmailcom
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dageshinsnetvisionnetil
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horvitzaehcoil



■



srulickgmailcom

■





■







■






■






■





■




■




■




■



לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■




■





■






■
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■



Egmailcom

■
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USA Goldine

ATL
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LY VENT■
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■




AEG■


■
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■
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Bosch■
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X■
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X■
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XX
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PEG PEREGO
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c■
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E■
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A■




MODU■
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Merlinen
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Silver■
Line
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NIKE■
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NIDON■

X



■
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itec
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■


AIWA■
X



LG■





AMFM■
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X■
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cool■


■




■
X



■





■




■




■




■
X



■




■


■


■


■




■























jobskidumpluscoil
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michalpyaadinscom

■
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ח'-י' בחשוון תשע"ו 21-23/10/15 וברכה 7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

■








 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

■





073-70-55-666
לוח הדרושים הדתי-חרדי מס' 1 בישראל

יש עבודה.
מאגר משרות ענק

בכל התחומים ובכל המקצועות
משרות חלקיות ומשרות מלאות

לבעלי נסיון ולחסרי נסיון
משרות ערב ומשרות בוקר

הכל מכל כל.
קבלת עדכונים יומיים על משרות חדשות

לצפיה בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il

שנות
ותק
8

לחברה 
בפריסה 

ארצית
דרושים/ות

נציג/יות מכירות טלפוניות
ב"ב: 054-2044168

(להתקשר עד 21:00)
באר שבע: 052-7714807

חיפה: 04-8473460
ראש פינה 052-3263205

קופאים/ות סדרנים/ות

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים

■




AMG■
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ruthykavitonutcoil

■




■




■




■




תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?

מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-769-7421

שאפתן?

צוות גברים- ב“ב
קו עיתונות דתית / 7945654 / ניסיון במכירות- יתרון

ניסיון בעבודה עם ילדים בגיל הרך, בעבודה מתוך צוות 
ותקשורת בינאישית טובה עבודה במשרה מלאה

למתנ"ס גבעת שמואל דרושים/ות:

מטפלים/ות מנוסים/ות לפעוטון

טלפון לפרטים: 052-2306711 | פקס מס': 03-7341822

052-478-3641

לסוכנות ביטוח בב"ב  דרושים
אנשי מכירות (גברים)
נסיון מוכח במכירות 
טלפוניות - חובה !!!

| תשלום שעתי
|עמלות מכירה גבוהות        מהמתחרים

משמעותית

■




■





■








■







 ■








נמשכת ההרשמה
למפעילי קורסים עצמאיים, 

או עצמאיים למחצה
דרך החברה

פרטים בהמשך |  בתנאים מצויינים!

לרציניים בלבדבטוחים וגבוהיםהזדמנות לרווחים הצטרפו להצלחה:
ההצטרפות בהשקעה קטנה, ביחס לפרוייקט 

ולפוטנציאל.
כדאי ומומלץ להתקשר ע"מ לקבל חומר כתוב ומפורט

מספר המקומות מוגבל
לנרשמים בחודש זה תינתן הנחה משמעותית

הפתיחה בקרוב
(שישה מסלולי למידה)

למסלולים: | קורס משולב | קאוצ'ינג | ציורי 
ילדים וגרפולוגיה | פיתוח כישורי למידה

| סייעות החלמה | פיתוח כישורי חיים
הקורסים יתקיימו בערים בני ברק וירושלים
תעודה + ערכת עבודה לכל קורסהזדמנות חד פעמית למבצע המיוחד

"חצי מחיר"   במחירי מבצע ההרשמה לקורסים 
נמשכת

  בשפעהמלצות

למוקד טלמרקטינג דרוש/ה 
מנהל/ת משמרת מנוסה

התפקיד כולל: 
ניהול מקצועי של הצוות

גיוס, הכשרה וחניכת עובדים
יכולת הדרכה וחניכה 

מיומנויות מכירה  
052-7165594


 


 




03-5795922

המלצות בשפעהעסקה המשתלמת 
לכולםמתקבלים משפחתונים קיימים 
ומשפחתונים בפתיחהבכל רחבי הארץ

לרגל הביקוש והדרישה 
אנו מרחיבים את מערך ההצטרפויות לרשת 

המשפחתונים של נווה שרה 

טיפול בתלושי משכורת, חופשת לידה, מענק 
לידה, "מענק עבודה" (מס הכנסה שלילי), אישורים 

רשמיים לבנקים, רשויות מס, עירייה ועוד..

הכולל:

להרוויח כמו עצמאי ולהיות 
בראש שקט כמו שכיר

שמחים להודיע:

■







■




שלוחה 2 • המידע חים

■



egmailcom

■




■




■





■





■







■




■




■




■




■





■





■




■




■




■




hrwxgcoil

■





■




■





■





■






■



■




■




■









EXCEL


horvitzaehcoil


למחסן לוגיסטי ב-ב"ב
דרוש/ה 

עובד/ת אחראי/ת 
לקליטת סחורה 

למשרה מלאה/חלקית אחה"צ 
  עבודה מידית!!!

052- 9773681 אפשר 
ללא ניסיון 

דרוש/ה בעל/ת רשיון 
לקטנוע 125 סמ"ק

עבודה באיזור המרכז
משרה מלאה 

תושב/ת 
   המרכז בלבד
052-9773681

טנוע 
ק

צמוד 

ה!!!!
מהחבר

ל- עד 12 טון/4 טוןדרוש/ה בעל/ת רישיוןלחברה מובילה בתחומה
רכב מסחרי צמוד (לא משאית)לעבודה מיידית באיזור המרכז

שכר גבוה למתאימים משרה מלאה 
052-3745876

למוקד מכירות טלפוני ב-ב"ב
דרושים נציגי/ות מכירות

אוירה משפחתית  שכר גבוה, בונוסים, תמריצים, 
טיסות לחו"ל למצטיינים!! נסיון במכירות - יתרון

  dana@amagon.co.il :קו"ח למייל

03-6165222 קו"ח לפקס: 

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!
לפרטים: עינת 052-3568725

משרד: 08-9261967 הינם 
גנים 

ה

זר 
מג

ב

לוני
פקס: 08-9262518החי

גננות/ים
בעלות תואר בלבד

דרושים/ות
תאים

מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצהרונים בגני ילדים
בפתח תקוה -

אם המושבות החדשה

לצוות לוין 
בע“מ

לחברת אגמים - סניף ”בני ברק“
לשיווק מערכות מים ומיניברים דרושים/ות

1. איש מכירות טכנאי
בסיס, רכב + אחוזים

2. נציגים/ות לטלמרקטינג
לבוקר - 28 ש“ח לשעה + בונוסים + קידום.

עדיפות למנוסים/ות.
לפרטים: 052-7632114 בין השעות 15:00-18:00

  קו“ח - פקס: 072-2110298

דרושים/ות נציגי/ות 
לתאום פגישות 

כושר ביטוי אסרטיביות כושר שכנוע נסיון יתרון
עבודה במשמרות נוחות, מתאים למשרת אם, שכר גבוה למתאימים!!

לפרטים נוספים: שחר 050-8855255, 
shahar@gm-s.co.il :03-9227070. מייל

לחברת ג'נרל מהנדסים בפ"ת

ל-4 שעות משרה 
לגני ילדים בת"א

טבחית מנוסה

054-7703522

דרושה 

תנאים טובים

למעון ב-ב"ב
דרושה

מטפלת חמה ומסורה
07:30-16:00

052-7660483

תנאים
 

 טובים

למתאימה

 ■






ethelspotnikcoil

■





drushimopticgmail
com

■






■






■









בתוקף בין ז' - י"ג בחשוון תשע"ו (26.10.15 - 20) או עד גמר המלאי לפי המוקדם ביניהם. מבצעי מועדון זול בשפע תקפים בהעברת 'כרטיס מועדון זול בשפע' בתחילת הרכישה. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק 
את המבצעים בכל עת. אין מכירה בכמות סיטונאית. בהתאם למגוון בכל סניף ולפי פירוט בקופה הראשית. תיתכן שונות בין מחירי המוצרים בסניפים השונים, המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע מצויין בסניפים עצמם. אין 

כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

בואו ליהנות משגרה של מבצעים!

מחלקת פירות וירקות בכל סניפי
שירות 'זול בשפע' בכשרות המהודרת של

המשלוחים 
המהיר 
והטוב 
ביותר

מבחר 
המוצרים 

הגדול 
והמגוון 

ביותר
חדש!

קרית אתא
זבולון 14

חדש!
פתח תקווה 

שטמפפר 73

חברי מועדון נהנים בשפע
בלעדי
לחברי
מועדון

בלעדי
לחברי
מועדון

שונים/8975551

₪4490

שונים/195544

₪1690

למארז 8792240
₪2990

מטרנה מהדרין
700 גרם

מארז רביעיית 
מגבונים

האגיס

נייר טואלט טאצ'
48 יח'

כרעיים עוף
עטרה

נקניקיות עוף קפוא
400 גרם

עטרה

גולש בקר בלדי
מוצפי 

800 גרם 

42636521322123
₪790

פילה מדומה מס' 6 קפוא
עטרה

שריר הזרוע מס' 8 קפוא
עטרה

12093564263867
₪4990  לק"ג

2939498
₪3990  לק"ג

  ₪2990

פילה מדומה מס' 
עטרה

4263867
לק"ג₪  לק"ג₪  לק"ג 49

מוצפי 
800 גרם 

₪2990  לק"ג

אורז יסמין 
1 ק"ג
סוגת

₪890
7290100700396

שמן קנולה מועשר
1 ליטר

עץ הזית

₪102692393

משקה פריגת
1.5 ליטר

₪13
 3 ב-

שונים/2871460

שמן זית
750 מ"ל
יד מרדכי

₪2990
7290010429554
/שונים

אל סבון סופטקר
1 ליטר

שונים/149578 ₪990

חיתולי מולפיקס אקו
מארז התנסות 

20-16 יח'

₪990 שונים/8690536814084

אבקת כביסה
סנו מקסימה

6 ק"ג

שונים/5429286 ₪3990

הצטרפו עכשיו למועדון הלקוחות בסניפים ללא תשלום

טרי
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