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פרשת נח
כ. 17:30 י. 18:41ירושלים

כ. 17:47 י. 18:43
כ. 17:27 י. 18:42

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

*
בס"ד

  052-6550629   
מופעי ענק ותכנית עשירה

3 ימים פנסיון מלא: כינר גליל
16.11-18.11 ד'-ו' בכסלו

3 ימים צל הרים ים המלח
14.2/16-16.2 /16 

tamar-travei.co.il

 777&

 999&

חופשות מפנקות במלונות
 777&

17.1/16-20.1/16
4 ימים קראון פלאזה אילת

הסעות 
מכל 
הארץ

נהול תיקים בשוק ההון

לפרטים: 050-4195190
סיכון על חלק קטן מהקרן
בצורה מקצועית

בכירי מערכת הביטחון בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני:

"אין מענה 
לטרור הסכינים"

פרסום ראשון: הערכות המצב שהושמעו השבוע בקבינט חיזקו 
בקרב השרים את התחושה שלצה"ל אין מענה לטרור הסכינים 
 בכיר במערכת הביטחון: "האינתיפאדה השנייה מוגרה אחרי 
שצה"ל נכנס לגדה וחיסל את תשתיות הטרור. כיום, כל ילד הופך 
למחבל וכל סכין מטבח לתשתית"  נתניהו על הבית היהודי: 
"אין בינינו ויכוח ביטחוני. נתתי להם הכל וברגעים הכי קשים 
הם מנצלים את המצב הביטחוני כדי לקושש אחוזים בסקרים" 
 המגעים הנואשים להחרבת הממשלה העלו את תג המחיר של 

ליברמן: משרד הביטחון / בית ספר לפוליטיקה

גל הטרור מגיע לשיאים חדשים. בכל יום מתרחשים כמה 
פיגועים בכל רחבי הארץ, כאשר המוקד העיקרי הוא בירושלים 
 ביום שלישי נהרגו שלושה בני אדם  בשני פיגועים קשים 

שאירעו בירושלים  כוחות הביטחון בפרישת שיא בכל רחבי  
הארץ  סיקור נרחב מכל המוקדים בעמ' 4-19

פיגוע רודף פיגוע

מסע בין זירות הפיגועים בירושלים / עמ' 21

זירת הפיגוע ליד הרכבת הקלה             )צילומים: דוברות מד"א(

פיגוע דקירה בירושלים

פיגוע דקירה בגן שמואל

פרסם
ותתפרסם

03-5796643
שלוחה 120

מ"מ ראש העיר יוסי דייטש, 
קרא השבוע לראש העיר 
ניר ברקת לפעול להחזרת 

הנשקים לכל מוסדות 
החינוך שהחזיקו באקדחים 
עד לפני שנתיים / עמ' 15

הפקחים הוסבו להחזיר את הנשקים
לעבוד כמאבטחים

יו"ר סיעת "יהדות התורה" 
אליעזר ראוכברגר תובע לעשות 
מאמץ לגיוס מאבטחים לאיוש 
בכל מוסדות החינוך להם תקן 

אבטחה / עמ' 19



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 



חורף חם
בחינם!

בסוף הבדיקה תינתן מדבקה של איגוד המוסכים | *תכולת הבדיקה ע"פ ‰ צמיגים ‰ אורות ‰ בלמים ‰ מגבים
בדרכים לבטיחות  הלאומית  הרשות  המוסכים,  איגוד  חורף  תווית  חוזר 

טויוטה משנה  סוכנות   - ירושלים  זמיר  טויוטה 
כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת

בדיקת חורף חינם! 
בטויוטה זמיר

סוכנות משנה  טויוטה



" בא תש"ע /10/1210       א' בחשון תשע"ו 14/10/15 בירושלים124 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

השבוע,  אירועי  של  סיכום  לערוך  קשה 
ולו בגלל שטף האירועים החבלניים ששטף 
פיגוע,  רדף  פיגוע  ישראל.  את  השבוע 
מקומות,  ועוד  בעוד  דקירה,  רדפה  דקירה 

ערים ויישובים.
אבל בכל זאת - בשורות הבאות, סיכום 
המשמעותיים  האירועים  כל  של  מקוצר 

שעברנו כאן השבוע.

 יום ראשון

06:50
מעלה  משטרת  מתחנת  תנועה  שוטר 
בתוך  חשוד.  רכב  לבדיקה  עצר  אדומים, 
זמן קצר התברר שמדובר במכונית תופת: 
לפיצוץ  וגרמה  גז  בלון  הציתה  הנהגת 
ולשריפה. היא נפצעה קשה, והשוטר נפצע 
כבד  אסון  מנע  התברר,  כך  השוטר,  קל. 

ביותר.
מחקירת האירוע התברר כי השוטר היה 
 1 מספר  בכביש  ונסע  זאב,  לגבעת  בדרכו 
באזור  לירושלים.  אדומים  מעלה  שבין 
נהגה  שבו  רכב  זיהה  הוא  אדומים  מעלה 
אישה. היא נסעה בנתיב המיועד לתחבורה 
ציבורית. "המשכתי לנסוע, והיא נדבקה אל 
הרכב שלי והתקרבה אלי", שיחזר השוטר 
"הרגשתי  צדק,  שערי  בביה"ח  ממיטתו 
למזלי  מהרכב,  יצאתי  בסדר.  לא  שמשהו 
עם שכפ"ץ, ואמרתי לה, 'גברת, את עוברת 
קורה,  מה  הבינה  לא  היא  תנועה'.  עבירת 
להגיד,  התחילה  ואז  בערבית  איתי  דיברה 

'אללה אכבר, אללה אכבר'".
עשן,  מעלה  המכונית  כי  הבחין  השוטר 
בדיוק  הוא  נשרף.  ברכב  מה  שדבר  וחשב 
נשמע  ואז   - כיבוי  מטף  לשלוף  התכוון 

סיפר.  מחבלת",  שהיא  "הבנתי  הפיצוץ. 
מהאנשים  ביקשתי  התפוצצה,  "כשהיא 
פה  שמנעתי  חושב  אני  להתרחק.  באזור 
במשטרה,  אנחנו  זה  בגלל  כבד.  אסון 

ונמשיך להגן על חיי האזרחים".
להגיע  ניסתה  המחבלת  ההערכות,  לפי 
פיגוע  לבצע  ושם  לירושלים  רכבה  עם 

תופת. זה, בחסדי שמים, נמנע לבסוף.

18:30, גן שמואל
ראשון  שיום  נדמה  היה  כשכבר  בדיוק 
 - שוב  היכה  הטרור  יחסי,  בשקט  יעבור 
בכביש 65 הסמוך לחדרה. מחבל, צעיר בן 
20 פצע ארבעה במה שהחל כפיגוע דריסה 
והפך לפיגוע דקירה, ולאחר מכן נלכד על 

ידי המשטרה.
 18:30 השעה  אחרי  מעט  התרחש  הכל 
ליד קיבוץ גן שמואל, במרכז מסחרי עמוס 
מבקרים. המחבל נסע במכוניתו ליד תחנת 

עצר  הוא  קונים.  לדרוס  וניסה  אוטובוס 
את מכוניתו ואז החל לדקור את העוברים 
והשבים. בסוף המסע הרצחני הוא הצליח 
במצב  המאושפזת   ,19 בת  חיילת  לפצוע 
כשהיא  רב-מערכתית  פגיעה  עם  קשה 
נוספים  שלושה  וכן  ומונשמת;  מורדמת 
במצב קל. כל הפצועים פונו לביה"ח הלל 
עולה  ראשונית  ומחקירה  בחדרה,  יפה 
ניסיון  כאמור  קדם  ה-19  בת  לדקירת  כי 

דריסה.

 יום שני

הכותרות בכל כלי התקשורת זעקו באותו 
ירושלים",  של  הקשה  "היום  בגדול,  יום 
לאחר ארבעה אירועים לא פשוטים שאירעו 
באזורים שונים של העיר. אף אחד לא חלם 
ביום הזה, שיום למחרת, יום שלישי, יגיע 

היום הקשה באמת של ירושלים.

09:00
האירוע הראשון שאירע ביום שני אירע 
לפני  בודדות  דקות  יום:  של  בבוקרו  כבר 
השעה 9 בבוקר, צעיר בן 18 שעבר בסמוך 
לשער האריות בירושלים, עורר את חשדם 
של צוות מג"ב שעמד בסמוך. מפקד הצוות 
החשש  ואז  לבדיקה,  לעצור  לצעיר  הורה 

שלו התאמת.
שלף  הצעיר  הבדיקה,  תחילת  עם 
הלוחמים  על  והסתער  מכסו  סכין  לפתע 
את  לדקור  ניסה  המחבל  לידו.  שעמדו 
אחד מהלוחמים בצווארו, אך אפוד המגן 
שעטה המג"בניק חיפה עליו. הלוחם מיהר 
להדוף את הצעיר ושלף את נשקו. ביחד עם 
מפקד הצוות ושוטר נוסף, בוצע לעברו ירי 

מדויק, והמחבל נהרג במקום.

 14:30
האירוע הבא קרה בגבעת התחמושת, לא 
רחוק מהמטה הארצי של המשטרה. צעירה 
ערבייה הסתובבה באזור כשילקוט על גבה, 
ועוררה את חשדו של אחד מאנשי הביטחון. 
זה התקרב לעברה וקרא לה לעצור, אך היא 
לרוץ  החל  הלוחם  בריצה.  פתחה  בתגובה 
אחריה, אבל לאחר מרדף קצר היא עצרה, 
שלפה סכין ודקרה אותו. הלוחם, צעיר בן 
הצליח  אך  הסכין,  מדקירת  קל  נפצע   ,21
להדוף את המחבלת, ירה בה ונטרל אותה.

15:30
המשיך  הקודם,  האירוע  לאחר  שעה 
שני  זאב.  בפסגת  והפעם  החבלני,  הרצף 
ו-13   15 בני  דודים,  בני  ערביים,  נערים 
בלבד, הגיעו מבית חנינא אל שכונת פסגת 

קשה היה לעקוב אחר האירועים החבלניים הרבים 
ששטפו את ישראל  אלי שניידר עושה סדר: זה מה 
שאזרחי מדינת ישראל עברו כאן, מיום ראשון האחרון 
ועד לשעת סגירת הגיליון  מפיגוע ההתאבדות שנמנע 

בחסדי שמים בירושלים, ועד לפיגוע הקשה ברחוב 
מלכי ישראל  ונפשי נבהלה מאד

פיגוע 
רודף 
פיגוע

ימים שלטרור

המשך בעמוד 6

מכונית התופת בכביש מס' 1



ההגרלה תתקיים כל יום בין הימים א׳–ה׳ | בכפוף לתקנון | בתוקף בין התאריכים ל' תשרי עד ט"ו חשון )13.10.15-28.10.15( 
שטראוס  ידי  על  נערכת  ההגרלה   | וניל  קפה  מוקה,  קפה  פרווה,  קפה  גר׳,  עלית 200  נמס  קפה  למוצרים:  תקף  המבצע   |
שלו שני  עו"ד  בפיקוח   | הגרלות  לעריכת  הכללי  ההיתר  להוראות  בהתאם   | פ"ת   49 הסיבים  מרח׳  בע"מ  ישראל  קפה 

גם אתם שותים קפה נמס עלית?
אז גם אתם יכולים לזכות!

₪ 50,000
בכל יום!

מבצע קפה נמס וזוכים

קונים אחד ממגוון מוצרי
קפה נמס עלית מתקשרים לטלפון1

*4559
ומקישים מס' חשבונית 2

נכנסים
להגרלה יומית

של 50,000 ₪! 3
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קורבן  אחר  חיפשו  הם  הסמוכה.  זאב 
גילו  אך  החנויות  לאחת  נכנסו  הם  קל. 
ודקרו  החוצה  יצאו  ואז  ערבי,  שהמוכר 
שלום,  בן  יוסף  את  עשר  הששה  ברחוב 

שנפצע באורח קשה.
ופגשו  לצעוד  המשיכו  הם  מכן  לאחר 
ילד בן 13 שהיה רכוב על אופניו, ודקרו 
גם אותו, בחלק גופו העליון. הנער נפצע 

באורח אנוש.
שני המחבלים הקטינים פרצו במנוסה 
ירו  הביטחון  כוחות  אך  האירוע,  מזירת 
במבוגר מביניהם לאחר שזה ניסה לתקוף 
אותם והוא נהרג, והצעיר נפגע ממכונית 
אזרח  ידי  על  בהמשך  ונוטרל  חולפת 

חמוש במקל, ונפצע באורח קשה.

20:00
הזה  הקשה  היום  את  שחתם  האירוע 
בירושלים, היה כמעט להתגשמות תסריט 
מס'  אוטובוס  לקו  עלה  מחבל  האימים: 
בכניסה  המיתרים,  לגשר  בסמוך   185
חייל  לדקור  והחל  סכין  שלף  הוא  לעיר. 
החייל,  נשקו.  את  לחטוף  וניסה   ,19 בן 
ניסה  בינוני,  עד  קל  באורח  שנפצע 
להיאבק במחבל, תוך שהוא נעזר בשוטר 
הצליח  מסוים  בשלב  נוספים.  ואזרחים 
ידי  על  נורה  ואז  בנשק,  לאחוז  המחבל 

השוטר, ונהרג. צוות מד"א שהגיע למקום 
חבש את פצעיו של החייל, והעביר אותו 

לבית החולים.

 יום שלישי

08:50, רעננה
אחד  ברעננה,  שאירע  הראשון  בפיגוע 
מחבל,  אחד.  אדם  נפצע  שניים,  מתוך 
תושב מזרח ירושלים בן 22 הגיע לתחנת 
אדם  ודקר   ,98 אחוזה  ברחוב  אוטובוס 

שהמתין בה.
הנדקר, בן 32, נפצע קל מדקירות בפלג 
מד"א.  חובשי  ע"י  וטופל  העליון  גופו 
הכרה,  מחוסר  קל-בינוני,  במצב  המחבל 

פונה אף הוא לקבלת טיפול.

10:10, ירושלים 
עולי  ברחוב   78 מס'  אגד  באוטובוס 
הגרדום בשכונת ארמון הנציב, ביצעו שני 
מחבלים פיגוע ירי ודקירה. כוח משטרה 
ומג"ב שהגיע במהירות הבחין במחבלים 
באוטובוס, ביצע ירי מדוייק ונטרל אותם. 

קו 78 ברחוב עולי הגרדום.
ממזרח  צעירים  המחבלים,  שני 
ירושלים, היו באוטובוס עם אקדח וסכין 

ימים שלטרור

המשך מעמוד 4

המשך בעמוד 8

זירת הפיגוע בארמון הנציב                                       )צילום דוברות זק"א(

זירת הפיגוע ברחוב אחוזה ברעננה                             )צילום דוברות מד"א(

נותרו מקומות אחרונים לתכנית 
יועצים טיפוליים לילדים ונוער 

בעזרת בעלי חיים 
מיועד למגזר החרדי המעוניין לרכוש מקצוע מתגמל שפרנסה בצידו 

ושמירה על אורח חיים חרדי

מחיר מסובסד לנרשמים לשנת הלימודים הנוכחית תשע“ו

בימים הקרובים מתקיימים ראיונות קבלה לתכנית, למעוניינים נא ליצור קשר 3070*

מטרת התכנית הינה ללמד כיצד להיות יועצים טיפוליים    
לילדים ונוער בעזרת בעלי חיים. התכנית מקנה כלים 
טיפוליים וידע תיאורטי ומעשי, המסייעים בהבנה של 

תהליכים טיפוליים 
תנאי קבלה 12 שנות לימוד (נשים חוצים/בגרויות, גברים    

לימודים בישיבה גבוהה)
תכנית לימודים נוחה - יום בשבוע אחה"צ   

קבוצות נפרדות לגברים ולנשים  
תכני הלימוד בהתאמה מלאה לדרישות הציבור החרדי  

פתיחת הלימודים בכ“ח בחשון תשע״ו (10.11.15)

בס"ד

מכון מגיד ללימודי המשך, תעודה ופיתוח מקצועי
ם י ל ש ו ר י ב ת  י ר ב ע ה ה  ט י ס ר ב י נ ו א ה ל  ש ה  ד ו ס י מ

צבע

הלימודים יתקיימו בירושלים בניהולו של ד״ר יוני יהודה

מטרת התכנית   

תנאי קבלה    

תכנית לימודים נוחה -    
קבוצות נפרדות לגברים ולנשים  

תכני הלימוד בהתאמה מלאה לדרישות הציבור החרדי  

פתיחת הלימודים בכ“ח בחשון תשע״ו (

ניתן להגיע לשיעורי צפייה בתיאום מראש

מכון מגיד שומר 307002-5422000*
לעצמו את הזכות 

לבצע שינויים ט.ל.ח

www.magid.huji.ac.il
magid@magid.org.il

אתר

מייל 

     
  

  
052-7123373
04-6734717

04-6734716

ניתן להשאיר     
הודעה 0527-114-100

מקומות אחרונים
לכתות ט‘, י‘

גם לבן שלכם
מגיעה נחלה

מערך
הסעות

פעילויות
ומחשבים

תנאי מחיה
מעולים

צוות
מקצועי

הורים יקרים
הבן שלכם לא מוצא את עצמו במסגרת רגילה? אתם 
מיצרים.  בלי  נחלה  נחלה,  בשבילו  למצוא  מוזמנים 
רביץ  דוד  הרה"ג  בראשות  יעקב"  "נחלת  במדרשת 
חמה  ישיבתית  מסגרת  ימצא  שלכם  הבן  שליט"א 
ואוהבת, עם צוות מסור ואכפתי, תנאי מחיה מצוינים, 
ואפשרות  מגוונת,  חברתית  פעילות  מרווחת,  פנימיה 

להמשיך ללימודי הנדסאות.

    

קורס סייבר – בשיתוף חברת  
קורס הכשרת מדריכי כושר – בשיתוף מכון וינגייט

קורסים
חדשים!
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בס"ד

 

הננו להודיע לציבור הרחב 
על פתיחת מוקד סיוע להשגת התחייבות )טופס 17( 

למכלול הטיפולים הניתנים במרכז הרפואי מעיני הישועה. 

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 
03-5775473

tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
מוקד סיוע להשגת התחייבויות )טופס 17( 

ביקשתם טופס 17 עבור שירות רפואי הניתן ב’מעיני הישועה’ 
ובקשתכם נדחתה? 

פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

“חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים 
עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה מבין 

נותני השירותים של הקופה או מטעמה” 

 )מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי(



בירושלים10     א' בחשון תשע"ו 1214/10/15

ירושלים:
כנפי נשרים 15 בית

התאומים, גבעת שאול

בני ברק:
רח’ יהודה הלוי 25
פינת רבי עקיבא

אלעד:
רח' יונתן בן עוזיאל

32, )בחניה(

בית שמש:
רח' שפת אמת
32 בית שמש

אשדוד:
רח' רבי מאיר

בעל הנס 26 רובע ז'

מוקד ארצי: 03-5045000 נשמח לעמוד לשירותכם באחד מהסניפים הבאים:

הן
 כ

לי
גי

אל תאמרו מחר
פן יהיה קררר

מחירי טרום חורף בשיא החשמל והמיזוג!

מקדימים את החורף עם מיזוג חסכוני ומשתלם

ניתן לקבל התקנה יהודית איכותית ואחריות כפולה!
גם במחירים הזולים ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מזגן לסלון
₪2090 

סה"כ

סה"כ

₪ 58
ל-36 חודשים

מזגן לחדר שינה
₪1090 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
30

סה"כ

₪6790 

סה"כ

     מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה 6 ק”ג 

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה ₪5890 

סה"כ

סה"כ

₪164
ל-36 חודשים

מקרר
+ מכונת כביסה

+ תנור חד תאי ₪2990 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
83

סה"כסה"כ

₪189
ל-36 חודשים

חבילות חתנים במחירים הזולים בארץ!
בחרו כל חבילה שתרצו וקבלו במחיר הזול ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מייבשי כביסה
מהמותגים המובילים 

במחירים שחבל לתלות!

אספקה
מיידית!

ל-36 חודשים
29

החל מ-

₪

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

מקררי
סמסונג

במחירים
הכי זולים!

מכונות
כביסה

במגוון ענק

תנורים
דו תאיים

במגוון ענק

במחירים
הכי זולים!

מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח
ביותר לחימום הבית בחורף

נתוני אמת מוכיחים:

במחירים
הכי זולים!

קיבלתם מספר הצעות מחיר? בואו ל'שיא החשמל והמיזוג'
שיאוקבלו הצעת מחיר זולה עוד יותר! בהתחייבות!

החשמל
והמיזוג

הקדוש הרב ישעיהו עקיבא 
קלמן קרישבסקי הי"ד

גאון ותלמיד חכם, איש אמונה שדקדק על קלה כחמורה  כשתיק התפילין בידיו נרצח הרב ישעיהו עקיבא קלמן 
קרישבסקי הי"ד בידי ערבי תושב מזרח ירושלים  עשה למען טבוחים על יחודך

מאת: מנדי קליין

גאולה  בשכונת  הדריסה  בפיגוע  ההרוג 
עקיבא  ישעיהו  רבי  הוא  בירושלים 
קרישבסקי הי"ד, חסיד פינסק קרלין. מחבר 
 – בהירצחו   59 בן  ישעיהו',  'פניני  הספר 

השם ייקום דמו.
עמד בתחנת האוטובוס עם הרב יום טוב 
בנסיון  ליפא, המאושפז בבית החולים,  בן 

לעצור מונית, בדרכם מתפילת שחרית.
קרישבסקי  ראובן  רבי  של  בנו  המנוח 
מבכירי  חיים  עץ  שכונת  של  רבה  זצ"ל 

ישיבת 'כוכב מיעקב' טשעבין בירושלים.
קרלין,  פינסק  הקודש  חצר  על  נמנה 

והשפיע גם בחצר לעלוב-בראנוביץ.
זלמן  שניאור   – אחד  בן  אחריו  הותיר 

קרישבסקי.
הגיעו  אלפי  הביטחוני,  המצב  למרות 
רבי  הקדוש  של  בהלווייתו  להשתתף 
הבוקר  שנרצח  הי"ד  קרישבסקי  ישעיהו 
מלכי  ברחוב  שאירע  הדריסה  בפיגוע 
מרבית  בירושלים.  גאולה  בשכונת  ישראל 
המשתתפים הם חסידי 'פינסק קרלין' אשר 

הנרצח נמנה מבין חסידיה.
של  המדרש  מבית  יצא  ההלוויה  מסע 
בירושלים.  ישראל  בית  בשכונת  החסידות 
בתחילה לא השתתפו אנשים רבים, אך עם 
תחילת מסע הלוויה, מנין המשתתפים עלה 
וכעת עומד על כמה אלפים מבני החסידות 

ומחוצה לה.
היה  בלוויה  הבולטים  המספידים  בין 
בידרמן  אלימלך  הרב  החסידי  המשפיע 
קרישבסקי.  לרב  ארוכה  בבכי שעה  שספד 
ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ראש  כן,  כמו 

השתתף בלוויה עם מקורביו.

מסע ההלוויה    )צילום: מדברים תקשורת(
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החגים מאחורינו אך הימים הנוראים בעיצומם. מי יחיה ומי 
ימות, מי בחרב, מי בחיה ומי בשניהם כאחד. תחושות הפחד 
ואווירת החרדה ברחובות ירושלים חלחלו השבוע גם לבניין 

המבוצר בבירה – עם פתיחת מושב החורף בבניין הכנסת. 
לא הציוצים של הרצוג במליאה הרעידו את כותלי הבית, 
אלא הסירנות שנשמעו ברקע מרחובות ירושלים. פיגוע רודף 
חיממה  החורף  מושב  פתיחת  ביום  אסון.  גורר  אסון  פיגוע, 
ירושלמית סתווית, אך עננה של  ירושלים שמש  את רחובות 
הערבים.  הח"כים  למעט  הבית,  יושבי  כל  את  אפפה  קדרות 
ויו"ר האופוזיציה עלו על  כשנשיא המדינה, ראש הממשלה 
אל  אלא  אליהם  עיניים  נשאו  לא  במליאה  החברים  הדוכן, 

מכשירי הטלפון: מתעדכנים באירועים, חרדים מהדיווחים. 
משתוללים  כשהמפגעים  גם  בפוליטיקה,  כמו  בפוליטיקה 
כפי  פוליטית,  סכינים  בתקיעת  עסוקים  החברים  ברחובות, 
ממנהיגי  אחד  השבוע  שהשמיע  במשפט  ביטוי  לידי  שבא 
המדינה באוזני שותפו הבכיר: "תאר לך איפה היינו אם היית 
מקבל עוד שניים-שלושה מנדטים ואני הייתי מקבל עוד אחד-

שניים. הרי הכל היה נראה אחרת".
ראשי  שני  בין  בשיחה  נאמר  לעיל,  המצוטט  המשפט 
מפלגות על רקע הטרור המשתולל, לא רק ברחובות הערים 
בשני  המשותף:  המכנה  הממשלה.  שולחן  סביב  גם  אלא 
המקומות יש מי שמפנה אצבע מאשימה לעבר הפרובוקטורים 

מהבית היהודי.
לא  המתוארת  הקיטור  ששיחת  הוא,  הגדול  האבסורד 
יאיר  עתיד  יש  ליו"ר  הרצוג  האופוזיציה  יו"ר  בין  התקיימה 
לפיד. מי שחתום על התלונה אינו אחר מאשר ראש-הממשלה 
המכהן שזכה במספר המזל של שלושים מנדטים. בן השיח 
דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  היה  בהסכמה  והנהן  בקשב  שהאזין 
מהמקום  הממשלה  לשולחן  וחזר  ייאמן  הבלתי  את  שעשה 

ממנו איש לא שב לפניו.
אווירת הנכאים אופפת גם את מי שנחשב למנצח הגדול של 
הבחירות האחרונות. על פי עדות השרים שמצויים בקרבתו, 
הפיגועים  בקצב  נשחק  ביטחון,  מר  של  העצמי  הביטחון 

ברחובות. 
המחנך  השותף  אלא  האופוזיציונר,  הרצוג  לא  פוליטית, 
בנט, הוא המפגע מספר אחת בעיני נתניהו. "נתתי להם הכל", 
תיאר נתניהו השבוע את תחושותיו כלפי הבית היהודי, "בנט 
ועדת  ראשות  כולל  המשפטים  את  שקד  החינוך,  את  קיבל 
השרים לחקיקה. בנט קיבל אור ירוק תקציבי לכל המהלכים 
שהוביל, מסייעת נוספת בגנים ועד להקטנת מספר התלמידים 
הוא  זה  כל  ואחרי  מהקרדיט,  ליהנות  לו  הנחתי  בכיתות. 
כדי  ומנצל את המצב הביטחוני  הכי קשה  בא עכשיו, ברגע 

לקושש אחוזים בסקרים".
נתניהו רותח לנוכח הדימויים שיוצאים מבית המדרש של 
בנט ומציגים אותו כראש-ממשלה רופס שכובל את ידי צה"ל 
הענישה  להחמרת  היוזמה  את  מציג  בנט  הביטחון.  ומערכת 
מוכיח  נתניהו  הממשלה.  ראש  על  מדיניותו  של  ככפייה 
על  מכיוונו.  בכלל  באו  הללו,  ובמופתים שהיוזמות  באותות 

בנט זה לא עושה רושם. גם לא על הסכינאים ברחובות.
בישיבות הקבינט עמוסות המלל, הוויכוח בין הניצים בא 
לידי ביטוי בעיקר בשאלת המדיניות, כאשר הדרישות של בנט 
במהלך הדיונים מתמקדות בבנייה בשטחים ובמעצר מחודש 
של משוחררי עסקת שליט. נתניהו מסרב בתוקף. "מהעמדה 
ומשתלם  קל  זה  בנט,  של  מחייבת  והבלתי  אחראית  הלא 
לקרוא לעימות עם האמריקאים ולנקיטת צעדים שרק יתסיסו 
ראש  עמדת  עם  שמזדהה  השרים  אחד  מסכם  הזירה",  את 

הממשלה - לא אטרקציה גדולה במיוחד בתקופה האחרונה.
אלטרנטיבה  אין  הביטחונית  בזירה  המבוכה,  לגודל 
ממשית. חברי הקבינט ששמעו את ניתוח המצב יצאו מהחדר 
בפנים מכורכמות מדאגה. כוחות הביטחון חסרי אונים לנוכח 
מציאות שלא הכרנו בעבר. האינתיפאדה השנייה מוגרה אחרי 
שצה"ל נכנס לגדה וחיסל את תשתיות הטרור. באינתיפאדה 
מטבח  סכין  וכל  נתעב  למחבל  הופך  ילד  כל  השלישית, 

לתשתית טרור. 

הפתרון שמוצג בדיונים, כמו מרשם אקמול לחולה סרטן, 
יחידות  כולל  הביטחון,  בכוחות  הרחובות  בהצפת  מתמקד 
צבא, הקשחת מדיניות הריסת הבתים, ויד קשה נגד מפגעים. 
יו"ש  על  סגר  להטיל  הביטחון  מערכת  להצעת  דווקא 
בתחילה  הסתמנה  בירושלים,  הערביות  השכונות  על  וכתר 
התנגדות מתוך הממשלה, הן משום שחלק גדול מהמפגעים 
המזוהים  השרים  התנגדות  לנוכח  והן  ישראלים  ערבים  הם 
עם המתנחלים. מנקודת המבט שלהם, סגירת יהודה ושומרון 
ניכנע  ירושלים היא כניעה לטרור. כנראה שגם לזה  ובוודאי 

לבסוף.
ככל שנחשפים למידע שמושמע מאחורי הקלעים מתבהרת 

המסקנה כי אין לנו על מי להישען וגו'.

אינתיפאדת אריאל השנייה 

אם מאורי אריאל ביבי סובל, הרי שבנט לדידו, הוא בלתי 
נסבל. הנה מקצת שבחו של בנט שמושמע בסביבתו של ראש 
יש אידיאולוגיה משיחית.  הממשלה: "לאורי אריאל לפחות 
אצל בנט זו פוליטיקה צינית. הרי בנט חושב על אורי אריאל 
בערך את מה שביבי חושב עליו, אבל שר החינוך רואה בכל 
הסיטואציה הזאת מקפצה פוליטית שתחזיר לו את המנדטים 
את  לסדר  שיקרא  במקום  הבחירות.  שלפני  בחודש  שאבדו 

אורי אריאל, הוא מקים מאחז על הראש של נתניהו".

מה שעשה אריאל זה לקום ולשפוך פך שמן בחותם הוואקף 
דם שלא  צמאי  בפורעים  נכון שמדובר  אז  למדורת ההסתה. 
האשמה  כתפינו  על  שלהעמיס  גם  ונכון  תירוצים,  מחפשים 
אפשר  אי  זאת,  ובכל  מרגיזה,  גלותית  התנהגות  זו  עצמית 
ואובדן  הרגישות  היעדר  האחריות,  מחוסר  להתפוצץ  שלא 
הממלכתיות. הרי הזהירו את אריאל מפני התוצאות, הזכירו 
לו את עליית אריאל הראשון וסופה העצוב, אך הוא לא למד 

שום לקח ואין לו שכל גם להצטער.
הראשונים שזיהו והוקיעו את מעשיו של אורי אריאל הם 
הראשונה  בפעם  ולא  שמוכיחים  החרדים  הרבנים  דווקא 
בהנהגה  האמת  ברגעי  נמצאות  והבגרות,  הממלכתיות  כי 

הרוחנית החרדית. 
אחרי עוד ראיון הזוי של אורי אריאל, הגיע בשבוע שעבר 
חבר מועצת החכמים הגר"ש בעדני לאולפני קול ברמה. בצעד 
לתוכנית  הוא התראיין  רוחנית ברמתו  חסר תקדים לאישיות 
פילפוליטיקה )בהגשת הפרשן יעקב ריבלין והחתום מעלה(, 
והסביר  הבית,  להר  העלייה  איסור  חומרת  את  להבהיר  כדי 
כי לא מדובר רק בסוגיה הלכתית גרידא, אלא גם בהתגרות 

מיותרת שמעמידה חיי יהודים בסכנה. 
בקול צלול נימק חבר מועצת החכמים כי למרות שהפורעים 
לידיהם  משחקת  הבית  להר  העלייה  לתירוצים,  זקוקים  לא 
ומסכנת חיים. "ודאי שהדבר הזה )העלייה להר הבית( עורר 
יושמעו  שדבריו  וראוי  בעדני,  הגר"ש  אמר  הרעש",  כל  את 
סיבות  עוד  שיש  להיות  "יכול  )ושוב(,  ושוב  שוב  וייכתבו 
אחרות, אבל זה ודאי מה שעורר אותם. השתגעו מזה, בעולם 
עושים סיפור. אל תתגרו באומות, אפילו שאנחנו שולטים פה 
יש הלכה, אל תתגרו באומות. לא יודע על סמך מה הם מרשים 
שקורה  כמו  מזויין  למאבק  לגרום  כדי  להתגרות  לעצמם 
עכשיו... אסור להם. בשביל פיקוח נפש מבטלים את המצוות. 

למה להיכנס להר הבית?". 
דבריו  נוספו  בעדני,  הגר"ש  של  המזוקק  ההיגיון  לקול 
ש"ס  סיעת  בישיבת  כהן  הגר"ש  החכמים  מועצת  נשיא  של 
שהתקיימה בביתו שברובע היהודי. שפיות ההנהגה הרוחנית 
החרדית, היא התשובה הראויה לפסקי הלכה שמתירים הקמת 

מזבח והקרבת קורבנות. 
יכולים לאמץ  אנחנו  גם  כאלו  הזויים  ופוסקים  עם פסקים 
את הסיסמה: מדינת הלכה – הלכה המדינה. אחרית הימים 
הם  והקורבנות  מצבות,  מחליפות  המזבחות  את  כאן.  כבר 

קורבן עולה. להר.

קיר הברזל

במהלך  ושקד  בנט  כלפי  שיגר  שביבי  הפיטורים  לאיום 
בעיתוי  צה"ל,  כמו  והאחות,  האח  הגיבו  הממשלה,  ישיבת 
ובמקום שמצאו לנכון. טורי סוף-השבוע של ידיעות אחרונות 
בתשובה  כשמדובר  היהודי.  הבית  של  מידע  דפי  כמו  נראו 
לנתניהו, תגובה ציונית-צינית הולמת מזאת לא יכולה להיות.

בפניו.  שניצב  הברזל  קיר  את  בתסכול  השבוע  תיאר  ביבי 
ז'בוטינסקי  קיר הברזל המפורסמת של  לא מדובר במדיניות 
בקיר  אלא  הליכוד,  בממשלת  מיושמת  מלהיות  שרחוקה   -
הבלתי עביר קואליציונית. אופציית צירוף העבודה לא עומדת 
העומד  של  האדירה  עוצמתו  בגלל  בעיקר  וזאת  הפרק,  על 
בראשה, שמזכירה את חולשתו של ראש הרשות הפלסטינית. 
מבחינתו של ראש הממשלה, כל יום נוסף של תלות בבנט 
יהודית שנייה )בקדנציה שעברה, הוא  זו אינתיפאדה  ושקד, 
לגדר,  מחוץ  אל  היהודי  הבית  הוצאת  הראשונה(.  את  חווה 
אינה אופציה בגלל החשש מתגובת ה'בייס' הימני המפורסם. 
הוא  מבחינתו  הבלהות  ותסריט  ארוכים  למרחקים  רץ  ביבי 
הגעה לבחירות הבאות כשבנט ואיווט מימינו – באופוזיציה. 
ביבי זקוק לבנט בממשלה, אך היה נותן הכל כדי להשתחרר 

מהתלות המוחלטת בשמונת המנדטים של הבית היהודי. 
שביבי  הבא  המשפט  יעיד  מבנט,  סלידתו  גודל  להמחשת 
ולא  מנדטים  היו שבעה  לאיווט  "אם  לאחד משותפיו:  אמר 
שישה, הייתי עושה הכל כדי להכניס אותו לממשלה למרות 

הנזק הבינלאומי שהמהלך היה גורם".
כשנשאל מה ערכו של מנדט אחד נוסף, ערך ביבי חישוב 
"אם  התורה:  דגל  חברי  של  המנדט  דקדוקי  את  שמזכיר 
לאיווט היו שבעה מנדטים, בנט היה יודע שלפחות גוש חוסם 
לי גם בלעדיו. במצב הנוכחי, גם אם איווט  יש  של שישים, 

ייכנס, בנט יישאר לשון המאזניים".
של  הציבורי  במשפטו  הראשי  התובע  הוא  כיום  איווט 
ביבי. לראשונה מאז הפתיע את המערכת הפוליטית כשנותר 
לנקודות  המהלך  את  לתרגם  מצליח  גם  הוא  באופוזיציה, 

בדעת הקהל כפי שהוכיח סקר ערוץ 2 השבוע. 
קבלת  של  חירום  תעריף  על  מדברים  איווט  של  בסביבתו 
תיק הביטחון כמחיר מינימום של כניסה לממשלה. שלא כמו 
אומר  כשביבי  הפוליטית  שבזירה  הרי  הביטחוני,  במישור 

"לעשות הכל" כדי לשמר את שלטונו, הוא גם מתכוון לזה. 
מבחינתו של ביבי, זדונותיו של איווט היו הופכים לזכויות, 
אם היה בכוחו להכריע את כף המאזניים ולהפחית מעוצמתו 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

קורבן עולה

קול דמי אחיך. חידושי תורה ספוגים בדם מזירת הפיגוע
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גדולה  כמה  עד  ללמדך  בממשלה.  בנט  של 
הלאומי  המחנה  בתוך  והחיבה  האהבה 
מאז  ביותר  הימנית  הקואליציה  את  שמרכיב 

ממשלת שמיר.

פגע וברח

לחברים  דרעי  הטיף  הממשלה  בישיבת 
"צריך  הזמן:  בפתיחת  משגיח  כמו  מוסר, 
אמר  הוא  מהבטן",  ולא  מהראש  להגיב 
לעשות  הביטחון  כוחות  את  "ננחה  לחברים, 
את העבודה אבל אני שואל אתכם, מה נרוויח 
מהאמירות על נקמה ויד קשה? בואו נתאפק 
ונשדר לציבור אחידות ומתינות. זה גם ירגיע 
יאפשר  וגם  בישראל  הציבור  את  במשהו 

להנמיך להבות בצד השני".  
אליו  מכוונים  הדברים  כי  שהרגיש  בנט 
תקע סיכה בבלון: "באמת חשוב שכולנו נביע 
הגז",  במתווה  שעשינו  כמו  אחידה  עמדה 
הוא אמר – וחטף דקה אחרי תגובת שרשרת 
איתן  בצוק  שקרה  מה  כי  כשהבהיר  מנתניהו 

לא יחזור על עצמו. האט ער געזאגט.  
בין  כהבדל  הוא  המקרים,  שני  בין  השוני 
פיגוע לתאונה. את מה שבנט מעולל לנתניהו 
ניתן להגדיר כפיגוע מתוכנן. ההסתבכות של 
דרעי עם מתווה הגז, דומה יותר לתאונה: "לא 
שמתי לי כמטרה להביך את ראש-הממשלה", 
כמו  אחריות  שאקח  "אמרתי  דרעי,  אומר 
יתר שרי הממשלה ולא אהיה זה שחתום על 

המהלך". 
בקרב  צד  תופס  הוא  האם  נשאל  כשדרעי 
בין בנט לראש הממשלה, הוא משיב בזהירות 
בקבוק  האחורית  בחצר  חטף  שכבר  מי  של 
אני  אבל  שלי  המאבק  לא  "זהו  תבערה: 
בהחלט מבין על מה ביבי מדבר. הרי גם לנו 

בנט עשה את זה לאחרונה".
הגיע  בנט,  של  אביו  להלוויית  הלך  דרעי 
משותף  ראיון  קבע  ואפילו  האבלים,  לניחום 
לאחד מעיתוני חג הסוכות: "התחושה הייתה 
ביום,  בו  ממש  אז,  אבל  חדש,  חיבור  שנוצר 
עם  ביחד  ניסה  הוא  גבנו  שמאחורי  גיליתי 
סיכומים  ולהפר  סוסים  לגנוב  שקד  איילת 
להבא,  שלי  המסקנה  דיינים.  למינוי  בוועדה 

שלאנשים האלה אסור להפנות את הגב".
אחד  כל  כלפי  נכונה  דרעי  של  המסקנה 
לומר  יכול  בנט  בממשלה.  מהשותפים  ואחד 
הבחירות  שבערב  ביבי  על  מילים  אותן  את 

כל  את  והפר  כבדה  בארטילריה  אותו  כתש 
בתוך  ממתקפה  הימנעות  על  הסיכומים 

הנגמ"ש.
בשבוע האחרון ביבי הסביר לסובביו שרגע 
לכך  נוספת  הוכחה  מהווה  הנוכחי,  המשבר 
החרדים.  הם  ביותר  הנאמנים  שהשותפים 
"הם יכולים לריב על תקציבים והיה גם משבר 
האמת  ברגע  אבל  הגז,  מתווה  על  מיותר 
כשאני במצוקה הם לא תוקעים סכין בגב כמו 
לפיד בעבר ובנט כיום". כאשר זאת האווירה 
מדוע  להבין  ניתן  ראש-הממשלה  בלשכת 
למרות עוללות מתווה הגז, היחסים בין דרעי 
ברחובות  שהמצב  ככל   – משתפרים  לביבי 

הולך ונהיה רע.  
על ביבי עצמו ניתן לומר: תראו מי שמדבר. 
בגבו  תחובה  הסכין  את  חש  החרדי  הציבור 
כהונתו. בפעימה הראשונה  פעמיים בתקופת 
ובפעימה השנייה  כשר אוצר בממשלת שרון 

כראש ממשלה בקדנציה שעברה.
כדי   – רחוק  ללכת  צריך  לא  עצמו  דרעי 
כיום  שמבכה  נתניהו  בתחושה.  להיזכר 
המנדטים של ש"ס,  אובדן  את  תנין  בדמעות 
אלי  לטובת  ברור  צד  הבחירות  בערב  תפס 
ונכנסו  כמעט  הביביתון  של  גבו  על  ישי. 
לכנסת עוד כמה חברים, שהעלייה להר הבית, 
מוגדרת אצלם ברזומה כפעילות מתונה למען 

הקהילה. 
את  במעונו  נתניהו  אירח  לאחרונה  רק 
להסביר  אץ-רץ  כך  ואחר  לשעבר,  יו"ר ש"ס 
למרות  וכי  אישי,  רקע  על  בביקור  שמדובר 
בקשת צלם הבית, דחה בקשה לארח את כל 
בני משפחת ישי המורחבת. אצל ביבי זה אף 
פעם לא פיגוע מכוון, אלא תמיד תאונה. פעם 
לו, פעם לנו ופעם למדינה. בקדנציה הנוכחית 

זה עוד עלול להפוך לתאונת פגע וברח.

ספרא וסייפא

יצאו  חרדים  מיליון  שחצי  אחרי  שנתיים 
כל  הופך  הגיוס,  חוק  נגד  בירושלים  להפגין 
דמים  ברית  כורחו.  בעל  למגויס  ישיבה  בן 
כפשוטה נכרתת בין בחורי ישיבות לחיילים, 
למדים  חליפות  בין  לכומתות,  מגבעות  בין 
– היעדים החדשים לפיגועים. המחבלים לא 
היהודית-ישראלית  הזהות  עבורם  מבדילים. 

אחת היא: ספרא וסייפא.
תורה  דברי  של  המצמררת  התמונה  את 

שר  סגן  צילם  בזאת,  שמצורפת  בדם  ספוגים 
אחד  של  האשפוז  מחדר  כהן,  איציק  האוצר 

מדקורי ירושלים. לראות ולהזיל דמעות.
כמו בן-תורה שמאמץ לעצמו קבלה טובה, 
לקדם   - ולנו  לעצמו  האוצר  שר  סגן  מבטיח 
החיים'  'ביטוח  יוזמת  האברכים,  ביטוח  את 
שהלכו  אברכים  למשפחות  המפורסמת 
שבקה  היוזמה  קדנציות  שתי  לפני  לעולמם. 
חיים. כהן מבטיח לעשות לה תחיית המתים. 

"ראיתי את משפחת האברך שנדקר, הייתי 
לידו וליד הוריו ברגעים הקשים. בחסדי שמים 
לעצמי  חשבתי  אבל  סכנה  מכלל  יצא  הוא 
לאברכים  משפחות  יעשו  מה  רגעים,  באותם 
על  החולים  מבית  יוצאים  לא  שלדאבוננו 
הרגליים. הרי על הסבל האדיר בהילקח מהם 
של  אדיר  צער  תמיד  מתווסף  המשפחה  אבי 
הפחות  לכל  ביכולתנו  יש  אם  כלכלי.  שבר 
להוריד מכתפי המשפחות את הנטל הזה, זוהי 

חובה וגם זכות". 
כבר ניסית ונכשלת, אמרתי לכהן, לא עדיף 

לתת ליוזמה לנוח על משכבה בשלום?
לנסות  להפסיק  הפריבילגיה  את  לי  "אין 
יוצא  "אני  השיב,  הוא  אצליח",  גם  והפעם 
ש"ס  תנועת  של  מלא  בגיבוי  הזאת  לדרך 

ובתמיכה מקיר לקיר". 
הבעיה שלך אף פעם לא הייתה בש"ס אלא 

ביהדות התורה, אמרתי.
"בפעם הקודמת זה הפך שלא בצדק למעין 
הכספים.  ועדת  יו"ר  לבין  ביני  אישי  מאבק 
בהסכמה.  את המהלך  אוביל  הזאת  בקדנציה 
תחזיק  זמן  כמה  יודע  אינני  לפניך,  תרשום 
הבאות  לבחירות  אבל  מעמד,  הממשלה 
אנחנו נגיע עם ביטוח אברכים בתוקף, ומצדי 
יהדות  של  וגם  ש"ס  של  גם  יהיה  שהקרדיט 

התורה".
ההבטחה נרשמה. לסגן שר האוצר מומלץ 
הבריאות,  שר  בלשכת  ייעוץ  לשיחת  לקפוץ 
מהרגע  האברכים  ביטוח  יוזמת  את  שגיבה 
'חסכון  מהלך  את  שהוביל  ליצמן  הראשון. 
ידידותית  קצבאות הילדים' חטף השבוע אש 
אחרי  וזה  ובש"ס,  התורה  ביהדות  מחבריו 

שהם עצמם הצביעו בעד. 
בפומבי, החברים תוקפים את נערי האוצר, 
עולה  זה  לליצמן  שדווקא  מבינים  כולם  אך 
)כאן,  נחרצת  עמדה  הביע  גפני  בבריאות. 
בכותרת ראשית( נגד המהלך עובר לעשייתו. 
היה  לא  כי  בדיעבד,  מסביר  לעומתו,  מוזס 
מודע למשמעות המהלך. גם כאן ניתן למצוא 
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שנתיים אחרי שחצי 
מיליון חרדים יצאו 

להפגין בירושלים נגד 
חוק הגיוס, הופך כל 

בן ישיבה למגויס בעל 
כורחו. ברית דמים 

כפשוטה נכרתת בין 
בחורי ישיבות לחיילים, 

מגבעות לכומתות, 
חליפות למדים – 
היעדים החדשים 

לפיגועים. המחבלים 
לא מבדילים. עבורם 

הזהות היהודית-
ישראלית אחת היא: 

ספרא וסייפא.

נתניהו שמבכה כיום 
בדמעות תנין את 

אובדן המנדטים של 
ש"ס, תפס בערב 

הבחירות צד ברור 
לטובת אלי ישי. על 

גבו של הביביתון 
כמעט ונכנסו לכנסת 

עוד כמה חברים, 
שהעלייה להר הבית, 

מוגדרת אצלם 
ברזומה כפעילות 

מתונה למען 
הקהילה

 ממלכתיות חרדית. חברי סיעת ש"ס בבית נשיא מועצת החכמים ברובע היהודי
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה



את הסיבה האמיתית בין השורות של כותרות 
עיתון המודיע, שהפך את מוזס )לא נוני. מנחם 

לייזר(, לפרסונה נון גראטה. 
התירוצים  כל  אחרי  דבר,  של  בסופו 
שהחברים  היא  התחתונה  השורה  והטענות, 
מהלך  בעד  בשעתו  הצביעו   – כיום  התוקפים 
קצבאות החיסכון. דרעי לדוגמה, מודה שהיה 
המזומן,  תשלום  מול  החיסכון  לדילמת  מודע 
אך שואל איך אנחנו העיתונאים, הנחנו לליצמן 
להעביר את המהלך. עם כל הכבוד, הרי שלהם 
רק  למהלך,  להתנגד  אפשרות  הייתה  לנו  ולא 

שהם בחרו לתמוך ולתקוף. 
וביבי,  בנט  של  מילה  רק  שלא  ללמדך, 
ערכה  היא,  באשר  פוליטית  הבטחה  כל  אלא 

כאתרוגים אחרי סוכות.

מאיר בקצה המנהרה

את  יהיה מקום בכנסת הבאה.  ולי  "לליצמן 
סגן  אמר  בשבילכם",  עושה  אני  הזה  המהלך 
מוזס  לחבריו  פרוש  מאיר  )עדיין(  ח"כ  השר 
ואייכלר בישיבת סיעת אגודת ישראל, השבוע.

גם לישיבת סיעת יהדות התורה שפתחה את 
מושב החורף לא הופיעו חברי סיעת דגל התורה 
למימוש  המתקדמים  המגעים  למרות  וזאת   –
שעומד  פרוש  דווקא  בסיעה.  הנורווגי  החוק 
המשתתפים  את  הרגיע  המחיר,  את  לשלם 
פנימית  פוליטיקה  להם  למה  בקול,  שפקפקו 
עכשיו, ומה הטעם להתפטר כשאין הסכם ברור 

וחתום.
שלו  הסיעתיים  השיקולים  את  יש  לפרוש 
הנכון  במעשה  מדובר  ובראשונה,  בראש  אך 
בקיר  הראש  עם  הליכה  התורה.  יהדות  עבור 
שיהדות  לכך  תגרום  מהתפטרות,  והימנעות 
התורה תילחם בבחירות הבאות, לא על המנדט 
והשישי  החמישי  הח"כ  על  אלא  השביעי, 
של  המקומות  על  ניסח:  שפרוש  כפי  או   –
אייכלר ומוזס. לגבי מוזס אישית כבר נשמעים 
ההספדים הפוליטיים, אך בסביבתו מאמינים כי 
המוקדמות  ההודעות  קודמות,  בקדנציות  כמו 

על מותו )הפוליטי( הן סגולה לאריכות ימים.
החורף  מושב  את  שפתחה  הסיעה  לישיבת 

הזמנים  בין  של  האחרון  ביומו  והתקיימה 
הישיבתי, חברי דגל התורה לא התייצבו. זכויות 
הפנסיה של הפורשים הנורווגים אושרו ועוגנו 
מתקנות  יותר  דחוף  בנוהל  הכספים  בוועדת 
את  לסגור  זה  כעת  שנותר  מה  חירום.  לשעת 
הפינות ולעגן את יתר ההבנות. כשהכל יושלם, 
יעקב אשר יישבע אמונים למדינת ישראל, ויחד 
עמו גם יתר חברי דגל התורה יישבעו אמונים 

לסיעה. 
באגודת  השורות  כתיבת  לשעת  נכון 
ולהפוך  ההבנות  את  לעגן  מבקשים  ישראל 
להתחייבות  הסיעה  בישיבות  ההתייצבות  את 
לחובת  הדרישה  גם  בעינה  עומדת  כתובה. 
ארבעה  של  בהרכב  שיתקבלו  להחלטות  ציות 
דגלאים  שלושה  מול  פרוש(  )כולל  אגודאים 
שר  כסגן  תפקידו  בתוקף  אשר(.  )כולל 
הנחיות  את  בסיעה  יחיל  עוד  פרוש  החינוך, 
חיסורים  על  החינוך  במערכת  המנכ"ל  חוזרי 

ואיחורים. 
חסרת  למלחמה  יוצאת  הייתה  לא  דגל  אם 
יעקב  דיינים  למינוי  הוועדה  הרכב  על  סיכוי 
והתחייבויות  בלי החתמות  מושבע,  היה  אשר 
אי  אבל  הקודם,  המושב  בסוף  כבר  כתובות, 
אפשר שלא להיזכר, איך במוצאי הבחירות איש 
מלבדו לא נתן סיכוי להעברת החוק הנורווגי. 
יעקב הסתובב במסדרונות, בחש, לחש והוכיח 

לכולם מהי דבקות במטרה.
אשר הוא איש עשייה שהצליח להטביע את 
מהמקום  זאת  ועשה  הקודמת,  בכנסת  חותמו 
לפיד- באופוזיציית ממשלת  בעולם  נמוך  הכי 

בנט. חזרתו הצפויה למליאה היא בשורה טובה 
החרדית  ליהדות  אלא  התורה  לדגל  רק  לא 

כולה. 
סיעת  קיבלה  הקיץ  מושב  סיום  בתעודת 
יהדות התורה ציוני תפקוד גבוהים, אך דווקא 
'טעון  היה:  הציון  לחברים'  'יחס  בסעיף 
של  הנכון  שהצעד  לקוות  רק  נותר  שיפור'. 
ולהבא  מכאן  לפעול  לחברים  יאפשר  פרוש, 
בשיתוף פעולה. להם ולנו, אין את הפריבילגיה 
בתקופת  לא  היהודים.  במלחמות  להתעסק 

שלום, ובימי פורענות על אחת כמה וכמה.

חיסורים עם אישורים. ח"כי אגודת ישראל בישיבת סיעת יהדות התורה

בתעודת סיום מושב הקיץ קיבלה סיעת יהדות 
התורה ציוני תפקוד גבוהים, אך דווקא בסעיף 'יחס 
לחברים' הציון היה: 'טעון שיפור'. נותר רק לקוות 
שהצעד הנכון של פרוש, יאפשר לחברים לפעול 
בשיתוף פעולה. להם ולנו, אין את הפריבילגיה 

להתעסק במלחמות היהודים. לא בתקופת שלום, 
ובימי פורענות על אחת כמה וכמה

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם

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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ימים שלטרור

מאת: מנדי כץ

מ"מ ראש העיר יוסי דייטש, פנה 
השבוע במכתב דחוף לראש עיריית 
ירושלים, ניר ברקת, ובו ביקש ממנו 
לדאוג להחזרת הנשקים לכל אנשי 

מוסדות החינוך.
הסביר  שנתיים",  לפני  "עד 
בירושלים",  ל"השבוע  דייטש 

ירושלים,  "עירית 
אגף  באמצעות 
וביטחון,  חירום 
מוסד  שבכל  דאגה 
אנשים  יהיו  חינוך 
להחזיק  המורשים 
העירייה  נשק. 
אותם  שלחה 
אימנה  למטווחים, 
והנפיקה  אותם 
רישיונות  עבורם 
נשק,  לנשיאת 
לנשקים  גם  ודאגה 
עצמם  והאקדחים 

מנהל  זה  לעתים  מוסד,  כל  עבור 
במוסד.  העובד  מדריך  או  המוסד 
אך לפני כשנתיים העירייה הודיעה 
את  לה  להחזיר  אנשים  אותם  לכל 

כלי הנשק. 
עדים  כולנו  האחרונה  "בעת 
למצב הביטחוני בירושלים, ובדקתי 
מדוע בזמנו אספו מהם את הנשקים. 
בהוראה  היה  שמדובר  חשבנו 
החינוך,  משרד  מטעם 
החינוך  במשרד  אך 
הבהירו לנו שההוראה 
מהם  יצאה  לא  הזו 
הוראה  הייתה  אלא 
ומצדם  העירייה,  של 
להחזיר  רשאית  היא 
הנשקים  את  חזרה 

למוסדות. 
כאלה,  "בימים 
נשק  נושא  שכל 
להצלת  להיות  יכול 
בירושלים,  נפשות 
ם  י ד ל י ש כ

אדם  וכל  מבוהלים  מסתובבים 
חיים,  להציל  ביכולתו  נשק  שיישא 
הוצאתי מכתב לראש העיר, בבקשה 
שיורה מיידית לאגף חירום וביטחון 
אנשי  לאותם  הנשקים  את  להחזיר 
בעבר  עברו  שכבר  החינוך  מוסדות 
הכשרה, כשאם צריך, אפשר לשלוח 
במטווחים.  מחדש  לרענון  אותם 
תהיה,  הזה  המהלך  של  התוצאה 
שיהיו  החינוך  ממוסדות  שחוץ 
שיהיו  הרי  יותר,  הרבה  מאובטחים 
שיסתובבו  נשק  נושאי  ועוד  עוד 
להיות  תמיד  ויוכלו  בירושלים, 
לעזר ואף להצלת נפשות בעת אסון, 

ח"ו".
במכתב כותב דייטש לראש העיר: 
דחופה  בבקשה  אליך  פונה  "אני 
בעירייה  הביטחון  לגורמי  להורות 
הנשקים  את  להחזיר  לאפשר 
החינוך  וצוותי  המוסדות  למנהלי 
אלה,  טרופים  בימים  העיר.  ברחבי 
השתדלות  היא  אבטחה  תוספת  כל 

ראויה ומתבקשת".

מאת: חיים פרידמן

העתיקה  העיר  תושבי 
אזרחית  בהתארגנות  ממשיכים 
את  האפשר  ככל  להקל  בכדי 
ומבקרי  לתושבי  החיים  שיגרת 
לאחר  והכותל:  העתיקה  העיר 
אתמול  התושבים  נציגי  ישיבת 
המועצה  חבר  בלשכת  )ג'( 
ואריה  פינדרוס  יצחק  הרב 
קו  הקמת  על  הוחלט  קינג, 
התושבים  את  שישרת  מידע 
בישיבה  הכותל.  מתפללי  ואת 
השתתפו יחד עם נציגי התושבים 
של  )קב"ט(  הביטחון  קצין  גם 
ברובע  היהודית  ההתיישבות 
עיר  קב"ט  טל,  מאיר  המוסלמי 

דוד וקב"ט מעלה הזיתים.
קו המידע שיוקם אמור לכלול 
מידע בזמן אמת עבור התושבים 
של  אירועים  על  והמתפללים 
ובנוסף  ערבים  של  סדר  הפרות 
רחובות  של  חסימות  על  ידווח 
זרימת  והפסקת  העתיקה  בעיר 
בידי  ציבורית  התחבורה 
המשטרה. המטרה היא, אומרים 
האפשר  ככל  לאפשר  התושבים, 

את שיגרת החיים הסדירים.
אומר   הוא",  בשטח  "המצב 
אביתר אילן, תושב העיר העתיקה 
אמבולנס  כנהג  גם  המשמש 
בגיזרת  חירום  באירועי  מתנדב 
במהלך  "שגם  העתיקה,  העיר 
לא  אנשים  היומיומית  השיגרה 
את  לתכנן  כיצד  יודעים  ממש 
מקומי  בדרג  מפקדים  צעדיהם. 
החלטות  מקבלים  המשטרה  של 
מהרגע להרגע על חסימות צירים 
הציבורית  התחבורה  והפניית 
השבתה  או  חלופיות  לדרכים 
כללית של הקו ולאנשים אין דרך 

לדעת מזה. 
הכותל  למתפללי  "בנוסף, 
כיצד  לבדוק  כיום  דרך  אין 
כוחותיה  את  פורסת  המשטרה 
האם  ובכלל  העתיקה  בעיר 
לכותל.  להגיע  בטוח  וכיצד 
לפני  אלינו  פנו  רבים  מתפללים 
שבת בניסיון לברר מהם הדרכים 
ומהי  לכותל  להגיע  הממולצות 
דרכים  לגבי  המשטרה  המלצת 
אלו. בסיוע קציני הביטחון נקים 
את הקו שיספק מענה זמין, מהיר 

ועדכני לתושבים ומתפללים".

מ"מ ראש העיר יוסי דייטש, קרא השבוע לראש העיר ניר ברקת לפעול 
להחזרת הנשקים לכל מוסדות החינוך שהחזיקו באקדחים עד לפני 

שנתיים  "מלבד ביטחון במוסדות החינוך עצמם, 
זה יכול להיות לעזר לאין ערוך בכלל שכונות העיר, 

כשבכל מוסד סמוך יהיה אדם שישא נשק באופן חוקי 
ומוסדר", אמר דייטש ל"השבוע בירושלים"

התארגנות אזרחית: קו מידע מיוחד יוקם 
בימים הקרובים וישרת את מבקרי העיר 

העתיקה  הקו מוקם ביוזמתם של חברי 
מועצת העיר יצחק פינדרוס ואריה קינג

קו מידע מיוחד  להחזיר את הנשקים
לתושבי הכותל

המכתב של מ"מ רה"ע יוסי דייטש
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מאת: מנדי כץ

לאחר מפגשים רבים שקיימו ראשי הוועד הבינלאומי 
השלטון  וראשי  בכירים  שרים  עם  הזיתים  הר  להגנת 
בישראל, אישרה ביום ראשון הממשלה את הצעת החוק 
אבנים  מיידי  על  העונשים  את  משמעותית  שתחמיר 
בקבוקי תבערה וזיקוקים. על פי הצעת החוק שאושרה 
המתפרעים  על  משמעותית  העונש  יועלה  בממשלה 
שנות  לארבע  יישפטו  והם  אבנים  זורקים  שייתפסו 

מאסר.
מלבד ארבע שנות המאסר אף קובע החוק כי ישללו 
או  ביטחון  ילד שהורשע בעבירת  קצבאות מהוריו של 
יידוי אבנים לעבר כלי תחבורה בנסיעה מתוך  בעבירת 
יוכל  כן,  כמו  טרור.  לפעילות  בזיקה  או  לאומני  מניע 
בית המשפט להטיל קנס על קטין והוריו, בהם הוצאות 
משפט או פיצוי לאדם שניזוק מעבירה, וזאת גם לאחר 

שהורשע.
ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה "אנחנו 
עושים זאת כהוראת שעה מתוך כוונה לבחון את מידת 

היישום, ובמקרה הצורך אף להחמיר את החוק".
על  בירכו  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  בוועד 
החלטת הממשלה שאישרה פה אחד את הוראת השעה 
ואמרו: "אנו מברכים את ממשלת ישראל על ההחלטה 

את  ולהפחית  ההרתעה  את  להגביר  שצפויה  החשובה 
אירועי הטרור בכלל, ובפרט צפויה ההחלטה להשפיע 
על הפורעים הערבים שמיידים אבנים על רכבים בשבילי 
הגישה להר הזיתים". אמר אברהם לובינסקי יו"ר הוועד. 
הוועד  ראשי  נפגשו  האחרונה  בשנה  כי  יצויין 
הממשלה  בכירי  עם  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי 
והציגו בפניהם נתונים ממדינות רבות בעולם שהחמירו 
את העונשים על מיידי אבנים. ראשי הוועד דרשו משרי 
האירועים  לאור  האמור,  החוק  את  לקדם  הממשלה 

האלימים בהר הזיתים. 

מאת: מנדי כץ

הצלחה משמעותית להתרמת 
שהתקיימה  ההמונית  הדם 
דוד  מגן  בין  פעולה  בשיתוף 

אדום למאוחדת בירושלים.
ההמונית  הדם  בהתרמת 
שנערכה בשיתוף פעולה בין מגן 
במרפאת  למאוחדת  אדום  דוד 
בירושלים  ד'  ברמות  מאוחדת 
חדשות  דם  מנות  כ-160  נתרמו 
לבנק הדם של ישראל. ההתרמה 
החמור  המחסור  לאור  נערכה 
בעקבות  בישראל  דם  במנות 
המדינה  את  שפקד  הטרור  גל 

בשבועות האחרונים.
הגיעו  מאוחדת  למרפאות 
מד"א  של  מורחבים  צוותים 

שביצעו את התרמת הדם. 
"על הציבור לדעת", אומרים 
הדם  "מבנק  רפואיים,  עסקנים 
 )!( כ-1500  יום  מידי  יוצאות 
חמור  והמחסור  דם,  מנות 
את  מדאיג  נוסף  נתון  ביותר. 
שבתקופות  והוא,  הדם,  בנק 
לתרום  אנשים  ממעטים  החגים 
רבים  ניתוחים  ומאידך,  דם, 

שלאחר  בתקופות  מתבצעים 
 – דם  למנות  והלחץ  החגים, 
דחיית  כדי  עד  ביותר,  גבוה 
על  מאוחר,  למועד  ניתוחים 
החולה  של  בריאותו  חשבון 

כמובן".
אשר על כן החליטה מאוחדת 
הדם  להתרמת  שותפה  להיות 
של  הלאומי  הדם  בנק  עבור 
להביא  מטרה  והציבה  מד"א 
לחולים  דם  מנות  מאות 

הנדרשים לכך.
גדרי  פי  על  נערכה  ההתרמה 
בין  בהפרדה  והצניעות  ההלכה 
בה  והשתתפו  לנשים  גברים 

לקוחות כל קופות החולים. 
מנהל מרפאות רמות ר' יצחק 
של  מתרומתה  "כחלק  גרין: 
את  קיימנו  לקהילה  מאוחדת 
דוד  מגן  הדם בשיתוף  התרמות 
אדום. יש חשיבות רבה בתרומת 
היא  בריאה  שהיא  שמלבד  דם 
וכבר  אדם  חיי  להצלת  מסייעת 
נפש  המציל  כל  כי  חז"ל  אמרו 
אחת מישראל כאילו קיים עולם 

מלא".

אנו מברכים את ממשלת ישראל על ההחלטה החשובה שצפויה להגביר את 
ההרתעה ולהפחית את אירועי הטרור בכלל, ובפרט צפויה ההחלטה להשפיע 

על הפורעים הערבים שמיידים אבנים על רכבים בשבילי הגישה להר 
הזיתים", אמר אברהם לובינסקי יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים

160 מנות דם נתרמו לבנק הדם של ישראל 
  בהתרמת דם במרפאת מאוחדת בירושלים

ההתרמה התקיימה על פי גדרי ההלכה והצניעות 
במרפאת מאוחדת בשכונת רמות ד' בירושלים

הממשלה אישרה את החמרת 
הענישה על מיידי אבנים

לרגל המצב: 160 
מנות דם נתרמו

הכשרה לטיפול בשיטה קוגנטיבית התנהגותית תוך רכישת  
ידע עיוני רחב היקף, פרקטיקה ומיומנויות לטיפול בחרדה, 

              אובססיה, דיכאון, הפרעות אישיות ועוד. 

הכשרה מקיפה ומקצועית הכוללת נושאים טיפוליים ורפואיים 
בשילוב פראקטיקה ועבודה מעשית: אנטומיה, פיזיולוגיה 
אספקטיים פסיכולוגיים ופסיכיאטרים, אבחון והערכה של בעיות 

                               והפרעות, וכלים טיפוליים. 

משפחה 

תחומי לימוד נוספים:  ייועצי נישואין ומשפחה | טיפול משפחתי | מנחי הורים חינוכיים | הכשרת תומכות לידה | אימון אישי תחומי לימוד נוספים:  ייועצי נישואין ומשפחה | טיפול משפחתי | מנחי הורים חינוכיים | הכשרת תומכות לידה | אימון אישי 

ימים שלטרור
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מאת: מנדי כץ

יוחנן  הרב  ירושלים  העיר  מועצת  חבר 
חברת  הנהלת  עם  לאחרונה  נפגש  ויצמן 
בירושלים  הקלה  הרכבת  זכיינית  סיטיפס 
לרווחת  הרכבת  של  פעילותה  את  ושיבח 

תושבי העיר. 
במטה  ויצמן  הרב  קיים  המפגש  את 
סייר  ובמהלכו  סיטיפס  חברת  של  ההנהלה 
במוקד השליטה והבקרה של הרכבת הקלה 

וחזה מקרוב אחר הפעילות. 
השתתף  שהתקיימה  העבודה  בישיבת 
ירון רביד, ומנהל  מנכ"ל חברת סיטיפס מר 

השיווק והדוברות מר עוזאל ותיק.
בפני  הנוכחים  סקרו  הפגישה  במהלך 
ויצמן את פעילות  יוחנן  חבר המועצה הרב 

הרכבת הקלה בירושלים מאז הפעלתה ועד 
באמצעות  יום  מידי  נעים  כיום  כאשר  היום 
נציגי  נוסעים.  אלף  כ-140  הקלה  הרכבת 
מאמציהם  את  הדגישו  הקלה  הרכבת 
הנהלת  ראשי  הרכבות.  תדירות  להגברת 
הרכבת הקלה אף פרסו בפניו את התוכניות 
נווה  לשכונות  הרכבת  מסלולי  להרחבת 
יעקב, בית החולים הדסה עין כרם ושכונות 
הר נוף על מנת שייתנו מענה תחבורתי לרוב 

חלקי העיר. 
הרכבת  לאנשי  הודה  ויצמן  יוחנן  הרב 
הענפה  פעילותם  ועל  הסיור  על  הקלה 
הוא  כי  וסיפר  בירושלים  לקידום התחבורה 
הרכבת  בשירותי  הוא  אף  משתמש  אישית 
הקלה ונהנה מהזמינות, הנוחות והבטיחות. 

חבר מועצת העיר ירושלים הרב יוחנן ויצמן סייר 
במתחם הרכבת הקלה וקיים פגישת עבודה עם מנכ"ל 
חברת 'סיטיפס' זכיינית הרכבת הקלה מר ירון רביד 

ובכירי ההנהלה 

למעלה מ-140 אלף נוסעים ביום

ימים שלטרור

הפקחים הוסבו לעבוד אימה בגאולה
כמאבטחים במוסדות חינוך 

מאת: אלי שניידר

פיגוע הדריסה הקשה 
בלב שכונת גאולה, הפך 
ירושלים  את  באחת 
יודע  לא  "אני  החרדית. 

לומר, אחרי שבמקום שחשבנו שהוא  מה 
לנו  אמר  שכזה",  נורא  אסון  קורה  בטוח, 
למקום  הסמוכות  החנויות  מבעלי  אחד 
יום שלישי,  הפיגוע, שאירע אמש, בבוקר 
בסמוך למחנה שנלר שברחוב מלכי ישראל 

בשכונה.
הפכו  אמנם  בירושלים  הפיגועים 
ונשנים,  לחוזרים  האחרונים  בשבועות 
הדריסה  פיגוע  אבל  פיגוע,  רודף  פיגוע 
הקטלני הגיע ממש ללב השכונה החרדית 
הסואנת, והטיל באחת פחד ואימה בתושבי 

השכונה. 
במקום,  התאספו  הפיגוע  לאחר  רגעים 
למרות אזהרות השוטרים ואנשי הביטחון, 
וצעירים  תשחורת  בני  של  רבות  עשרות 
מכל הישיבות בסביבה, שהתחילו ביום זה 
במתרחש,  באימה  והביטו  חורף,  זמן  את 
שהסתיים  הדורס,  המחבל  עם  במרדף 
לבסוף בנטרולו – אך גם בהרוג חרדי, הר' 
ישעיה קרישבסקי ז"ל, חסיד פינסק קרלין.

ברגע הפיגוע עצמו, עת התברר שמחבל 
ראיה,  עד  לנו  מספר  ברחוב,  כעת  נמצא 
את  באזור  החנויות  בעלי  כל  נעלו  מיד 
שהם  מצב  ח"ו  יקרה  שלא  דלתותיהן, 
מחבל  עם  מתמודדים  עצמם  את  ימצאו 
מהחנויות  בחלק  לחנות.  שנכנס  חמוש 

וננעלו  נסגרו  הדלתות 
בתוכן,  כשהקונים  גם 
מסבירים  כשהמוכרים 
להם את המצב, מה שלא 
מידי,  יותר  אותם  מרגיע 
יהיו  כשהם מבינים שהם 
כלואים במשך דקות ארוכות במקום סמוך 

כל כך לזירת הפיגוע.
"שיהיה ברור", אומר לנו צביקה שטרן, 
אירועי  לפחות  "שאצלי  השכונה,  תושב 
הימים האחרונים הביאו למסקנות מעשיות 
קודם  ולילדים:  לבית  בקשר  ברורות  מאד 
לילדים  נותנים  אשתי  ולא  אני  לא  כל, 
לצאת לגינות השעשועים בימים אלה, שהן 
הנסיבות.  בשל  מאדם  ריקות  כמעט  אכן 
אנחנו משתדלים שלא לצאת בכלל מהבית 
מלצרכים  חוץ  שלא,  שאפשר  לאיפה 
הבסיסיים - וגם זה תוך חשש כבד. מעבר 
עד  אם  השתנה:  שלנו  יום  היום  גם  לזה, 
עם  הילדים  את  בוקר  בכל  שלחתי  היום 
חוזרים  היו  הם  ובחזור  לחיידר,  ההסעה 
לשלוח  הפסקתי  פשוט  באוטובוסים, 
והמון  חבריי  כל  כמעט  וכמוני  כך,  אותם 
שיכול,  מי  בירושלים.  חרדים  תושבים 
שלא,  ומי  הפרטי,  ברכבו  אותם  לוקח 
והעיקר  פרטית,  הסעה  להם  לארגן  מנסה 
לא לשלוח אותם בתחבורה הציבורית. אני 
מרגיש ממש שחזרנו 15-20 שנה אחורה, 
מוות  פחד  פחדו  ירושלים  כשתושבי 
התופת  פיגועי  בזמן  באוטובוסים,  לנסוע 

המשתוללים".

מאת: מנדי כץ

החינוך  ועדת  של  סוערת  בישיבה 
השבוע,  שהתקיימה  ירושלים  בעירית 
מרחבי  רבים  מוסדות  מנהלי  בהשתתפות 
התורה",  "יהדות  סיעת  יו"ר  תבע  העיר, 
אליעזר ראוכברגר, לעשות מאמצים למלא 
את מכסת המאבטחים בכל מוסדות החינוך 
בעיר להם יש תקן למאבטח. ואכן, למחרת 
הודיעו ראש העיר ומנכ"ל העיריה, כי כל 
מאושרים,  אבטחה  תקני  להם  המוסדות 
מאבטחים  באמצעות  אבטחה  יקבלו 
שיצוותו  עירייה  עובדי  או  חדשים, 
כמאבטחים זמניים לתקופה הקרובה בשל 

גל הטרור.
חינוך  מוסדות   473 קיימים  בירושלים 
להצבת  הזכאים  ילדים,  וגני  ספר  בתי   –
מאבטח צמוד, על פי התקן של המשטרה 
בשל  ואולם,  פנים.  לביטחון  והמשרד 
מחסור במאבטחים, מתקשה העיריה לגייס 
וקיימים  המאבטחים,  מכסת  מלוא  את 
מאבטחים,  בהם  שאין  מוסדות  עשרות 

למרות שיש להם תקן ומימון למאבטח.
בישיבת הוועדה הסביר ראש העיר, ניר 
מקבלת,  שהיא  למימון  בהתאם  כי  ברקת, 
יחסית  נמוך  סכום  לשלם  העיריה  נאלצת 
מה  לעומת  אבטחה,  שירותי  עבור  לשעה 

אחת  וזו  הממשלה,  משרדי  שמשלמים 
מכסת  של  מלא  בגיוס  לקושי  הסיבות 

המאבטחים.
הרב ראוכברגר בדבריו בוועדה, הדגיש 
גם  אבטחה  להעניק  יש  כאלה  בימים  כי 
אבטחה,  תקן  אין  להם  חינוך  למוסדות 
התפר,  קו  על  שמצויים  מוסדות  ובוודאי 
אולם לא יעלה על הדעת שמוסדות חינוך 
במאבטח,  ממחסור  יסבלו  מתוקננים 
"יש  מאבטחים.  בגיוס  קושי  של  בתירוץ 
נוספים  לגייס מאבטחים  כדי  לעשות הכל 
אם  גם  הקיימים,  התקנים  כל  את  ולמלא 
כאלה  בימים  כסף.  קצת  עוד  עולה  בדבר 
חוסר אבטחה בתירוץ של אי יכולת לגייס 
זה  שיקרה.  שאסור  דבר  זהו  מאבטחים, 
צריכה  ירושלים  שעירית  הזמן  בדיוק 
מוסד  כל  ולאבטח  לכיס,  היד  את  להכניס 

שזכאי למאבטח", דרש.
העיר  ראש  החליטו  למחרת  כאמור, 
עיריה,  עובדי  להפנות  העיריה,  ומנכ"ל 
ועובדים אחרים, לשמש  כולל פקחי חניה 
ספר  בתי   – חינוך  במוסדות  כמאבטחים 
כה  עד  אך  אבטחה  תקן  להם  ילדים  וגני 
בגיוס  קושי  בשל  אלו  תקנים  אויישו  לא 
מאמצים  לעשות  ובמקביל  מאבטחים, 
נוספים לגיוס מאבטחים קבועים למוסדות 

חינוך אלו.

ירושלים החרדית נחרדה באחת: הפיגוע בבוקר יום שלישי, 
אירע ממש בלב שכונת גאולה החרדית, בסמוך למחנה 
שנלר  "לא האמנו שזה יגיע עד לכאן", אומר ל"קו 

עיתונות" אחד מבעלי החנויות בסמוך  "שינינו את כל 
מהלך החיים בימים האחרונים", מספר תושב השכונה. 
"אנחנו ממעטים לצאת מהבית, ולא שולחים את הילדים 

בישיבת ועדת החינוך של העירייה תבע יו"ר סיעת "יהדות ל'חיידר' בתחבורה הציבורית"
התורה" אליעזר ראוכברגר, לעשות מאמץ גדול לגיוס 

מאבטחים לאיוש בכל מוסדות החינוך להם תקן אבטחה, 
והם לא מאויישים בשל קושי בגיוס מאבטחים

יוחנן וייצמן בביקור ברכבת הקלה
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מאת: חיים רייך

עולם  על  השבת  צאת  עם  ירד  כבד  אבל 
התורה והתשובה בהגיע הידיעה המכאיבה 
מחלה  לאחר  שב"ק  בליל  הסתלקותו  על 
אברג'ל  מיכאל  יורם  רבי  הגה"צ  קצרה של 
פעלים',  רב  רינה  'קול  מוסדות  ראש  זצ"ל, 
ובכל  בנגב  ותשובה  תורה  אהלי  וממקימי 

רחבי הארץ, והוא בן 58 בפטירתו. 
ובשיא  שנותיו  במיטב  הסתלקותו 
בקרב  כבד  וזעזוע  לאבל  גרמה  פריחתו 
אלפי תלמידיו ושומעי לקחו, וביותר בקרב 
הכוללים  עשרות  אברכי  מאלפיים  למעלה 
ומורה  רב  בו  שראו  ארה"ק  ברחבי  שהקים 
בהיותו  ונפש,  בלב  אליו  קשורים  והיו  דרך 
בחן  קהילותיו  ובני  מרעיתו  צאן  את  מנהיג 

בחסד וברחמים.
בחודשים האחרונים חלה במחלה הקשה 
ועבר סדרת טיפולים בבתי החולים. תלמידיו 
בתפילה.  העתירו  הארץ  רחבי  בכל  הרבים 
חמורה  הידרדרות  חלה  האחרונים  בימים 
במצבו ובהוראת גדולי התורה אף הוסיפו לו 
'חי' אך כבר נגזרה הגזרה, ובליל  את השם 
ליוצרה  הטהורה  נשמתו  את  השיב  שבת 
שהעתירו  ישראל  בית  המוני  לב  למגינת 

לרפואתו השלימה. 
י"ז  נולד במושב ברוש ביום  הגר"י זצ"ל 
ז"ל,  סיון תשי"ז, לאביו רבי חנניה אברג'ל 
במרוקו  המיוחסות  המשפחות  מחשובי 

שעלו לישראל.
של  אזורי  תורה  בתלמוד  למד  בילדותו 
חב"ד, כשבמושב ברוש ניכרת השפעה של 
ללמוד  עבר  מכן  לאחר  חב"דית,  פעילות 
ב'בית יהודה' שחרי"ת בכפר מימון. ומשם 
עבר ללמוד בישיבת 'תפארת צבי', הישיבה 
הקטנה של 'חברון', והכל ניבאו לו גדולות 
ונצורות והועידו אותו לתפקידו הרם. בתום 
תקופת לימודיו בעיה"ק ירושלים חזר לאזור 
הדרום, ובישיבה גדולה למד ב'ישיבת הנגב' 
שבראשות הגאון רבי יששכר מאיר זצוק"ל 
ונפש  בלב  נקשר  בדרום.  נפלאות  שחוללה 
לראש הישיבה הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל 
והיה לתלמידו המובהק, כשהוא קונה ממנו 
מלא המידה דעת וחכמה, ורבו מדריך אותו 
לתפקידו  ומועידו  והיראה  התורה  בנתיבות 
הרם כמקים עולה של תורה ותשובה בקרב 

יהדות ספרד.
היכולות  בו  התגלו  בישיבה  בימיו  כבר 
תורה.  בהפצת  עסק  והוא  המנהיגותיות 

התקרב  הוא  בישיבה  ללימודיו  במקביל 
שיעורים  מסר  שנים  ובמשך  חב"ד,  לדרך 
הוא  שבו  התניא  בספר  יום  מדי  קבועים 
בסדרת  לאור  יצאו  והשיעורים  רבות,  עסק 
כרכים  תשעה  המונה  ירום'  'בצור  הספרים 

כולם על בסיס שיעורי התניא.
לאחר נישואיו עם נו"ב הרבנית החשובה 
תחי' שעמדה לימינו בכל מפעלותיו, התגורר 
בכולל  לימודיו  מקום  את  וקבע  בנתיבות 
בהיותו  וכבר  בעיר  ישראל'  'בית  אברכים 
אברך צעיר החל בהפצת תורה ומוסר, ועסק 
ולקרב  מזולל  יקר  להוציא  רחוקים  בקירוב 

בנים תועים לאביהם שבשמים.
הגר"י זצ"ל היה מכתת את רגליו ממקום 
למקום במסירת שיעורי תורה מלבד השיעור 
שהיה נמסר מדי בוקר, לאחר תפילת שחרית 

במנין הנץ.
מאיר  יששכר  רבי  להגאון  קרבתו  מלבד 
אחרת  לדמות  גם  להתקרב  זכה  זצ"ל 
שהשפיעה רבות על חייו, הרה"ק רבי ישראל 
זצ"ל  זי"ע ה'בבא סאלי'. הגר"י  אבוחצירה 
הגיע אל הבבא סאלי בשנת תש"מ, כשהוא 
מיוחדת  לקרבה  וזכה  צעיר,  אברך  עדיין 
מהבבא סאלי ואף זכה לשמשו. כך זה נמשך 
זי"ע  סאלי  הבבא  להסתלקות  עד  שנים  כ־4 

בד' שבט תדש"מ.
זצ"ל  ישראל  לגדולי  בלו"נ  קשור  היה 
כ"ק  עם  לו  היה  מיוחד  וקשר  ויבלחט"א, 
שאל  אותו  זי"ע  מליובאוויטש  אדמו"ר 
רבות בענייניו הפרטיים. כמו כן היה קשור 
בעבותות אהבה עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל 

ופעל עפ"י הצעותיו והכוונותיו.
השופעים  ממעייניהם  יניקתו  למרות 
מרן  ובראשם  המזרח  יהדות  גדולי  של 
הגר"ע יוסף זצוק"ל, היה הגר"י זצ"ל קרוב 
למשנתן של ברסלב וחב"ד. שיעורי התורה 
במקומות  ביומו  יום  מדי  שמסר  הרבים 
שונים ומגוונים ברחבי הארץ, היו לשם דבר 
בבהירותן  בהן,  שניכרה  הנפלאה  בבקיאות 
המאירה ובעמקות אשר שמה יצא לתהילה. 
בכל יום היו עולים למעונו שבנתיבות מאות 
להתייעץ  פניו,  ממאור  ליהנות  כדי  יהודים 
תורתו  דעת  את  ולשמוע  ברכתו  את  ולקבל 
וחכמתו. פסגת פעילותו הרוחנית היא רשת 

הכוללים הארצית שהקים.
הכל החל בנתיבות, בכולל שנפתח בעיר 
רב  רינה  'קול  כולל  ונקרא  תשמ"ה,  בשנת 
פעלים', קול רינה על שם אמו, הרבנית רינה 
אברג'ל ע"ה. בתחילה שכן הכולל במקלט. 
עד מהרה הגיעו פניות להקמת סניפים, וכך 
נפתחו עוד ועוד כוללים. לא אחת קיבל על 
עצמו הרב אברג'ל על פי בקשת גדולי תורה 
סכנת  בפני  שעמדו  כוללים  של  העול  את 
סגירה, עד שהגיעו למספר הנוכחי המדהים, 

אם כי המרכז היה ונשאר בנתיבות.
במקביל הקים את רשת החינוך 'באר מים 
אצבעותיו,  בעשר  יסד  אותה  שאף  חיים', 
ואשר כוללת מעונות יום, גני ילדים, תלמודי 
חיים'  מים  ו'באר  בנתיבות  'בניהו'  התורה 
בבאר שבע, בית הספר לבנות 'יבוא ברינה', 
קטנה  וישיבה  רננות'  'שפתי  לבנות  תיכון 

'תפארת בחורים'.

ארגון  הוא  מהמוסדות  נפרד  בלתי  חלק 
המחלק  צדיק',  ופעולת  יוסף  'ברכת  החסד 
מוסדות  כשלצד  נזקקות.  למשפחות  מזון 
התורה הקים הגר"י זצ"ל פעילות חסד בקנה 
מידה ארצי. בנתיבות הקים מרכז מזון גדול 
שמיועד לעזרה לנזקקים ומדי שבוע נפתחים 
כסף  אין  חינם  מחלק  והיה  השערים  היו 

מצרכים למאות משפחות.
ליאות  ללא  ופעל  עסק  כל השנים  במשך 
תלמידיו  אלפי  בקרב  ויראה  תורה  להרביץ 
השי"ת  לעבודת  המונים  וחיזק  ומעריציו 

אמונה ואהבת הבורא.
הגר"י  ניסה  מחלתו  דבר  היוודע  מאז 
להמשיך כרגיל, למסור את שיעוריו הרבים 
המשחרים  לאלפי  וברכה  עצה  ולהעניק 
חייו  על  נלחם  שהוא  כדי  תוך  לפתחו, 
בכוחותיו המתמעטים והולכים. בח' באלול 
לצורך  החולים  בבית  שוב  אושפז  אשתקד 

טיפולים מייסרים.
הגיעו  האחרון  סוכות  המועד  בחול 
חיזוק  דברי  והשמיע  מפיו  להתברך  רבים 
הלך  האחרונים  בימים  לתלמידיו.  קצרים 
מצבו והידרדר וביום שישי האחרון אושפז 
משפחתו  כשבני  נמרץ  טיפול  במחלקת 
ומאז  מיטתו  ליד  שהו  תלמידיו  ובחירי 
שבת  בליל  להסתלקותו  עד  והלך  נחלש 
בני  קודש בשעה 1.00 בלילה, לקול בכיות 
נותרו  אשר  ותלמידיו  מקורביו  משפחתו, 

כיתומים ללא אב.
שבת  במוצאי  יצאה  ההמונית  הלוויתו 
בן  ברחוב  רינה'  'קול  מדרשו  בית  מהיכל 
איש חי 1 בנתיבות. עם הגיע המיטה להיכל 
הקודש,  ארון  מעל  הפרוכת  הוסטה  הכולל 
גודל  על  שבר  זעקות  נשמעו  עבר  ומכל 
גדולי  חלק  נטלו  ההלוויה  במסע  האבידה. 
קול  שהשמיעו  נתיבות  העיר  ורבני  תורה 
רבא  גברא  האי  של  סילוקו  על  ומספד  נהי 
שנותיו  השלים  אשר  הרבים  מזכי  מגדולי 
ולתעודה  לתורה  הכבירים  במעשיו  במהרה 

ולהשיב רבים מעוון.
ידי  על  הקדיש  ואמירת  ההספדים  בתום 
בדרכה  הלוויה  המשיכה  החשובים  בניו 
נטמן  שם  בנתיבות,  העלמין  בית  לעבר 
הלילה הקטנות כשתלמידיו הרבים  בשעות 
היו  אליו  ומאורם  מרבם  להיפרד  מתקשים 
קשורים בעבותות אהבה, והעתירו כי ימשיך 
להיות להם מליץ יושר טוב ויעתיר לישועת 
ישראל  ארץ  לבני  וביותר  והפרט  הכלל 

הזקוקים בימים אלו לישועה גדולה.

מייסד מוסדות 'קול-רינה רב-פעלים' ומקים עולה של תורה ותשובה בנגב  המונים השתתפו במסע 
הלווייתו שיצא מבית מדרשו לעבר בית העלמין בנתיבות

הגה"צ רבי 
יורם מיכאל 
אברג'ל זצ"ל

צילום: יעקב כהן

מסע ההלוויה                                                            )צילום: עזריאל משה(
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
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חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!

שבתאי פוגל 

דריסה  ירי,  אירועי  פיגוע.  רודף  פיגוע 
הנראה  ככל  ניסיון  גם  לבין,  ובין  ודקירות 
לחטיפת אוטובוס, הפכו בימים האחרונים 

לדבר שבשגרה.
במסגרת סיור שערכנו בימים שני ושלישי 
בשיתוק  נוכחים  אנו  בירושלים,  השבוע 
גל הפיגועים הגואה  שאחז בתושבי העיר. 
ניצבת  תמיד,  שכמו  בירושלים,  ובעיקר 
שפורצת  הטרור  מתקפות  טבלת  בראש 
על  עמוקות  השפיע  השנים,  לאורך  בארץ, 

תושביה. 
התושבים  חשים  מה  לכם,  שנתאר  לפני 
לגל  מסכם  תיאור  הנה  העסקים,  ובעלי 
כאשר  האחרון,  שלישי  יום  של  הטרור 
שלושה אנשים, בהם גם הקדוש הרה"ג רבי 
ישעיה קרישבסקי הי"ד, נרצחו בפיגועי ירי 

ודריסה בירושלים.
קו  'אגד'  באוטובוס  כאשר  החל,  הבוקר 
ארמון  שבשכונת  הגרדום  עולי  ברחוב   78
ירי  פיגוע  מחבלים  שני  ביצעו  הנציב 
 , עדויות  פי  על  ניסה  מהם  אחד  ודקירה. 
להשתלט על האוטובוס ולקחת את נוסעיו 
כבני ערובה. חרדי תושב השכונה, שהבחין 
ממנו  מנע  ובכך  דרכו  את  חסם  במהומה, 
שהגיע  ומג"ב  משטרה  כוח  להתקדם. 
באוטובוס,  במחבלים  הבחין  במהירות, 
חובשים  אותם.  ונטרל  מדויק  ירי  ביצע 
לזירת  שהגיעו  מד"א,  של  ופרמדיקים 
ביצעו  הנציב,  ארמון  בשכונת  הפיגוע 
ארוכות  דקות  ובמשך  החייאה  פעולות 
שבסופן   ,60 כבן  גבר  של  חייו  על  נאבקו 
נאלצו לקבוע את מותו בשטח. בנוסף, פונו 
לבתי החולים בירושלים 18 נפגעים, ברמות 

פציעה שונות. 
דקות לאחר מכן, מחבל ממזרח ירושלים, 
שמשמש כעובד 'בזק' הגיע ברכב העבודה 
עלה  מנתיבו,  סטה  ישראל,  מלכי  לרחוב 
ודרס שלושה אזרחים בסמוך  על המדרכה 
יצא  דריסתם  לאחר  אוטובוס.  לתחנת 
והמשיך  גדולה  קצבים  סכין  עם  מהרכב 
רבי  הנפגעים,  אחד  הנפגעים.  את  לתקוף 

ישעיה הי"ד נפטר במקום.
ירה  במחבל,  שהבחין  אזרחי  מאבטח 
שהיו  מג"ב  שוטרי  אותו.  ופצע  לעברו 
בסמוך הגיעו מידית, הבחינו במחבל כשידו 
ונטרלו  לעברו  מדויק  ירי  ביצעו  מוסתרת, 
רפואיים  טיפולים  הוענקו  כאן,  גם  אותו.  
מצילי חיים לשמונה נפגעים, שפונו במצבי 
אחד  בבירה.  החולים  לבתי  שונים,  פצעיה 
מהם, הוא רעהו של קרישבסקי, יום טוב בן 

ליבא נייהוז, לרפואה שלמה. 
בהמשך היום, התברר כי מדובר במחדל 
של ממש. שכן המחבל שהיה טכנאי בבזק, 
הוא בן דודו של המחבל שעשה את הפיגוע 
בבית הכנסת בהר נוף. בזמנו, הוא התראיין 
שמת  אדם  בן  בפיגוע:  תמך  ואף  ל'ווינט' 
כ'שהיד', אמר, זה דבר גדול'. זה שהמשיך 
התמיכה  גילוי  למרות  אותו,  להעסיק 
על  לתת  יצטרך  הטרור,  במעשה  המוצהר 

כך את הדין. 
וזה רק בירושלים. לא כולל אירועי פח"ע 

בערים אחרות.

 יורדים לשטח

מד"א  ארגון  את  תופסים  האירועים 
בכוננות גבוהה ביותר בכל הארץ. יום לפני 
כן, שגם היה רווי בפעילות פח"ע, ביקשנו 
מד"א  לצוותות  להתלוות  סיורנו,  במסגרת 
היקף  אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  בשטח, 

הפעילות של הארגון. 
מספיקים  לא  והחובשים,  המתנדבים 
מתקבלת  וכבר  הזינוק  לעמדת  לשוב 
'לצאת  הקשר:  באמצעי  חדשה  קריאה 
לכאן', 'לצאת לשם'. אנו בהחלט נפעמים, 
פועלים  שבה  ולמסירות,  לאינטנסיביות 
החובשים ולא יכולים להיוותר אדיש לנוכח 
הפכו  שהפיגועים  למרות  כי  העובדה, 
מקרה,  בכל  מטפלים  הם  רח"ל,  לשגרה 
ברגישות רבה משל היה ראשון מסוגו מחד, 
שנרכשה  מופתית,  במקצועיות  ומאידך, 

מאין ספור מקרים בשטח.  
מד"א  במוקד  סיור  עורכים  אנו 
המתקדם,  במערך  מקרוב,  ומתבוננים 
שעליו חולשים נציגי מד"א. כל מי שיושב 
בשורות  חובש  או  פרמדיק  הינו  במוקד, 
ארגוני  בקרב  תקדים  הארגון. מה שמהווה 
פשוטה:  לכך  הסיבה  בישראל.  החירום 
הקריאה  ורישום  טלפוני  במענה  די  לא 
לעזרה. הטיפול הרפואי מתחיל כבר מרגע 
הנציג  סיוע.  ומבקש  מתקשר  שהמטלפן 
או הנציגה, מתחקרים את האיש, מה מצב 
כמובן  הצורך  ובמידת  הפצוע,  או  החולה 
הוא  לכך,  ומסוגל  כשיר  שהלה  ובמידה 
עזרה  ולהגיש  לפעול  כיצד  הנחיות  מקבל 
וצוותו.  האמבולנס  להגעת  עד  ראשונה, 
הספקנו  כבר  אלו,  הוראות  "באמצעות 
לנו  אומר  מקרים",  באלפי  חיים  להציל 

אנשי הצוות בעת הביקור.
שישי  ביום  תתפרסם  המלאה  הכתבה 

בעיתון "כל ישראל".

מחוץ תשכל חרב 
 מסע דילוגים שערך כתב 'קו עיתונות' בימים הסוערים 
שעוברים על ירושלים בירת ישראל, בין זירת פיגוע אחת 
לרעותה ובין בתי המדרשות, היכלי הישיבות ומוסדות 
החינוך, מגלה כי תושביה החרדים- תרתי משמע של 
העיר, מתקשים להמשיך בשגרת החיים  במקביל, 
התלווינו לצוות מד"א בזמן אמת ונפעמנו לנוכח 

הפעילות בשטח תחת איום הטרור שלא פוסק לרגע 

צילום: דוברות מד"א
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ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה 

מאן דאמר

ְוָכל  ַאָּתה  ּבֹא  ְלנַֹח  ה'  ַוּיֹאֶמר 
אְֹתָך  ִּכי  ַהֵּתָבה  ֶאל  ֵּביְתָך 
ַהֶּזה  ַּבּדוֹר  ְלָפַני  ַצִּדיק  ָרִאיִתי 

)בראשית ז, א(. 
טוב  שוחר  במדרש 
פסוק  ל"ז  פרק  )תהילים 
א'( מובא שכשפגש אברהם 
צדק-שם  מלכי  את  אבינו 
הם  מה  בזכות  שאלו  נח,  בן 
בזכות  לו:  בדור המבול, אמר  ניצלו 
הצדקות והחסדים שהיינו עושים בתיבה עם הבהמות החיות 
והעופות, לא היינו ישנים אלא נותנים לפניהם מאכל ומשקה 

כל היום וכל הלילה.
שעשו  אילולי  אלו,  ומה  אבינו:  אברהם  אמר  שעה  אותה 
צדקה עם בהמה וחיה ועוף לא היו יוצאים מן התיבה, וכיון 
שעשו צדקה יצאו - ואני אם אעשה צדקה עם בני אדם שהם 
בצלמו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה! מיד "ַוִּיַּטע 
תיבות:  ראשי  אש"ל  לג(:  כא  )בראשית  ָׁשַבע"  ִּבְבֵאר  ֶאֶׁשל 

א'כילה ש'תיה ל'ויה. 
עמוד  להיות  והפך  החסד  מידת  את  תפס  אבינו  אברהם 
נח  את  שהציל  בדבר  ההתבוננות  בזכות  העולם  של  החסד 
ומשפחתו ממיתה יחד עם כל דור המבול, אברהם אבינו יכול 
היה לשבת בפינה שלו ולעסוק בתורת ה' כל היום, לחקור את 
כל אשר עשה הבורא יתברך בעולמו ולהגיע לאמונה השלימה 
והאמיתית, אך הוא לא עשה כן כיון שהבין שכל קיום העולם 
זה בגלל חסד, ָאַמְרִּתי עוָֹלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה )תהילים פט, ג(, ולכן 
ושבים  העוברים  לכל  נתן  לויה,  שתיה  אכילה  אש"ל-  נטע 
לאכול ולשתות ואף ליווה אותם אח"כ כיון שהחסד הוא קיום 

העולם. 
חי  מגור,  אלתר  בונים  שמחה  )לרבי  שמחה"  "לב  בספר 
אחרי  גור  לחסידות  כאדמו"ר  וכיהן  דורות  כשלושה  לפני 
אחיו האדמו"ר הבית ישראל, הכרתי אותו, ולאח"כ התמנה 
ולבסוף  מגור,  אלתר  מנחם  רבי  מנחם"-  ה"פני  הקטן  האח 
מגור  אלתר  יעקב  רבי  וארוכים  טובים  לחיים  יבדל  התמנה 
בן ה"לב שמחה" המשמש כיום כאדמו"ר הנוכחי לחסידות 
גור(, מובא שאברך חסוך בנים ניגש לכבוד קדושת האדמו"ר 
הרב  לו  אמר  בטן,  לפרי  שיזכה  כדי  לעשות  עליו  מה  ושאל 
בטן,  לפרי  יזכה  ה'  ובעזרת  בגמילות חסדים  שיעסוק הרבה 
וראיה לדבר מפרשתנו שנאמר בה: נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה 
תולדות(  אלה  )ד"ה  רש"י  ופירש  ט(,  ו,  )בראשית  ְּבדֹרָֹתיו 

ללמדך שעיקר תולדותיהם  של צדיקים מעשים טובים. 
רבי  הקדוש  מהאדמו"ר  ששמע  ואמר  האדמו"ר  המשיך 
שמחה בונים מפשיסחא זיע"א שבשמים ישנם היכלות רבים, 
וכמו שאנו מבקשים בתפילות הימים הנוראים שהקב"ה יפתח 
לנו את השערים להיכלות אלו, שערי ברכה, שערי חן וחסד, 
וההיכל של  וכדו'.  גמילות חסדים  ורביה, שערי  פריה  שערי 
הפריה ורביה נמצא ליד היכל החסדים, אם רואים שהשער של 
הבנים סגור, אין ילדים, מה עושים? נכנסים דרך השער הסמוך 
אליו שהוא שער גמילות החסדים, וזהו שרמזה התורה "אלה 
תולדות נח"- עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, אם 
חס ושלום האדם עקר ורוצה תולדות, יעסוק בחסדים ומעשים 
טובים ויזכה לבנים, על ידי החסדים והמעשים הטובים יזכה 
של  התולדות  עיקר  לעולם,  תולדות  ולהביא  בבנים  להיפקד 

הצדיקים על ידי המעשים הטובים. 
עוָֹלם  ָאַמְרִּתי  פלא,  דבר  רואה  בעולם  במתרחש  המתבונן 
כמות  ג(,  פט,  )תהילים  ָבֶהם  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד 
חושב  אינני  מובן,  אינו  בדורנו  ישראל  בעם  שיש  החסדים 
שמימות קום העולם היו קיימים כל כך חברות ועמותות של 

חסד כמו שקיימים היום בעם ישראל.
פשוט לא יאומן- כמה חסד, עמותות ליתומים ולאלמנות, 
גמחי"ם בכל פינה ופינה על כל צעד ושעל, אגודות מרפא, עזר 
לחולה, עזר ליולדות, אלפים של אגודות שקיימות בישראל, 
דבר נפלא שלא היה מימות עולם, וכנראה אלו אורות עליונים 

שהוריד הקב"ה לפני ביאת גואל צדק לעשיית חסדים. 
מספרים בשם הבעל שם טוב שאמר שכדאי לו לאדם לבוא 
לעולם הזה ולחיות שמונים שנה כדי שיזכה לעשות ולו פעם 
אחת לעשות טובה וחסד עם הבריות ואפילו עם יהודי אחד, 
מדהים, כדאי לחיות את כל חיי העולם הזה כדי לעשות פעם 

אחת חסד עם יהודי!



השבוע מלאו שנתיים לפטירת מורנו ורבינו עטרת ראשנו 
עובדיה  רבינו  מרן  לציון  הראשון  ישראל,  עם  תפארת  הדר 
יוסף זצוק"ל. אחד הדברים הגדולים שזכה בהם מורנו ורבינו 
כולו,  העולם  בכל  והפצתה  בתורה  העצומה  שקידתו  מלבד 
היה   הוא  תמיד  ולאלפים,  לעשרות  עושה  שהיה  והחסדים 
דואג למשפחות הנצרכות, לאלמנות וליתומים שיעזרו ויתמכו 
ומקיים  האישי,  מכספו  בהם  תומך  היה  רבות  ופעמים  בהם, 

בזה את דברי רבותינו שהרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק 
בתורה ובגמילות חסדים )סנהדרין צח ע"ב(. 

סיפר לי אדם שהיה מאחת המשפחות הללו, אביו נפטר בגיל 
צעיר והשאיר אחריו אלמנה ושבעה יתומים, לאותה אלמנה 
הבעלים  רצו  ולכן  הדירה  שכירות  את  לשלם  כסף  היה  לא 
היה מקבל משכורת  47 שנה,  לפני  אז,  מרן  להוציאה משם, 
זאת  ובכל  בביתו,  נפשות  עשרה  שלוש  פרנס  ובה  דין  מבית 
לקח הרב על עצמו בכל חודש לשלם את שכירות הדירה של 

אותה אלמנה, כל חודש היה שולח צ'ק בסך השכירות.
ועוד מסופר שפעם אחת ניגש אדם למרן זצוק"ל ואמר לו 
שיש בשכונה משפחה ענייה שלא מצליחה להסתדר, קרא מרן 
את המשפחה,  מכיר  אם  ושאלו  בניזרי שליט"א  לרב שלמה 
אמר לו הרב שהוא מכיר אותם ובקו החסד שלהם הם עוזרים 
להם ושולחים להם מוצרי מזון וכדו', אמר לו מרן: "אני רוצה 
שכל חודש תזכיר לי לאחר שאני מקבל את המשכורת לתת 
מרן  עושה  היה  וכך  הזאת",  למשפחה  ש"ח   1,000 של  צ'ק 
מידי חודש בחודשו. ַוְיִהי ָּדִוד עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה )שמואל ב 
ח, טו(, כל הזמן דוד המלך היה עושה משפט, כתפקידו כמלך, 
אבל מאידך גיסא היה עושה גם חסדים. כך היה מרן, ולכן זכה 

לממדים גדולים מאוד.
וכמעשיו בחייו כך מעשיו אחרי מותו, מורנו ורבינו ממשיך 
העליון,  בעולם  בהיותו  גם  ישראל  כלל  עם  חסדים  לעשות 
אישה אחת רצו להוציא אותה מהבית, כיון שלא היה  לה כסף 
לשלם את שכר הדירה, היא הלכה לציון של מרן והתפללה 
שם מעומק הלב, בא אליה מרן בחלום ואמר לה: "תלכי אצל 
פלוני אלמוני, תראי אותו מחר בברית עם הרב אלבז, תגידי לו 

שביקשתי שיטפל בבעיה שלך".
אותה אשה באה לברית ומצאה שם את אותו אדם ואמרה 
לו: "אני לא יודעת כלום, הרב אמר שתציל אותי, רוצים לקחת 
מדהים  העניין.  כל  את  לה  סידר  אדם  אותו  הבית",  את  לי 

לראות איך מרן ממשיך לחיות איתנו. 
העבודה שלנו בימים האלה בהם מידת הדין מתוחה ונתקפים 
אנו מבית ומבחוץ להגביר חסדים עם הזולת, להרבות באהבה 
ונסיר  חינם  באהבת  שנרבה  ידי  ועל  ורעות,  שלום  ואחווה 
"ְוָכל  נזכה לגאולה השלימה,  את המחיצות המפרידות ביננו 
נזכה  במה  יג(,  נד,  )ישעיה  ָּבָנִיְך"  ְׁשלוֹם  ְוַרב  ה'  ִלּמּוֵדי  ָּבַנִיְך 
נתאחד  כשכולנו  שלום,  ורב  ה'  לימודי  בניך  בכל  לגאולה? 
ונרבה באהבה ואחווה שלום ורעות. יהי רצון שנזכה שהשנה 
הזאת, שנת תשע"ו, תהיה שנת תשועה, נזכה להיוושע בקרוב 

בגאולת הפרט והכלל, אמן ואמן. 

המתבונן במתרחש בעולם רואה דבר פלא, ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים 
ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם )תהילים פט, ג(, כמות החסדים שיש בעם ישראל בדורנו 

אינו מובן, אינני חושב שמימות קום העולם היו קיימים כל כך חברות 
ועמותות של חסד כמו שקיימים היום בעם ישראל.
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תנחומא  במדרש 
נאמר  בפרשתינו 
הפסוק:  על 
תולדות  "אלה 
"אלה  נח" 
נח  נח...  תולדות 
את  צדיק...  איש 
התהלך  האלוקים 
בפסוק  פעמים   ג'  נח. 
למה? זה אחד משלשה  שראו ג' עולמות: נח, 
וראהו  ביישובו,  עולם  ראה  נח  ואיוב.  דניאל 
ראה  דניאל  ביישובו.  וראהו  וחזר  בחורבנו, 
בנין בית ראשון, וראהו חרב, וראהו בנוי בבנין 
וראה  וחזר  וחורבו  ביתו  בנין  ראה  איוב  שני. 
תמיהה.  מעוררים  אלו  מדרש  דברי  ביישובו". 
וכי אלו היחידים שהאריכו ימים ושרדו תקופות 
שונות ומשונות? וכי לאורך השנים מאז נח ועד 
איוב לא היו כאלו שהאריכו ימים וראו חורבן 

ובנין אישי או ציבורי?
חייו  את  שהקדיש  מבוגר  יהודי  על  מסופר 
לשמש את תלמידיה של ישיבת פונביז'. באהבה 
הישיבה  מרצפות  את  מקרצף  היה  ובמסירות 
מידי יום. ניצול שואה היה האיש, רק הוא ניצל, 

אשתו וילדיו נהרגו שם, בעמק הבכא.
ונותר בגפו. מכונס  בגפו  ובודד שבא  ערירי 
כולם  "שם",  על שארע  דיבר  לא  עצמו,  בתוך 
הרגישו כי בנפשו פנימה ישנם סערות אדירות 
על  מעיקות  ומחשבות  נוגים  הרהורים  של 
מרה  הייתה  לעת  מעת  ואיננו.  שחרב  העולם 
שחורה מתפשטת בכל ישותו, ליבו השבור לא 
הכיל את הכאב הנורא. ומעת לעת יגון השתרג 
או-אז  נפש.  לחונקו  ואיים  העדינה  נפשו  על 
היה פונה לירושלים אל האדמו"ר מגור זצ"ל, 
בעל ה"בית ישראל", שופך את לבו ואת נפשו. 
כשהרבי מאזין לכל אשר לו ונוסך בו כוחות עד 

יעבור זעם וחוזר חלילה.
שבחורי  בעת  תורה.  בשמחת  זה  היה 
ובתווך  התורה,  ספרי  עם  בעוז  רקדו  הישיבה 
מייסד  זצ"ל,  מפונוביז'  הרב  הישיבה  ראש 
מחה  הזקן,  השמש  עמד  הצד  מן  הישיבה. 
נפעם מן הריקודים,  כפיים בהתרגשות, בעודו 
שקיפצו  החמד  ומבחורי  התורה  משמחת 

בעליזות לכבודה של תורה.
מול  לפתע  חלפו  פניו,  על  נסוך  החיוך  עוד 
הקטנים.  ילדיו  של  דמויותיהם  רוחו  עיני 
טהורים  יהודים  ילדים  של  אושר  גדושי  פנים 
כפיו  וקדושתם.  בטהרתם  שנרצחו  וקדושים 
לחלוטין.  שפסקו  עד  מחיאותיהם,  את  האטו 
רוטט  החל  וגופו  רפו  המחייכים  פניו  שרירי 
מה  בהרהוריו.  שעלה  הוד  נורא  חזיון  למראה 
היה אם לא היו ילדיו בבת עינו נרצחים על ידי 
במרץ  כעת  רוקדים  היו  ודאי  ימ"ש?  הנאצים 
ומפזזים לכבוד התורה. ניצוצות של אושר היו 
ביניהם,  משתלב  היה  והוא  מעיניהם  בורקים 
כתף אל כתף ורוקד עמם בשמחה ובהתלהבות. 
שם  אי  מפוזר  הצעירות  עצמותיהם  אפר  עתה 

והם לא כאן.
את  פתחה  כבר  שבעיניו,  הדמעות  שקית 
אל  בכבדות  נשאוהו  שרגליו  בעת  נרתיקה 

הרב מפונביז' וזעקה מרה וגדולה יצאה מפיו: 
"רבי! הילדים!".

מפונביז'  הרב  מכך.  ביותר  צורך  היה  לא 
בעצמו איבד את רעייתו ואת ילדיו בימי האופל, 
ויבכו שניהם איש על צוואר רעהו, על מה שהיה 

ועל מה שיכול היה להיות.
מיד אחר כך נשא הרב מפונוביז' את ראשו 
ואמר: "עליהם איננו צריכים לבכות. הם נרצחו 
על  קידוש ה' והתעלו לדרגות גבוהות ונשגבות, 
הם  נצחי.  אושר  אפופים  מנוחתם,  עדן  בגן 
אנחנו  והטהורים.  הקדושים  הצדיקים  בחברת 
צריכים לבכות עלינו, שנותרנו כאן בעולם הזה, 
במתנה  לנו  שניתנו  שהחיים  שנצליח  מנת  על 
למטרתם  מנוצלים  יהיו  עולם,  בורא  ידי  על 
האמיתית. כדי שאכן נשמש יד ושם לכל אותם 
אחד  יום  אם  מורשתם.  את  ונמשיך  קדושים 
שקיבלנו לחיות כאן, לא ננצל כיאות, הרי אנו 

מצטרפים להשמדה ולשריפה".
חיבק הרב מפונביז' את השמש הדווי, והחלו 
השניים לרקוד בצוותא. אט, אט. עיניים דומעות 
ורגליים רוקדות. הריקוד עלה והתפשט גם על 
פניו של האיש הדווי, עד ששבו פניו לחייך. יש 
עוד הרבה מה לעשות בעולם הזה, כל יום הוא 
לנו  ואסור  ולהיבנות  לבנות  יכולים  אנו  מתנה. 
הצטרפו.  ישיבה  תלמידי  הניגון.  את  להפסיק 
והריקודים התעצמו ואת המסר שהונצח בליבם 
כל  הבאים.  לדורות  הם  העבירו  הנוכחים,  של 
כיאות. כל  בו  וצריך להשתמש  יום הוא מתנה 
שעה היא חובה לקבוע עוד יד ושם למעשיהם 

של הקדושים.
שהבאנו.  המדרש  שבדברי  הרעיון  זהו 
גדולתם של של אותם אנשים: נח, דניאל ואיוב 
חולפת,  הישרדות  הילת  איזו  רק  היתה  לא 
כאן  יש  עברו.  בדורות  לרבים  היתה  שכמוה 
ויבנה  נבנה  ואיך  כיצד  תקומה,  חזון  מעין 
העולם החדש? על יסודות העבר. ועל שליחות 

ההווה.
בלתי  חדשים  רוח  הלכי  לא  ניתוק,  לא 
העבר,  שרידי  יסודות  על  דווקא  אלא  נודעים, 
דווקא על ידי אלו שראו את הישן, וראו גם את 
ומטמיעים  השליחות  את  מבינים  הם  החורבן, 
נבין  כך  מתוך  הבנין.  עולם  את  החדש  בדור 
העבר,  לחורבות  רוחני  קשר  ללא  בנין  אין  כי 
ההישרדות מהחורבן מחייבת לחבר את העתיד 

וההווה אל העבר. ולהמשיך את השרשרת.
הרועים הללו ראו ג' עולמות עם משמעויות 
שונות. הם ראו עולם לפני חורבן ומלחמה, ראו 
עולם של חורבן ואסון, וראו עולם נבנה. הם חוו 
על בשרם את הכורת וזכו לבנות עולם מחדש, 
וממשיכים  עולם  בונים  איך  לימדונו  ובזה 

בקיומו איך לא מתנתקת השרשרת.
עמו,  עולם  וגדולי  מפונוביז'  הרב  נהג  כך 
מאש  מוצל  שריד  לאותו  העביר  זה  ומסר  

והתלמידים הצעירים שהצטרפו למעגל.
דור ההווה תלוי בחיבור לצינור ההמשכיות 
רוחני  תוכן  ליצוק  יש  לתוכו  העבר.  דור  של 
רב שיסודו הוא בדור קודם, ועימו בונים עולם 

חדש מפואר ומרשים.

חזר וראהו ביישובו

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים
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Z-LASIK

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:03-5117122
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים עושים באסותא
ללא שימוש בסכין  

ללא כאבים  
חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:03-5117122
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

100,000

laser

 • 
 •

WaveFront EX500   
FDA  • 

 •

laser care.co.il03-5117498
•  • 

since 1989

1,000₪
הנחה!

1,000₪
הנחה!

since 1989laser care.co.il03-5117498הסרת משקפיים בלייזר • הסרת שיער בלייזר • טיפולי אנטי אייג'ינג
המבצע תקף בהצגת מודעה זו בלבד.ירושלים | ת"א | חיפה | ראשון | אשדוד | ב"ש | נתניה | רעננה | קריות | פ"ת | מודיעין | אילת | טבריה | נצרת עילית | עפולה | אשקלון | כפ"ס |

מעל 100,000 לקוחות
כבר השתחררו מהמשקפיים

ב-
laserויצאו לחופשי!

אף אחד
לא נולד עם

משקפיים
אז אין סיבה

שתישארו איתם.

נבחרת רופאים מומחים מנוסה  •

מכשיר הלייזר מהמתקדמים בעולם  •
  WaveFront בטכנולוגיית EX500      
FDA-פיקוח של מכון התקנים וה  •

אחריות לכל החיים!  •

ירושלים | ת"א | חיפה | ראשון | אשדוד | ב"ש | נתניה | רעננה | קריות | פ"ת | מודיעין | אילת | טבריה | נצרת עילית | עפולה | אשקלון | כפ"ס

laser
care.co.il03-5117498

הסרת משקפיים בלייזר • הסרת שיער בלייזר • טיפולי אנטי אייג'ינג
המבצע תקף בהצגת מודעה זו בלבד.

מעל 100,000 לקוחות
כבר השתחררו מהמשקפיים

ב-
laserויצאו לחופשי!

אף אחד
לא נולד עם

משקפיים
אז אין סיבה

שתישארו איתם.

1,000₪
הנחה!

since 1989

חצי עמוד עומד:עמוד שלם: פסגות, קר
פסגות, אסותא

חצי עמוד שוכב: פסגות, אסותא, קרקרעות ישראל, איירפקס, קר

סטריפ: אסותא, איירפקס, קר

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
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במהלך הקורס! 
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אף אחד
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שתישארו איתם.

נבחרת רופאים מומחים מנוסה  •

מכשיר הלייזר מהמתקדמים בעולם  •
  WaveFront בטכנולוגיית EX500      
FDA-פיקוח של מכון התקנים וה  •
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laser
care.co.il03-5117498

הסרת משקפיים בלייזר • הסרת שיער בלייזר • טיפולי אנטי אייג'ינג
המבצע תקף בהצגת מודעה זו בלבד.

מעל 100,000 לקוחות
כבר השתחררו מהמשקפיים

ב-
laserויצאו לחופשי!

אף אחד
לא נולד עם

משקפיים
אז אין סיבה

שתישארו איתם.

1,000₪
הנחה!

since 1989

חצי עמוד עומד:עמוד שלם: פסגות, קר
פסגות, אסותא

חצי עמוד שוכב: פסגות, אסותא, קרקרעות ישראל, איירפקס, קר

סטריפ: אסותא, איירפקס, קר



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

א'-ג' בחשוון תשע"ו 14-16/10/15                       
            

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

■












4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים



2-2.5 חדרים



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

■







■












דופלקסים

■





■














■





■
















■












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

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

מחיר מציאה: 68,000 $ בלבד

הנהלה תיווך גילה
דתית חרדית 
בלייקווד בארה“ב

אמינות וותק 17 שנה!

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

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

תשואה שנתית 
מחיר מציאה: 67,000 $

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

חצר קטנה 
שכירות 900 $ לחודש

סה“כ אחרי הוצאות 14% 
תשואה שנתית

מחיר מציאה: 48,000 $

בתים פרטיים בניו ג‘רזי ארה“ב

052-5808034

אזרחי 
ישראל 
יכולים 

לקנות דירות 
בארה“ב
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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וילות ובתים
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amitayperfectprocoil
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yosiyagengmailcom
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לפרסום
בלוח
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yosiyagengmaicom
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  א'-ג' בחשוון תשע"ו 14-16/10/15  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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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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192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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053-3118686

זיכוי לע“וד ונוטריון

התשלום בגמר העסקה
לא כולל מ.ע.מ

ב- ₪1,850 בלבד

לעסקת נדל“ן
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לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש
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אלעד
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בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
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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
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יבניאל

בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

כוכב יעקב
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מושב עלמה

מושב תרום
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מוצרים 
rושירותים
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בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855
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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

■
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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050-7295800

עורך-דין
מתמחה בדין פלילי

ומעמד אישי

ד"ר ניר דוד

לפרסום
בלוח

03-6162228



■





■











רח' שלמה המלך 12
צמוד לפיצה פון
03-6736731

השכרת רכב מגיל 17
מכירת רכבים לכל כיס

MR. LEASE
השכרת רכב
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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
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 (CBT המבוסס על) טיפול חדשני
הניתן דרך טלפון 

משלמים רק 
כשרואים תוצאות! 

המחיר 3000 ש“ח בלבד!

סובלת מחרדות?
אפשר לצאת מזה 
בתוך כמה שבועות!

054-852-90-69 חני
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מבצע!
ח לצה עניבה

240&

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

חולצות         +עניבה

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.
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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

סביבת עבודה נעימה 
    ומאתגרת.  

תנאים סוציאלים טובים.

לזק"א ישראל
דרושים/דרושות 

טלפניות לגיוס תרומות

שכר בסיס גבוה 
 +

בונוסים יומיים

שעות עבודה:
 9:00-14:00

או: 17:30-21:30

03-6164444

■





■








■




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■






■



egmailcom

■









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
ניסיון במכירות- יתרון

קו עיתונות דתית / 7945654 / 

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

■




■





■





■





misrotagmailcom

■





■





■








■




■





■





■







■




■




טל: 054-4887782

דרושים/ות

לסופר חביב
בגבעת שמואל

קופאים/יות, קצבים/יות, 
סדרנים/יות, אופים/ות 

ועובדים/ות כלליים

קול העיר ב״ב / 7947436 / 

 ■








 ■



■


















jobskidumpluscoil

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

"4
מ.מ. עמנואל / 99984 )כמה משותף(

קול העיר בני ברק / 7949997 / סופי / דרור / 4
em

תקציבאי/ת: אביטל

"4
מ.מ. עמנואל / 99984 )כמה משותף(
בשבע / 7949995 / סופי / דרור / 4

em
תקציבאי/ת: אביטל

לחברה הכלכלית פארק תעשיות עמנואל דרושים/ות

למועצה מקומית עמנואל דרושים/ות
קב"ס נערים 100% משרה

קב"סית נערות 50% משרה
מדריכת מועדונית חינוך 100% משרה

מדריכת מרכז נערות 50% משרה
מנהל/ת יח' קידום נוער 100% משרה

רכז/ת מצילה 50% משרה
רכז/ת השכלה 50% משרה

ע"פ הגדרות תפקיד כמופיע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך
arikosh22@gmail.com :קו"ח ניתן לשלוח למייל 

עד לתאריך 1.11.2015
פרטים בטל' : 09-7927104

לחברה הכלכלית פארק תעשיות עמנואל דרושים/ות

למועצה מקומית עמנואל דרושים/ות
קב"ס נערים 100% משרה

קב"סית נערות 50% משרה
מדריכת מועדונית חינוך 100% משרה

מדריכת מרכז נערות 50% משרה
מנהל/ת יח' קידום נוער 100% משרה

רכז/ת מצילה 50% משרה
רכז/ת השכלה 50% משרה

ע"פ הגדרות תפקיד כמופיע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך
arikosh22@gmail.com :קו"ח ניתן לשלוח למייל 

עד לתאריך 1.11.2015
פרטים בטל' : 09-7927104

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:

■





■







 072-2765902
tzevet10@mhmc.co.il

 

משרה חלקית/ מלאה
ניסיון בענף המזון- יתרון

 

למרכז רפואי מעיני הישועה 

דרוש/ה 
עובד/ת מטבח:

אחראית משמרת ערב
•  דרישות התפקיד: •ידע באופיס 
•נסיון ניהולי חובה •בעלת אמינות 

מקצועיות ויסודיות
•  תנאים טובים למתאימה

למוקד קשרי לקוחות בביה”ח מעיני הישועה
דרושות

ניתן להעביר קורות חיים לפקס- 072-2765902 
tzevet10@mhmc.co.il או למייל

ניתן להעביר קורות חיים לפקס- 072-2765902 
tzevet10@mhmc.co.il או למייל

נציגות שיווק והתרמה
•  ידע וניסיון בגיוס תרומות וקשרי 

לקוחות - יתרון
•  בונוסים גבוהים למתאימות

דרושות

אחראית משמרת ערב
•  דרישות התפקיד: •ידע באופיס 
•נסיון ניהולי חובה •בעלת אמינות 

מקצועיות ויסודיות
•  תנאים טובים למתאימה

למוקד קשרי לקוחות בביה”ח מעיני הישועה
דרושות

ניתן להעביר קורות חיים לפקס- 072-2765902 
tzevet10@mhmc.co.il או למייל

ניתן להעביר קורות חיים לפקס- 072-2765902 
tzevet10@mhmc.co.il או למייל

נציגות שיווק והתרמה
•  ידע וניסיון בגיוס תרומות וקשרי 

לקוחות - יתרון
•  בונוסים גבוהים למתאימות

דרושות

שלוחה 2 • המידע חים

לפרסום
בלוח

03-6162228



 יום רענן מתחיל        
                   בתיאדנט.

מנקה ומסייע במניעת עששת ופלאק

מרענן את הנשימה לאורך זמן

מתאים במיוחד לשימוש בשבת וחג

סדרת מי פה למניעת עששת ולריענון הפה
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