
באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי ז' בכסלו תשע"ו  19/11/15 גיליון מס' 315

פרשת ויצא
י-ם
ב"ב
פ"ת

17:15
17:16
17:16

16:02
16:18
15:58

זמני כניסת ויציאת השבת

03-5796643
שלוחה 120

054-8485990 לפרטים
והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

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

הרווח כולו שלך

הזדמנות שלא תחזור

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

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.

פרסם
ותתפרסם

בעקבות מתקפת הטרור על בירת צרפת דורשים ראשי הקהילה היהודית

אבטחה מוגברת סביב 
המוסדות היהודים

נשיא ועידת רבני אירופה הרב פנחס גולדשמיד: 
"אנו קוראים לממשלת צרפת ואירופה לא להזניח 

את השמירה והאבטחה במוסדות היהודיים המהווים 
גם היום מטרה ראשונית לפיגועים" / עמ' 10

צרפת באבל: אזרחי צרפת מתקשים לעכל את האסון / עמ' 10

נתניהו זעם: "מדוע 
החרדים מאיימים?"
חשיפה: יו"ר הקואליציה ח"כ הנגבי הזהיר את ח"כ מוזס: "אם 
תתעקשו על העברת חוק הגיוס השבוע נלך לבחירות"  ח"כ 
פרוש שהוביל את המגעים מול משרד הביטחון ביקש מעו"ד 
דוד ליבאי לייצג את החרדים וגילה: "התיקונים להצעת החוק 
מבוססים על הנוסח שחיברת ב-99' ביחד עם בוז'י הרצוג" / 

בי"ס לפוליטיקה

פרסום ראשון: הקרב שניהל דרעי על תקצוב 
מוסדות החינוך הספרדים / בי"ס לפוליטיקה

"כביש פרוש" 
לאלעד יוצא לדרך

אחרי שנים של עיכובים, בחודש הבא 
תחל סלילתו של כביש הגישה הנוסף 

  לאלעד שיאפשר כניסה נוספת לעיר
כך התבשר ראש העיר בכנס קבלנים 

שנערך השבוע במשרד השיכון / עמ' 4

רפורמת הדלת השניה 
הגיעה גם לאלעד

בסיכום בין שר התחבורה מר ישראל כץ למ"מ 
וסגן ראש העיר שמואל גרוסברד: רפורמת 

הדלת השניה תגיע גם לאלעד / עמ' 4

באלעד 
מנצחים את 

השפעת
במכבי שירותי בריאות 
מרחב אלעד ממשיכים 
במבצע החיסונים נגד 

השפעת / עמ' 6



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444



התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

ידברו עליו... נקי!
בכל יום חמישי בשעה 21:00

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות,
השאירו את התשובות בטלפון מס':

 b@93fm.co.il :1800-800-293, או במייל
ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא'

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

אלעד: תליתי פה שלט על מפתחות שאיבדתי 
יהודה: הלוואי שתמצא!

אלעד: אבל השלט נעלם! אתה הורדת אותו במקרה? 

האם מותר ליהודה לענות
"אני לא לא הורדתי"?

אסור א

רק כאשר רוצה להסיר את החשד ממנו ב

תמיד מותר לו ללא תנאי ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

אם יהודה יגיד "אני לא הורדתי" מיד ייוודע שחבר שלישי, 
הוא שהוריד את השלט?

תמיד אסור לו להגיד "אני לא הורדתי" משום אבק לשון הרע א

כיוון שהוא דבר שאינו הגון מותר להגיד "לא הורדתי" ב

תמיד יהיה מותר ליהודה להגיד "לא הורדתי "ללא שום תנאי ג
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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

"כביש פרוש" לאלעד יוצא לדרך
אחרי שנים של עיכובים, בחודש הבא תחל סלילתו של כביש הגישה הנוסף לאלעד שיאפשר כניסה נוספת 

לעיר  כך התבשר ראש העיר בכנס קבלנים שנערך השבוע במשרד השיכון
מאת: אלי שניידר

הבטחתו של ראש העיר אלעד ישראל פרוש 
הכביש  שנים,  של  עיכובים  אחרי  מתקיימת: 
קבלנים  במפגש  לדרך.  יוצא  לאלעד  החדש 
 4711 כביש  סלילת  לקראת  השיכון  במשרד 
העבודות  התחלת  על  פרוש  התבשר  לאלעד 

בחודש הבא.
תושבים  אותו  כפי שמכנים  פרוש",  "כביש 
לספק  האמור   ,4711 כביש  הוא  אלעד,  בעיר 
מסתפקת  אשר  אלעד,  לעיר  נוספת  כניסה 
לפקקים  שגורמת  אחת,  בכניסה  כיום  בקושי 
זאת  מהעיר,  ביציאה  בוקר  מידי  ועיכובים 
שנוצרת  החמורה  הבטיחותית  לבעיה  מעבר 
מכניסה אחת, כשבעת חסימה, אין דרך לצאת 

ולהיכנס לאלעד.
ושוב תכנונו של  נדחה שוב  במשך השנים, 
סביבה  ארגוני  של  התנגדויות  מול  הכביש, 
רבים ו"סחבת" בירוקרטית במשרדי ממשלה. 

גופי  כלל  מול  העיר  ראש  פועל  נבחר,  מאז 
הממשלה כדי לקדם את תכנון וסלילת הכביש, 
ולהמשיך  נחשונים,  מצומת  לצאת  שאמור 
באופן ישיר את הנסיעה מכביש 471 )מכבית( 

עד חלקה העליון של אלעד.
פרוש  הצליח  האחרונות,  השנתיים  במהלך 

לצלוח את כל המכשולים וההתנגדויות, כאשר 
בחודשים האחרונים הוא רתם לפעילות את שר 

השיכון יואב גלנט.
שהתקיים  קבלנים  בכנס  הבוקר,  ואכן, 
בתל  השיכון  במשרד  מרכז  מחוז  במשרדי 
החטיבה  מנהל  רייבוך,  גדי  מר  הציג  אביב, 

את  השיכון,  במשרד  מרכז  במחוז  הטכנית 
מבהיר  שהוא  תוך  הקבלנים  בפני  התוכניות 
כי המטרה היא שכבר באמצע החודש הקרוב, 

דצמבר, יחלו עבודות הסלילה בשטח.
"נמצא כאן ראש העיר אלעד", אמר, "שדחף 
הזה,  לשלב  שנגיע  כדי  הרף.  ללא  הנושא  את 

ואנחנו נדאג שזה יקרה במידי".
לשאת  שהתכבד  פרוש,  ישראל  העיר  ראש 
לעבודה  "מעבר  כי  לקבלנים  אמר  דברים, 
שלכם כקבלנים, יש כאן ערך נלווה של מצווה 
אמיתית עבור קרוב ל-50 אלף תושבים שכיום 
מצב  זה  אחת.  כניסה  עם  בעיר  נצורים  הם 

שחייבים לסיים אותו הכי מהר שאפשר".
זה אמור להיסלל חלקו הראשון של  בשלב 
ההקלה  את  מידי  באופן  לאפשר  כדי  הכביש, 
לתושבים, ובהמשך ייסלל גם שלב ב', שיכלול 
את הרחבת הכביש למסלולים נוספים, ויצירת 

מעברים רחבים לבעלי חיים".

ראש העיר ישראל פרוש בכנס קבלנים במשרד השיכון

רפורמת הדלת השניה 
הגיעה גם לאלעד

בסיכום בין שר התחבורה מר ישראל כץ למ"מ וסגן ראש העיר 
שמואל גרוסברד: רפורמת הדלת השניה תגיע גם לאלעד

מאת: אלי שניידר

עתירי  קווים  במס'  לפעול  החלה  השבוע 
לאוטובוס  העלייה  רפורמת   - דן  בגוש  נוסעים 
מכשירי  מותקנים  במסגרתה  השנייה,  מהדלת 
זאת  האוטובוס,  דלתות  ב-2  קו"  ל"רב  תיקוף 
כץ,  ישראל  מר  התחבורה  שר  של  כמדיניות 
הציבורית  בתחבורה  הנסיעה  את  להנגיש 
זמן העלייה לאוטובוסים, שבסופו  ולצמצם את 
זמן  להארכת  וגורם  רב  לזמן  מצטבר  דבר  של 

הנסיעה באופן משמעותי.
בפורום  עיון  ימי  התקיימו  השבוע  בתחילת 
ממלאי מקום וסגני ראשי הערים בישראל, כאשר 
והוא  תחבורה  לנושאי  נקבע  הפורומים  אחד 
ישראל  מר  התחבורה  שר  בהשתתפות  התקיים 

כץ. 
גרוסברד  שמואל  הרב  העיר  ראש  וסגן  מ"מ 
בימי  שהשתתף  בעיר,  התחבורה  תיק  מחזיק   –
העיון, נפגש במקום עם שר התחבורה מר ישראל 
לתחבורה  הקשורים  נושאים  במס'  עמו  ודן  כץ 
ראש  גם  הצטרף  כשלפגישה  ובסביבתה,  בעיר 
הרשות לתחבורה ציבורית – מר מאיר חן. מ"מ 

להכליל  ביקש  גרוסברד  שמואל  הרב  וסגרה"ע 
מעת  החל  השנייה  הדלת  ברפורמת  אלעד  את 
כניסת חברת "קווים" לפעילות בעיר אלעד בעוד 
מס' חודשים ושר התחבורה מר ישראל כץ נענה 
לבקשה, תוך כדי סיכום הנושא עם ראש הרשות 

לתחבורה ציבורית, מר מאיר חן.
ההיענות  על  לשר  הודה  העיר  ראש  מ"מ 
לכתבנו  אומר  וסגרה"ע  מ"מ  כאשר  המהירה, 
לקדם  המשרד  לצוות  השר  הורה  במקביל  כי 
זאת,  בפגישה  ידו  על  שהועלו  נוספות  בקשות 
והוא מקווה בקרוב להיות איש בשורה בנושאים 

נוספים הקשורים לתחבורה.

נבדקת האפשרות 
להוספת מת"צ בצומת

מאת: אלי שניידר

במשרד  השבוע  שנערכה  בפגישה 
התחבורה  תיק  מחזיק  ע"י  התחבורה 
גרוסברד,  שמואל  הרב  העיר  ראש  מ"מ 
בנושאי תחבורה שונים הקשורים לאלעד 
בעיות  גם  היתר,  בין  הועלו  וסביבתה, 
נחשונים  בצומת  הקשים  התנועה  פקקי 

ובאזור כולו. 
יש לציין, כי בעקבות פניית מ"מ ראש 
"נתיבי  לחברת  כשבועיים  לפני  העיר 
ישראל", נעשו שינויים בוויסות הרמזורים, 
לא  אך  התנועה,  פקקי  על  אמנם  שהקלו 
מ"מ  בלשכת  כאשר  לגמרי.  אותם  פתרו 
ראה"ע אומרים, כי אין בכוונתם להרפות 

מהנושא, עד למציאת פתרון טוב יותר.
השבוע,  שנערכה  בפגישה  כאמור, 
במסגרת  זאת  השונות,  החלופות  נבחנו 
התכנון להרחבת הצומת והרחבת הכביש 
לצאת  שאמורים  העין  לראש  אלעד  בין 
שמתגבש  המתווה  הקרובה.  בשנה  לדרך 
הכביש,  להרחבת  לתכנית  מעבר  כי  הוא, 
לתחבורה  שישמש  נוסף  נתיב  יתווסף 
שייתן  מה  )-מת"צ(  בלבד,  ציבורית 
תוך  בצומת,  התנועה  לפקקי  נוסף  מענה 
התח"צ.  בנוסעי  מיוחדת  התחשבות  כדי 
כניסתה  שעם  בכך  בהתחשב  בעיקר  זאת 
של חברת "קווים" לפעילות בעיר, כמות 
תוכפל  זו,  בצומת  הנוסעת  האוטובוסים 

מהמצב כיום.

עם "יד על הלב"גרוסברד עם שר התחבורה ישראל כץ
מאת: מנדי כץ

לשירותיים  באגף  התפתחות  בסימן 
חברתיים בעירייה, הגיע השבוע לקבלת 
אישי"  "שלישי  במסגרת  מיוחדת  קהל 
יהודה  הרב  הלב"  על  "יד  ארגון  מנהל 
הבר, אשר נתן מידע ויעוץ במצוי זכויות 

להורים למשפחות בעלי תסמונת דאון.
את המיזם מוביל בהצלחה רבה שי"ל  
במטרה  הרווחה,  באגף  זכויות  ומיצוי 
מעשיים  וכלים  מידע  להורים  לתת 

בהתמודדות בחיי היום יום.

הרב  העיר  ראש  עם  נפגש  הבר  הרב 
ישראל פרוש, שהודה בפניו על העשיה 

המשותפת למען ילדי אלעד.
העשיה  לתנופת  הודו  רבים  תושבים 
הברוכה, עם פתיחת תוכנית רבות באגף 
עם  הרווחה  "אגף  שכותרתם  הרווחה 

הפנים לקהילה".



E Y E W E A R

שומרים על העיניים שלך

רק ברשת עינית 
אופנה בעין מקצועית

• טיפול בראייה ירודה
• בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בינלאומי

• המגוון הגדול ביותר
• כל המותגים המובילים
• מקצועיות ללא תחרות

• מעבדה מקצועית במקום לשירותכם!

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופותחינםקולקציה חדשה ורחבה

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706 | בני ברק כתובתנו החדשה לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333  | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884

הסדרים עם קופות החולים משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

*עדשות 1.56 עד 6/2 עם ציפויים.

*
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באלעד 
מנצחים את 

השפעת

מאת: הילה פלאח

השפעת  ותחלואי  החורף  לקראת 
העלולים להופיע, שבים ומדגישים במכבי 
ההתחסנות  חשיבות  את  בריאות  שירותי 
כבר התחסנו מאות  כה  עד  מפני השפעת. 
הקופה  והנהלת  מכבי,  מחברי  אלפים 
ככל  מוגבר.  חיסונים  מלאי  עם  ערוכה 
האוכלוסייה  כלל  נקראת  מעמיק  שהחורף 
ההגעה  את  לדחות  שלא  התחסנה  שטרם 
ולהגיע  השונים  הרפואיים  למרכזים 
עוד  כשהחורף   – במיוחד  כבר  ולהתחסן 

בתחילתו ולחיסון ישנה אפקטיביות רבה.
במרחב אלעד לקחו את העניין צעד אחד 
קדימה, וערכו יום פעילות מיוחדת - הפנינג 
שפעת לילדים בקבוצת היעד. יום הפעילות 
גאון.  ניסים  הרפואי  במרכז  התקיים 
בליווי  ילדים  עשרות  השתתפו  בהפנינג 
בכניסה  היעד.   מקבוצת  רובן  האמהות, 
פעילויות  עם  הילדים  את  קבלו  לסניף 
רבות ומגוונות של צביעה יצירה והדבקות. 
כמו"כ, צוות מכבי טבעי בראשות מנהלת 
הציע  קמחי,  אסתר  הגב'  באלעד  הסניף 
את  בפניהם  והציג  צמחים,  תה  למבקרים 
מכבי טבעי. צוות הסיעוד התפרש במספר 
עמדות חיסונים בכדי להקל על העומסים. 
של  רב  בשלל  יצאו  המתחסנים  וכמובן 
דנט.  מכבי  באדיבות  שימושי  ושי  בלונים 
והילדים  וההורים  נפלאה  הייתה  האווירה 
פנו בשמחה רבה ובחדוות היצירה לעמדות 
להעסיק  התנדב  המרחב  צוות  החיסונים. 
את הילדים בפעילויות השונות, לשביעות 

רצון ההורים והילדים שנהנו מכל רגע.
מרחב  בריאות  שירותי  מכבי  בהנהלת 
השיווק  למנהלת  להודות  מבקשים  אלעד 
של מחוז המרכז הגב' מיקי קטלן על העזרה 
הרבה והתמיכה בפרסום ובהפקת האירוע. 
וכן למנהלת סניף מכבי טבעי באלעד הגב' 
הנפלא.  והשת"פ  העזרה  על  קמחי  אסתר 
וכן למנהלת סניף מכבי דנט באלעד הגב' 
נאוה חיים על העזרה והשת"פ המקסים.   

את  כחודשיים  לפני  פתחה  כבר  מכבי 

ומקיימת  השנתי,  השפעת  חיסוני  מבצע 
פעילות נרחבת בנושא בכל ריכוזי הציבור 
החרדי בארץ תוך התאמה מושלמת למגזר. 
משעות  החל  להגיע  מוזמנים  מכבי  חברי 
ברחבי  הרפואיים  המרכזים  אל  הבוקר 
ולהתחסן  תור,  בקביעת  צורך  ללא  הארץ, 

לקראת החורף. 
ובכל  גיל  בכל  לכולם,  חשוב  החיסון 
לילדים  במיוחד  מומלץ  אך  רפואי,  מצב 
 65 לבני  שנים,  חמש  ועד  שנה  חצי  מגיל 
ומעלה, לנשים בהריון, לסובלים ממחלות 
כרוניות ולעובדי מערכת הבריאות. קבוצות 
השפעת  למחלת  במיוחד  חשופות  אלו 
למחלות  להוביל  שעלולים  וסיבוכיה 
חמור  ואף  ממושכים  לאשפוזים  נוספות, 
תשלום  ללא  לכולם  ניתן  החיסון  מכך. 
במרפאות האחיות במרכזים הרפואיים של 

מכבי ברחבי הארץ, ללא צורך במרשם. 
ישראל  גדולי  בעבר  שפרסמו  במכתב 
הגר"ש  ומרן  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  בהם 
קרליץ  הגר"נ  ויבדלט"א  זצ"ל,  וואזנר 
להקפיד  הציבור  נקרא  ועוד,  שליט"א 
החורף.  לקראת  השפעת  מפני  בחיסון 
לשמירת  התורה  "מצות  הכותרת  תחת 
לכל  הפוסקים  גדולי  קוראים  הבריאות", 
להתחסן  צריך  הרופאים  דעת  פי  שעל  מי 
הרופאים  דברי  את  לקיים  השפעת,  מפני 
היות וזו "מצוה גדולה", כך לשונם במכתב 

שפורסם בעבר בנושא זה.
במכבי שירותי בריאות, יזמו את הפניה 
את  לעורר  כדי  בעבר,  הפוסקים  לגדולי 
לעניינים  אדישות  יגלה  לבל  הציבור 
בסיפוק  מציינים  הגוף. במכבי  שבבריאות 
הפוסקים,  גדולי  של  מכתבם  את  רב 
ומביעים את תקוותם כי לנוכח עמדתם החד 
- משמעית על חשיבותו של הטיפול המונע 
החיסונים.  את  יערוך  המבוטחים  ציבור 
פועלים  במכבי  המחוזות  בכל  בנוסף, 
הערים  רבני  מול  המחוזיים  הרופאים 
והקהילות על מנת שציבור התושבים יגיע 

למרפאות ויתחסן.

במכבי שירותי בריאות מרחב אלעד ממשיכים 
במבצע החיסונים נגד השפעת  יום פעילות מיוחד 

התקיים באלעד לעידוד משפחות להתחסן מפני 
השפעת  גדולי הפוסקים קוראים: "מצות התורה 

לשמירת הבריאות"

ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  ויטרינות  |  מבצע חתנים במחירים חסרי תקדים

שעות פתיחה : א‘ - ה‘ 20:30 - 10:00 , ו‘ 14:00 - 10:00
בני ברק  רח‘ ז'בוטינסקי 100,  טל: 03-6165301

מחסלים 
מתצוגה 

חדר שינה
ארון הזזה 1.60 2 + מיטות + ארגז 
מצעים סנדוויץ מלא + 2 שידות 

+ קומודה מראה מגירות 

ספפה 
נפתחת ל-2 + א. מצעים

כורסא מעוצבת 
נפתחת במגוון צבעים 

רק 

& 850

ספריה 
מעץ  סנדוויץ מלא + ויטרינה

סלון עור אמיתי
2+3  אספקה מידית

רק 

& 4,900

 עד גמר המלאי 

רק 

& 900

על מזומן בלבד
עד גמר המלאי 

רק 

& 4,500
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מאת: גבריאל בלוך 

שעה קלה לפני שבת, שוב צפצפו הביפרים 
פיגוע  במירסים:  נשמעו  המוכרים  והקולות 
הר  שבדרום  עותניאל  מכיוון   60 כביש  על 

חברון לכיוון מיתר.
שהתמונה  עד  ארוכות,  דקות  יחלפו 
ובנו, בני  ונתנאל ליטמן, אב  יעקב  תתבהר: 
40 ו-18 נרצחו ע"י מחבלים שהמתינו להם 
לעברם  פתחו  במקום  וכשעברו  הציר  על 

באש תופת.
הגדולה:  הטרגדיה  התבררה  שאז  אלא 
בדרכה לשבת החתן  הייתה  ליטמן  משפחת 
ביום  להתחתן  אמורה  שהייתה  בתם  של 
התחלפה  הגדולה  השמחה  השבוע.  שלישי 
לחופה,  בתו  את  ללוות  במקום  קודר.  ביגון 
אחיה  ואת  אביה  את  הבוכיה  הכלה  ליוותה 

הי"ד לקבורה.
מחקירת הפיגוע עולה, כי משפחת ליטמן 
מירי  נפגעה  מיתר,  ליישוב  דרכה  שעשתה 
מחבלים מתוך רכב שעמד בשולי הדרך של 
נסעה על כביש 60  הנתיב הנגדי. המשפחה 
לכיוון  חברון  הר  שבדרום  עתניאל  מכיוון 
למיתר, שם הייתה אמורה להיערך השמחה.

המשפחה,  אב  הי"ד,  ליטמן  יעקב  הרב 
שהיה גם נהג הרכב נפצע וכתוצאה מכך סטה 
בסלעים.  ונתקע  הנגדי  הנתיב  של  לשוליים 
ירי  על  לדווח  למוקד  התקשר  ה-18  בן  בנו 
שהספיק  לפני  עוד  אולם  לכיוונם,  שנורה 

לדווח, תפסו אותו הכדורים שנורו לעברו.
ברכב היו עוד חמישה בני משפחה, ודביר 
בן ה-16 שישב ליד אביו ואחיו, תפס פיקוד 
על  לדווח  בכדי  למד"א  רוח התקשר  ובקור 

הפיגוע. 
המוקדנית של מד"א מנסה לדלות פרטים 
שמר  הקשה,  הסיטואציה  אף  שעל  מהנער, 
אחרי  בערך  קילומטר  "אנחנו  רוח.  קור  על 
אומר.  הוא  שלנו",  הרכב  על  ירו  עתניאל, 
ודביר  המוקדנית  שואלת  כיוון?",  "לאיזה 
אמבולנס  אצלנו  יש  דרום.  "לכיוון  משיב: 
של 'הסהר האדום', יש לנו שני פגועים. היינו 

שבעה ברכב".
דקות  תוך  למקום  שהגיעו  מד"א  כוחות 
לבית  המשפחה  בני  את  פינו  אחדות, 
פקדה  הקשה  הפיגוע  על  הידיעה  החולים. 
השבת  כניסת  לפני  כשעה  המשפחה  את 

והשמחה הגדולה התחלפה בכאב עצום.

קרובי  מאות  הגיעו  השבת,  צאת  עם 
משפחה וחברים כדי ללוות את יעקב ונתנאל 
בהר  שהתקיימה  בהלוויה  הי"ד.  ליטמן 
המנוחות בירושלים, השתתפו גם ראש העיר 
ניר ברקת, נשיא המדינה ראובן ריבלין והרב 

הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו.
המשפחה,  אם  של  אביה  ריגלר,  מיכאל 
ספד: "איזו משפחה נפלאה, ובן לילה הילדים 
הפכו להיות יתומים. ריבונו של עולם, יש לנו 
זו  אצלך.  התשובות  כל  אבל  שאלות  הרבה 
משפחתנו  את  פוקד  שהמוות  שנייה  פעם 
את  רצח  מחבל  שנה   13 לפני  המורחבת. 

של  במשפחתה  ועכשיו  מורה,  באלון  קלנר 
הבת הצעירה. ריבונו של עולם, מה חטאנו?

בשעה  והמוכשר,  האהוב  הנכד  "נתנאל 
שהזעיק עזרה נרצח בידי פרא אדם", המשיך 
הסב. "נתנאל חי, אביך יעקב קרא לך חי כי 
צפה לך חיים ארוכים והנה נרצחת בשנת חי 

לחייך.
ביום  להתקיים  אמורה  שהייתה  החתונה 
המשפחה  ובני  נדחתה  השבוע  שלישי 
החליט לקיים את החתונה ביום חמישי הבא. 
שמחה",  חתונה  לנו  תהיה  האסון  "למרות 
אמרה הכלה. "לא ניתן לטרור לרסק אותנו".

פיגוע דמים סמוך לכניסת השבת: הרב יעקב ליטמן היה בדרכו ליישוב 
מיתר לשבת חתן של בתו שהייתה אמורה להתחתן ביום שלישי השבוע 

 מחבלים שארבו לרכב על כביש 60 רצחו את אב המשפחה הרב יעקב 
ליטמן ואת בנו נתנאל הי"ד  החתונה נדחתה לאחר השבעה

נרצחו בדרך לשבת חתן

רכבם של משפחת ליטמן לאחר הפיגוע

הרב יעקב ליטמן הי"דנתנאל ליטמן הי"ד

הודעה חשובה!
מחלקת הרווחה תהיה סגורה 

בין התאריכים  22-26.11.2015

עקב מיון תיקים לשנת 2015.

למקרים דחופים ניתן לפנות למוקד 
העירוני 03-9078150

עמכם הסליחה,
אגף לשרותיים חברתיים

אגף לשרותיים 
חברתיים

אגף הרווחה קשובים אליכם!
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מאת: מנדי כץ

מערך ממשל זמין יקים בחודשים הקרובים 
במרכזי  דיגיטליות  שירות  עמדות  של  שורה 
הארץ.  רחבי  בכל  החרדיים  הריכוזים 
התקשוב  רשות  ראש  מסרו  הדברים  את 
פרויקט  ומנהל  פראנק  יאיר  מר  הממשלתית 
זמין' מר אופיר בן אבי לסגני ראשי  'ממשל 
ישיבה  במסגרת  המועצות,  וחברי  ערים 
שהתקיימה השבוע ביוזמת יו"ר ועדת המדע 

והטכנולוגיה של הכנסת ח"כ אורי מקלב.
זמין'  'ממשל  מערך  של  השירות  עמדות 
פעולות  מגוון  לבצע  לציבור  מאפשרות 
זכאות  בירור  כמו  הממשלה,  במשרדי 
תשלומים  ביצוע  טפסים,  מילוי  להטבות, 
מיותרת  בירוקרטיה  ללא  אישורים,  וקבלת 
העמדות  יאפשרו  בעתיד  בתור.  לעמוד  ובלי 
תעודות  הנפקת  דוגמת  נוספים  שירותים 
באופן מקוון לחלוטין ועוד. בשנים הקרובות 
פריסה  זמין'  'ממשל  במערך  מתכננים 
ממשלה  במשרדי  שירות  עמדות  של  רחבה 
השירות  את  שישפרו  ציבוריים,  ובמקומות 
כי  הממשלה.  משרדי  זמינות  ואת  לאזרח 
עמדות השירות מאפשרות מתן שירותים גם 
מעבר לשעות קבלת הקהל, וכן מתן שירותים 
לשכות  בהם  שאין  במקומות  המשרד  של 

קבלת קהל.
ומערך  הממשלתית  התקשוב  רשות 

המדע  ועדת  בפיקוח  פועלים  זמין'  'ממשל 
של  כניסתו  עם  הכנסת.  של  והטכנולוגיה 
יו"ר הוועדה, הוא החל  ח"כ מקלב לתפקיד 
לפעול על מנת להנגיש את שירותי הממשלה 
המקוונים לכלל הציבור. לצורך כך נפגש עם 
יאיר  מר  הממשלתית  התקשוב  רשות  ראש 
הצורך  את  בפניו  הציג  מקלב  וח"כ  פראנק 
לפתרונות  זמין  אינו  אשר  הציבור  של  הרב 
חיבור  דורשות  אינן  העמדות  המקוונים. 
לאינטרנט אלא חיבור לקו טלפון בלבד, כך 
הביע  פראנק  זו.  מבחינה  חשש  בהן  שאין 
'ממשל  של  שירות  עמדות  להציב  נכונות 
לכנס  פעלו  מקלב  ח"כ  של  ובלשכתו  זמין' 

ישיבת עבודה מקצועית עם נציגי הציבור.
ציין  השבוע  שהתקיימה  הישיבה  בפתח 
מקלב,  ח"כ  והטכנולוגיה,  המדע  ועדת  יו"ר 
השירותים  הנגשת  קידום  חשיבות  את 
"ההתפתחות  הציבור.  לכלל  המקוונים 
בבירוקרטיה  לצמצם  מאפשרת  הטכנולוגית 
מהציבור  ולמנוע  הנדרשת  וב'טופסולוגיה' 
משרד  אל  מסמך  לכל  להיטלטל  הצורך  את 
ממשלתי אחר. ועדת המדע והטכנולוגיה של 
הכנסת פועלת להוביל לצמצום הבירוקרטיה 
לכלל  הטכנולוגיים  השירותים  והנגשת 

הציבור ובכל דרך".
ראש רשות התקשוב הממשלתית, מר יאיר 
הניתנים  והשירותים  העמדות  את  פראנק, 
בהם וציין כי "ייעוד המערכות הוא להנגיש 

את השירות, על מנת שכל אזרח יוכל לקבל 
כמה שיותר שירותי ממשלה באופן זמין, בלי 
ולעמוד  להיטלטל  מבלי  מיותר,  בירוקרטיה 
במשרדי  ארוכים  בתורים  ארוכות  שעות 

הממשלה".
אשר  המועצות  וחברי  הערים  ראשי  סגני 
הציגו  התושבים  למען  העת  כל  פועלים 
המתאימות  המרכזיות  הנקודות  את  בישיבה 
כאשר  וביישובים,  בערים  העמדות  להצבת 
מניסיונם הרב למען הציבור הציעו הנציגים 
להוסיף שירותים שונים למערכת הטכנולוגית 
על  להקל  מנת  על  זמין'  'ממשל  עמדות  של 
התקשוב  ברשות  נוספים.  בתחומים  הציבור 
לבקשות  נענים  הם  כי  הודיעו  הממשלתית 
בעמדות  וישלבו  המקומיות  הרשויות  חברי 
השירות שירותי ממשלה שונים דוגמת מילוי 
שורה  לצד  וכדומה,  הפנים  במשרד  טפסים 
בטפסים  פעולות  לביצוע  אפשרויות  של 

עירוניים וביצוע תשלומים.
עמדות  מספר  יוצבו  הקרובה  בתקופה 
ליישום  כפיילוט  שנבחרו  בערים  שירות 
ביתר  שמש,  בית  ברק,  בני  בהן  התוכנית, 
כאשר   – נוספים  ויישובים  רכסים  עילית, 
הממשלתי  התקשוב  ברשות  צפויים  בעתיד 
לתועלת  העמדות  של  הפריסה  את  להרחיב 

הציבור.
לראשי  מקלב  ח"כ  הודה  הדיון  בתום 
'ממשל  ומערך  הממשלתית  התקשוב  רשות 
זמין' על הירתמותם ליישום פרויקט הנגשת 
הציבור,  לכלל  העמדות  והצבת  השירותים 
העיריות  וחברי  הערים  ראשי  לסגני  גם  כמו 
רחבי  מכל  שהגיעו  המקומיות  והמועצות 
הארץ. בחודשים הקרובים ייכנס ח"כ מקלב 
הצלחת  את  לבחון  מנת  על  נוספים  דיונים 
השירותים  הרחבת  ובחינת  העמדות  הצבת 

והצבת עמדות נוספות.

עמדות שירות של 'ממשל זמין' יוצבו בריכוזים החרדיים
  כך הודיע ראש רשות התקשוב הממשלתית יאיר פראנק, בפגישה שנערכה השבוע עם נציגי הציבור החרדי

ח"כ אורי מקלב: "הצבנו לעצמנו יעד של צמצום ה'טופסולוגיה' והנגשת השירות לכלל הציבור"

 ראשי ומנהלי פרויקט 'ממשל זמין' בפגישה עם נציגי הציבור החרדי 

מאת: שמעון דן

המדינה  תקציב  חוק  על  ההצבעה  לקראת 
לאישור  לעלות  שצפוי   2015-2016 לשנים 
בקריאה שניה ושלישית, היום בכנסת, הגישה 
האופוזיציה לא פחות מ-32 אלף הסתייגויות 

לחוק.
חישוב מהיר שערכו בכנסת העלה, כי משך 
הוא  ההסתייגויות  בכל  לדון  שייקח  הזמן 
 – הפסקה  ללא  ייערכו  הם  ואם  שעות,   266
לתפילות,  הפסקות  כולל  לא  וזה  יממות   11

ארוחות והדיון שלפני ההצבעות.
בקואליציה מנסים כעת לפעול להידברות 
את  המרכזת  הציוני  המחנה  סיעת  עם 

הדיון.  משך  את  לקצר  כדי  האופוזיציה 
לפיה  הקואליציה  הגישה  הכנסת  בוועדת 
ביחד,  ההסתייגויות  כל  ידונו  סעיף  כל  על 
 40 על  לדון  רשאית  תהיה  והאופוזיציה 

הסתייגויות בנפרד.
מעליבה.  ההצעה  את  כינו  באופוזיציה 
"ממשלת נתניהו שוב רומסת את הכנסת ואת 
לא  דמוקרטית,  לא  בצורה  ופועלת  הציבור, 
נשתתף במהלכים שכאלה. אין הסכמות ולא 
הנבחרים",  בית  דריסת  על  הסכמות  תהיינה 
כי  שהודיעו  מהאופוזיציה  ח"כים  אומרים 
הם מבטלים את כל ההסכמות, וההסתייגויות 

ישארו כפי שהן.
בוועדת  אתמול  שנערך  בדיון  כך,  בתוך 

ח"כ  הוועדה,  יו"ר  הצעת  התקבלה  הכנסת 
לפיה, בשל מספרן חסר התקדים  ביטן,  דוד 
האופוזיציה  שהגישה  ההסתייגויות  של 
להצעת חוק התקציב )בדרך כלל עומד מספר 
תתקיים  בודדים(,  אלפים  על  ההסתייגויות 
ההצבעה על קבוצות של הסתייגויות ולא על 

כל אחת בנפרד.
הצעות  שלוש  להצבעה  יעמיד  היו"ר 
ביחס לכל סעיף בהצעת החוק. כל הסתייגות 
הסתייגות  כל  תקציב,  תוספת  שעניינה 
הסתייגות  וכל  תקציב  הפחתת  שעניינה 
שעניינה תכניות חדשות. אם התקבלה אחת 
או  התוספות  כל  על  יצביעו   – ההצעות 
לאותו  בהסתייגויות  המפורטות  ההפחתות 

יראו   – ההצעות  אחת  נדחתה  אם  סעיף. 
זה  הצבעה  אופן  כנדחות.  ההסתייגויות  את 
יצמצם את ההצבעות מ-32,000 לכמה מאות.

הצעת  את  קיבלה  הכנסת  ועדת  במקביל, 
רביעי,  יום  היום,  לפיה  ביטן,  דוד  היו"ר, 
תיפתח המליאה בשעה 14:45 בצהריים ולא 
כרגיל בשעה 11 בבוקר. השינוי נועד לאפשר 
את השתתפות ראש הממשלה וח"כים נוספים 

באזכרה לדוד בן גוריון ז"ל בשדה בוקר.
הדיון באישור חוק התקציב בכנסת ייפתח 
ועדת הכספים, משה  יו"ר  סיכום של  בדברי 
ושר  הרצוג  יצחק  האופוזיציה,  ראש  גפני, 

האוצר, משה כחלון.

מספר חסר תקדים של הסתייגויות הוגשו על ידי האופוזיציה לקראת העלאתו לאישור של חוק התקציב  בדיון 
בוועדת הכנסת החלט על צמצום ההסתייגויות באמצעות הצבעה על כמה הסתייגויות באותו נושא - יחדיו

חוק התקציב: 32 אלף 
הסתייגויות הוגשו 
עשרות אלפי הסתייגויות. מליאת הכנסת                                 )צילום: דוברות הכנסת(על ידי האופוזיציה
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מאת: אלי שניידר

בסדרת  האחרון  שבת  בליל  נהרגו  אדם  בני   150 כמעט 
בדרגות  פצועים  למאות  נוסף  צרפת,  בירת  בפריז,  פיגועים 
במצב  למאה  קרוב  )מתוכם  במספר  פצועים  כ-350  שונות, 
קשה(, שנפצעו במהלך מתקפת הטרור הגדולה ביותר שעברה 

פריז אי פעם, שכללה חמישה מוקדים שונים במקביל. 
באולם  התרחש  החמישה,  מבין  ביותר  הקטלני  האירוע 
המופעים "בטקלן", שם נרצחו לפחות למעלה ממאה צופים 
חלק  שטבחו.  חמושים  כמה  בידי  מוזיקלית,  להופעה  שבאו 
מהמחבלים חגרו חגורות נפץ, והתאבדו במקום מיד עם כניסת 
שלהם  ההתבצרות  מתחילת  כשעה  לאולם,  הביטחון  כוחות 
במקום. ארבעת המחבלים נהרגו, ואיתם עוד כמאה בני ערובה. 
בעקבות הפיגועים, הכריזה הממשלה על שורת צעדים, בהם 
מצב חירום וסגירת הגבולות. בוקר למחרת, ביום שבת, קיבל 
ארגון הטרור הרצחני דאעש את האחריות לפיגועים ואף איים 

לבצע מתקפות נוספות בוושינגטון, ברומא ובלונדון.
איש  עשרות  עוד  נהרגו  המופעים,  באולם  הזירה  מלבד 
מחבל  פריז.  את  שזעזעה  נוספים  פיגועים  בשורת  נוספים 
שבו  צרפת,  של  הלאומי  לאצטדיון  בסמוך  התפוצץ  מתאבד 
פיצוצים,  שני  עוד  הולנד.  פרנסואה  הנשיא  זמן  באותו  שהה 

אוכל  חנות  סניף  ליד  נשמעו  יד,  מרימוני  שנגרמו  שייתכן 
עם  מיד  פונה  הולנד  הנשיא  האצטדיון.  במתחם  הנמצאת 

הישמע הפיצוצים. הוא הועבר למקלט תחת אבטחה כבדה. 
העשירי  ברובע  במסעדה  ירי  מתקפת  אירעה  פריז,  במרכז 
של העיר, מתקפה במהלכה נהרגו 14 סועדים. בירי שהתבצע 
בסמוך למסעדה אחרת ברובע ה-11 של העיר, נהרגו 19 בני 
אדם. ובמוקד ירי חמישי, בשדרות הרפובליקה שבעיר נהרגו 

ארבעה אנשים. 

 מצב חירום; סגירת גבולות

דיון  כינס  הולנד  הנשיא  הטרור,  מתקפת  לאחר  קצר  זמן 
ועל  חירום  מצב  על  הכריז  שבסיומו  הממשלה  של  חירום 
סגירות הגבולות, בעקבות מה שכינה "מתקפת טרור חסרת-
תקדים". בנוסף לכך, הוטל באותו לילה עוצר לילי על פריז, 
לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, ואלפי חיילים נפרסו 

ברחובות העיר.
"זהו מחזה אימים", אמר הולנד זמן קצר לאחר הפיגועים. 
יוכרז,  חירום  מצב  זאת:  בעקבות  יתבצעו  החלטות  "שתי 
להיעצר  עשויה  התנועה  ייסגרו,  מקומות  שכמה  ומשמעו 

וייערכו סריקות ברחבי אזור פריז". הנשיא הוסיף: "ההחלטה 
חייבים  אנחנו  הגבולות.  את  לסגור  היא  שלקחתי  השנייה 
פעולה  ולבצע  לכאן  להיכנס  יכול  לא  אחד  שאף  להבטיח 

כלשהי".
עוד אמר: "החלטתי לגייס את כל הכוחות שאנחנו יכולים 
כדי לנטרל את הטרוריסטים האלו ולהציב אבטחה בכל מקום 
תגבורת מהצבא.  גם  "ביקשתי  לדבריו,  סכנה".  בפני  שעומד 
הם פרוסים בשלב הזה בפריז רבתי כדי להבטיח שלא יתרחשו 

מתקפות נוספות".
אדם,  בני   16 בפריז  נהרגו  חודשים  כמה  לפני  רק  כזכור, 
בהם ארבעה יהודים, בזמן ההשתלטות של מחבל על המרכול 
הכשר בעיר, "היפר כשר". לפני כן, 11 איש נוספים נורו למוות 

במשרדי המגזין הסאטירי "שרלי הבדו".
את  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  הנחה  האירועים  בשל 
משרד החוץ לפנות לגורמי הביטחון בצרפת בבקשה להגביר 
ומוסדות  השליחים  ישראל,  שגרירות  סביב  האבטחה  את 
יהודיים. הוא הביע תנחומים ואמר: "אנחנו עומדים כתף אל 
נגד  המשותפת  במלחמה  הצרפתי  ועם  צרפת  נשיא  עם  כתף 

הטרור".

מאת: גבריאל בלוך

פנחס  הרב  אירופה',  רבני  'ועידת  נשיא 
"ועידת  כי  שבת  במוצאי  אמר  גולדשמידט 
רבני אירופה" משתתפת באבל העם הצרפתי 
להצלחת  וכן  הפצועים  לרפואת  ומתפללת 
והאירופיים  הצרפתיים  הביטחון  כוחות 
הפשיסטי  הטרור  נגע  את  השורש  מן  לעקור 
אימתה  שוב  הטרור  התקפת  האיסלאמי. 
כלל  בדרך  הם  שהיהודים  האקסיומה  את 
החושך  כוחות  של  הראשונים  הקורבנות 
בעולם, אבל כאשר ניתן לכוחות האלה לפעול 
הלאה הם הולכים ומחריבים את העולם כולו.
ארה"ב  אירופה,  לממשלות  קוראים  "אנו 
ורוסיה לאחד כוחות כדי למגר את הפאשיזם 

כי  אם  שלו.  האיסלאמית  בגירסה  החדש 
דמוקרטיה  חופש  שוחר  אזרח  כל  היום 
ושלום מהוה מטרה לפאשיזם המוסלמי, אנו 
קוראים לממשלת צרפת ואירופה לא להזניח 
היהודיים  במוסדות  והאבטחה  השמירה  את 
המהווים גם היום מטרה ראשונית לפיגועים".
הרב משה לוין מנכ"ל 'ועידת רבני אירופה', 
של  ומזכירו  הצרפתית  הז'נדרמה  של  רבה 
רבני  ׳ועידת  נשיא  וסגן  לצרפת  הראשי  הרב 
הרב  בשם  מסר  קורסיה  חיים  הרב  אירופה׳, 
"הקהילה  כי  בצרפת  היהודית  והקהילה 
היהודית בצרפת כמו כל יהודי העולם בהלם 
באזרחים  האיום  הטבח  נוכח  עמוק  ובזעזוע 
עם  ליבנו  שבת.  בליל  שאירע  הדתות  מכל 
רפואה  מאחלים  ואנו  השכולות  המשפחות 

שלמה ומהירה לפצועים. שוחחתי הערב עם 
לתגבר  שהבטיח  קזנוב  ברנרד  הפנים,  שר 
סביב  הקיימת  האבטחה  את  משמעותית 
ובתוך המוסדות היהודיים במדינה. יש עדיין 
והנחיית  חופשי  המסתובבים  טרוריסטים 
להישאר  פאריס  לאזרחי  הביטחון  כוחות 
זאת  דחופים.  למקרים  רק  ולצאת  בבתים 

מלחמה".
הקהילה  מחברי  ביקש  אף  קורסיה  הרב 
היהודית להשתתף בשלושת ימי האבל עליהם 

הכריז נשיא צרפת.
כמו כן, בעקבות מתקפת הטרור הוחלט על 
הגברת האבטחה סביב 25 בתי כנסת ומוסדות 
בפריז,  חב"ד  תנועת  של  יהודיים  חינוך 

בטולוז ובערים נוספות. 

מוסדות  מנהל  אזימוב,  מנדל  מנחם  הרב 
היו  "הימים האחרונים  כי  ציין  בפריז,  חב"ד 
קשים ביותר עבור אזרחי צרפת בכלל ועבור 
חשים  אנו  טבעי  באופן  בפרט.  היהודים 
שהמרכזים  לכך  ומודעים  מהלכות  כמטרות 
ומוסדות  הכנסת  בתי  שלנו,  הקהילתיים 
החינוך חשופים לסכנה. המצב הזה הופך את 
הסיוע מהקרן לידידות לחיוני מאוד עבורנו".

נשיא ועידת רבני אירופה הרב פנחס גולדשמיד: "אנו קוראים לממשלת צרפת ואירופה לא להזניח את השמירה 
והאבטחה במוסדות היהודיים המהווים גם היום מטרה ראשונית לפיגועים"

מתקפת טרור רצחנית על פריז, בירת צרפת, גבתה 150 
  הרוגים ומאות פצועים, בהם עשרות פצועים קשה
כשמונה מחבלי דאעש, נפרסו במקומות שונים בעיר 
ופרצו במתקפה במקביל בחמישה מוקדים  בזמן 
אירוע תרבותי באולם יוקרתי בפריז, נשמעו יריות, 

והמחבלים התבצרו באולם תוך שהם טובחים בכ-100 
איש, ולאחר מכן התאבדו עם חגורות נפץ 

אבטחה מוגברת סביב המוסדות היהודים

צרפת 
באבל
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והוא יהיה פרא אדם
עולם מוזר: ראשי ארגוני טרור לא מתבלבלים כאשר הם מגנים את פיגועי הטרור

קל לגנות פיגוע טרור. בעיקר כשזה לא קשור אליך. שימו 
הפיגועים  את שרשרת  גינה  מי  מנהיגי המערב,  מלבד  לב, 
בפריז: אבו מאזן, בשאר אסד, ארדואן, ראשי מדינות ערב 

ואפילו ראשי ארגוני טרור.
אלא שאז אתה שואל את עצמך: מה חושב לעצמו בשאר 
אסד? הרי במשך שלוש שנים הוא טובח בבני עמו ועשרות 
האזרחים  מלחמת  מחיר  את  בחייהם  שילמו  כבר  אלפים 

הפנימית שמתחוללת בסוריה.
אתה מנסה להבין את ההיגיון של אבו מאזן. הרי מתוך 
יוצאים  שטחי הרשות הפלסטינית הנמצאת תחת שליטתו, 
אינספור מפגעים שזורעים מוות וחורבן. מדוע כשמחבלים 
אבל  לגינוי,  ראויה  הפעולה  צרפת,  אדמת  על  מתאבדים 
כאשר מחבלים מתאבדים ברחובות ישראל, אין הוא רואה 

צורך לגנות?
חשבון  לו  יש  דומה.  בגישה  נוקט  נסראללה  חסן  גם 
זה  בצרפת.  הפיגועים  את  מגנה  הוא  גם  דאעש.  עם  פתוח 
לא מפריע לו להיות שותף פעיל במערכה שמנהל אסד נגד 
המורדים בסוריה, ובמקביל להתחמש בעשרות אלפי טילים 
למערכה הבאה נגד ישראל. בצרפת זה טרור, במזרח התיכון 

זו מלחמת חופש.
במעשיו  רואה  אסד  שלו.  הפנימי  ההיגיון  אחד  לכל 
ובפעולותיו, מעשה הירואי להציל את בני עמו ואת מולדתו. 
ממנהיגי  גיבוי  מקבל  גם  הוא  דרכו.  בצדקת  בטוח  הוא 
מדינות, כולל נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. הוא סבור שאלו 
שהחלה  לפני  עוד  התנגדותם  את  הביעו  לו,  שמתנגדים 
ידועות  היו  שדעותיהם  כך  בסוריה,  האזרחים  מלחמת 

מראש.
כמו אסאד, גם אבו מאזן בטוח שהמחבלים הפלסטינים 
הם לוחמי חופש. גם נסראללה מאמין באמת ובתמים שכל 
עצמו  רואה  הוא  הבינלאומי.  לחוק  בהתאם  הן  פעולותיו 
הדרך  שזו  בטוח  הוא  הכולל.  הפלסטיני  מהמאבק  חלק 
במזרח  מוסלמים  מיליוני  של  חלומם  את  לממש  היחידה 
התיכון להקמת מדינה פלסטינית, שתשתרע על כל המרחב 

עליו קיימת כיום מדינת ישראל.
בעצם, למה ללכת רחוק. מנהיג הפלג הצפוני של התנועה 
האיסלאמית בישראל, השייח' ראאד סלאח, שביום שלישי 
הגיב  לחוק  מחוץ  אל  ארגנו  הוצאת  על  הוחלט  השבוע 
כל  אחרי  טרור,  ארגון  היא  "ישראל  צפויה:  כה  באמירה 
מכה נתחזק יותר". הוא באמת מאמין למה שהוא אומר. הוא 
רואה בישראל טרוריסטית. זה לא מפריע לו להסית צעירים 

ערבים ישראלים ליטול חלק בפעולות טרור כנגד יהודים.
ערב הסעודית היא דוגמא קלאסית למדינה שמנסה לאחוז 
את החבל בשני הקצוות שלו. על בסיס הכסף שזרם מארמון 
כדוגמת אל קעידה  ארגוני הטרור  המלוכה הסעודי, צמחו 
לתומם  הנוכחי.  העשור  של  ודאע"ש  הקודם  העשור  של 
סברו, שבמקום להצמיח גידולי פרא נבערים, מוטב להפנות 
מראש  שיערו  לא  הם  המוסלמית.  הדת  אל  הצעירים  את 
שהמהלך הזה יוביל לריאקציה ויגרור דור שלם של צעירים 
מוסלמים אל זרועות ה'שריעה', אותה עמלו לטפח מנהיגים 
מהעולם  צעירים  מעט  לא  אחריהם  שסחבו  כריזמטיים 

הערבי ומאירופה.
מחודשת  לעדנה  זוכה  האחרונים  שבחודשים  איראן, 
בעקבות הסכם הגרעין, היא אחת הספונסריות הגדולות של 
ארגוני טרור. מאז ההסכם עם המעצמות הוסרו הסנקציות. 
והסכמים  מסחר  קשרי  איתה  מקיימות  מערביות  מדינות 
הזה  הכסף  דולרים.  מיליארדי  של  בסכומים  כלכליים 
כל  רואה  לא  איראן  לאסאד.  לחיזבאללה,  לחמאס,  מופנה 
אלו  של  חיסול  הוא  קיומם  שתכלית  ארגונים  לממן  בעיה 
גינוי  גם לא רואה בעיה להביע  המתנגדים להם. אבל היא 

ושאט נפש כנגד מבצעי הפיגועים על אדמת צרפת.
בשורה התחתונה: חלק מאלו שביד אחת מפזרים שורת 
השניה  שבידם  אלו  הם  בפריז,  הפיגועים  כנגד  גינויים 

ארגוני  לאותם  מימון  ומספקים  לכיס  ידיהם  את  תוחבים 
טרור.

שלא אובן לא נכון: אין לי כל כוונה להצדיק את מעשיהם 
לברבריות  הצדקה  שום  אין  להיפך.  הטרור.  ארגוני  של 
הזו. אגב, היא גם מנוגדת לחוקי האיסלאם. אולם ישנו קו 
כל  כאשר  הם:  באשר  הטרור  ארגוני  כל  בין  זהה  מחשבה 
מותר  מה   – הכללים  ואת  החוקים  את  בעצמו  מנסח  אחד 
ומה אסור, התוצאה ידועה מראש: ניתן לבצע את המעשים 

הזוועתיים ביותר ולמצוא להם טצדקי והסבר רציונלי.
כל  פשוט:  הוא  הדברים  מאחורי  שעומד  העיקרון 
את  מממש  משתייך  הוא  אליו  הארגון  או  האדם  עוד 
האידיאולוגיה שבו האדם מאמין, אין הוא רואה בכך פעולת 
בעוד  השני.  הצד  לפעולות  ראויה  תגובה  אם  כי  טרור, 
מחבלים   - מפגעים  באותם  רואים  המתרס  של  אחד  בצד 
בהם  רואים  נתעבים, מהעבר השני  וטרוריסטים  מתאבדים 

לוחמי חופש וגיבורי תרבות.
הפיצולים,  בה  רבו  השנים  עם  האנושות.  היא  כזו 
הסכסוכים והמלחמות. כל תקופה והמלחמות שלה. העולם 
מתנהל כיום בצילם של כמאה סכסוכים. חלקם על רקע דתי, 
לעצמאות.  שאיפה  או  שליטה  מאבקי  של  רקע  על  חלקם 
המחתרת הבאסקית שואפת לקבל שליטה בחבל הבאסקים. 
עצמאית.  מדינה  להקמת  שואפת  הכורדית  המחתרת  גם 
כמוהם, לא מעט ארגונים שמשתמשים בכל הארסנל העומד 
כדי  מתאבדים,  ומחבלים  תופת  מכוניות  כולל  לרשותם, 

לממש את חזונם.
מבין  דאע"ש,  ראשי  של  דבריהם  אחרי  שעקב  מי 
הללו,  האנשים  של  המחשבתי  והעיוות  הטירוף  שמאחורי 
את  מבצעים  הם  בסיסו  שעל  היגיון  שהוא  איזה  מסתתר 
באידיאולוגיה  דבוקים  הם  הללו.  האכזריים  הטבח  מעשי 
קנאית ופרימיטיבית ובשם הדת המוסלמית, מרשים לעצמם 
הרף  ללא  עצמם  את  מזינים  הם  נוהגים.  שהם  כפי  לנהוג 
ושוטפים את מוחם של צעירים רבים שעושים דרך ארוכה 
מכל רחבי אירופה כדי להימנות על שורותיהם. הם בטוחים 
חובתם  את  וממלאים  עליהם  מה שמוטל  את  עושים  שהם 

האנושית.
את  המציאו  לא  לאדן  בן  ואוסמה  בגדדי  אל  בכר  אבו 
כתביה,  ע"פ  לפחות  הנאצית,  העולם  תפיסת  גם  השיטה. 
סברה שאסור להרוג בני אדם סתם כך. גם בעלי חיים אסור 
להרוג. רק שבד בבד, התזה הנאצית קבעה שיהודים ערכם 
להרג  הדרך  נסללה  מכאן,  חיים.  ומבעלי  אדם  מבני  פחות 

ההמוני שביצעה החיה הנאצית במשך שש שנים.
תדפדפו בין דפי ההיסטוריה ותגלו שמנהיגים רבים ביצעו 

פשעים שהעולם ראה בהם פשעים נגד האנושות והם ראו 
שבה  שהדרך  בטוח  היה  סטאלין  צדק.  עשיית  במעשיהם, 
ניסה לממש את תפיסת העולם הקומוניסטית שבה האמין, 
שילמו  הדרך,  על  יותר.  צודק  לעולם  הנכונה  הדרך  היא 

בחייהם מיליוני אזרחים שסירבו ליישר קו.
הפתרון הוא פשוט: ככל שבני האדם יפקיעו מעצמם את 
מושתתת  שעליהם  הבסיסיים  הכללים  את  לקבוע  הזכות 
כולה  האנושות  אם  יותר.  שקט  העולם  יהא  כך  האנושות, 
כולם,  את  שמחייב  כקודקס  הדיברות  לעשרות  תיצמד 
העולם יוכל להניח את נשקו. לא בכדי, ניתנו שבע מצוות 
בני נח לאומות העולם. אם יתמידו בקיומם, מנהיגי המדינות 
יוכלו לפנות חלק ניכר מהזמן שהם משקיעים בניסיון לקדם 
תהליכי שלום בעולם, לטובת דברים חשובים ונעלים הרבה 

יותר.
לגאולה  עד  הימים.  אחריות  חזון  זהו  מפוכחת,  בראיה 
השלמה, ימשיכו אומות העולם להצר לישראל. עד אז צריך 
שמוזכר  ישמעאל,  את  ביותר  המאפיין  הדבר  את  לזכור 
יהיה פרא אדם. קודם פרא,  בפרשיות השבוע הללו: והוא 
נכון  זה  בצרפת,  שקרה  מה  לגבי  נכון  זה  אדם.  כך  אחר 
בכל מקום שבני  בישראל.  הפיגועים המתרחשים  לגבי  גם 
אנושית.  לא  התנהגות  תמצאו  למלחמה,  יוצאים  ישמעאל 
פראי  להגיע  יכולים  להיכן  עד  הוכיח  רק  בצרפת  הפיגוע 
לקולות  להמתין  צריך  היה  היא, שלא  הללו. האמת  האדם 
שהגיעו מצרפת. שני פראי אדם רצחו כמה שעות קודם לכן 
בירי מתוכנן, את הרב יעקב ליטמן ובנו נתנאל הי"ד בדרך 

לשבת חתן. 

  שאילתא 
הדרך  מוקדמת,  בוקר  בשעת  מהבית  יוצא  אני  כאשר 
חניה  למצוא  הממוצע  הזמן  אולם  שעה,  אורכת  הפקוקה 
מאוחרת  בשעה  מהבית  יוצא  אני  אם  דקות.  כחמש  נמשך 
יותר, זמן הנסיעה הוא חמש דקות, אלא שאז צריך לבזבז 

שעה כדי למצוא חניה. מה עושים?

  שורת סיום  
שרת החוץ של שוודיה השוותה בין מניעי הטרוריסטים 
שניסיתי  הקודמת  בפעם  הפלסטיני.  הייאוש  לבין  בפריז 
להבין את ההיגיון השבדי, זה נגמר בכישלון צורב בניסיון 

לקרוא את הוראות ההרכבה של הארון שקניתי באיקאה.

ינון פלח

מנסים לחפש היגיון אצל אנשים חסרי היגיון. שוטרים צרפתיים בוחנים רכב חשוד
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הצפירה  ירושלים  ברחובות  שנשמעה  אחרי  דקות  חמש 
הטלפון  מכשיר  צלצל  הנרות,  הדלקת  שעת  על  שמבשרת 
המשפטית  כיועצת  המשמשת  דביר,  איה  עו"ד  של  בביתה 

במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.
על הקו היה סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש, שהצמיד את 
מכשיר הטלפון לאוזנו כשהוא חבוש שטריימל חסידי, לבוש 
קאפטען חגיגי ופאותיו משתלשלות על צדעיו לכבוד שבת – 
זכר למעשה וקשרי בראשית עם חסידות גדולה וידועה. "את 
יכולה להבין לבד מה המשמעות אם אני מתקשר אלייך בשעה 
כזאת", אמר פרוש לעו"ד דביר, "קיבלתי לפני כחצי שעה את 
לומר  כדי  והתקשרתי  המתוקן  הגיוס  חוק  של  הסופי  הנוסח 
את  כך  לקבל  מסוגל  ולא  הנייר  על  להסתכל  יכול  לא  שאני 

השבת".
החמין שבישלה מחלקת יעוץ וחקיקה ביום שישי בצהריים, 
היה בלתי אכיל ולא רק כמנה עיקרית בסעודת שבת, אלא גם 
כסעודה שלישית בשבתות שעון החורף, הנאכלת בדוחק כדי 
לצאת ידי חובה. בחוק המתוקן שהגישה הפרקליטות הופיעו 
העוסק  מפורש  סעיף  דוגמת  לעיכול  ניתנים  בלתי  מונחים 
רק  'דחייה  על  המדבר  ונוסח  ישיבות'  בוגרי  גיוס  ב'עידוד 
בשיעורים' לגילאי 21 ואילך במקרה של אי עמידה ביעדים. 
פרוש הבין שאם כך ייראה הנוסח הסופי, הרי שעיתון 'הפלס' 

לא יהיה הביטאון היחיד שיבקר קשות את 'גזירת הגיוס'. 
את  להפסיק  את הצדדים  אילצה  באופק  הנראית  השקיעה 
צאת  עם  אחרי,  שעות  וארבע  עשרים  אותה  ולחדש  השיחה 
ולעשות  להקדים  הנוהגים  יש  המשפטים  במשרד  השבת. 
מלאכה כבר במוצ"ש בבוקר כדי לעמוד בעומסים, אבל כאן 
נתבקשו כל המעורבים לשבות ממלאכה, ויש מי שמאמין כי 

הבקשה כובדה.  
ישראל  אמוני  שלומי  התעדכנו  כוכבים,  שלושה  כשנצפו 
בחדשות הזוועתיות שהגיעו מעיר האורות והפיצוצים פריז. 
בין  פנאי להבדיל  ולחברים מיהדות התורה, לא היה  לפרוש 
תוך  הטריקולור.  בצבעי  הבדלה  נר  עם  ולהאיר  לחול  קודש 
שרת  מול  סוער  דיון  של  בליבו  עצמם  מצאו  הם  קלה  שעה 

המשפטים שקד ובכירי לשכת היועמ"ש ומשרד הביטחון. 
ותובא  ראשונה,  בקריאה  השבוע  שאושרה  התוצאה 
ביותר  הטובה  היא  הבא,  בשבוע  ושלישית  שנייה  לקריאה 
לשר  נמסרה  היעדים  לקביעת  הסמכות  שנוצרו.  בנסיבות 
הביטחון, מתווה הביניים הוארך עד לשנת 2023. לפי הנוסחה 
אי  מחמת  שנה  באותה  יפקע  החוק  אם  שגם  הרי  המתוקנת, 
עמידה ביעדים, ישרור מצב משפטי עמום, וזאת מכוח סעיף 
36 לחוק שירות ביטחון המאפשר לשר הביטחון לדחות או 
לבטל את גיוסם של מיועדים לשירות ביטחון. בג"ץ אומנם 
קבע שהדיחוי לבני הישיבות מחייב חקיקה ראשית ואינו יכול 
להסתמך על הוראת שר הביטחון, אולם בניגוד לחוק שעבר 
נקבע  לא  המתוקנת  החוק  שבהצעת  הרי  שעברה  בקדנציה 

מפורשות כי יוטלו סנקציות פליליות.  
על  להסתמך  כדאי  לא  ממש  העבר,  מניסיון  ללמוד  אם 
דקדוקי חקיקה שיאפשרו להתחמק מעמידה רשמית ביעדים. 
כי  השבוע  להסביר  היטיב  אומנם  יעלון,  בוגי  הביטחון  שר 

יפקע בגין חסר של עשרים  אין היגיון בכך שהסדר הביניים 
מתגייסים כפי שהיה בשנה האחרונה, אך לכולם ברור כי אם 
הפער יעמוד על מאות ולא על עשרות - בג"ץ יתערב ויאמר 

את דברו. 
עו"ד  ליועמ"ש  המשנה  התריעה  שהתקיימו,  בדיונים 
דינה זילבר, כי זה בדיוק מה שקרה בחוק טל. המציאות לא 
קבר  ובג"ץ  מתה,  לאות  שהפכה   – החקיקה  עם  התיישרה 
רשמית את החוק. התובנה הזאת גורמת גם לח"כים החרדים 

לקוות שבשנים הבאות תהיה עמידה ביעדים.
בכסף הקואליציוני שחולק השבוע בנדיבות, הועברו כמה 
חרדי  נוער  עבור  לתקצוב  בסתר",  כ"מתן  טובים  מיליונים 
מנותק. אחד מחברי-הכנסת ציין באירוניה כי רק בזכות הנוער 
לעמוד  ניתן  חרדי,  כנוער  הגיוס  ביעדי  ונחשב  עול  שפרק 
ביעדים שמאפשרים למי שתורתו אומנותו לשבת ולשקוד על 

תלמודו.  
בשורה התחתונה, כמו בהסכם הגרעין עם איראן, הרווחנו 
זמן  מרווחי  כניצול  ימיה  בראשית  הוגדרה  הציונות  זמן. 
כולנו  השבוע:  לומר  ניתן  הזה  בעניין  ולפיכך  היסטוריים, 

ציוניים.

האיום הוויז'ניצאי
"אל תאיימו עלינו", אמר בטון שלו ורגוע יו"ר הקואליציה 
עיניהם  לנגד  התורה,  יהדות  סיעת  ליו"ר  הליכוד  מטעם 
נספיק  "לא  הקואליציה,  סיעות  יושבי-ראש  של  המשתאות 
יודעים  וחבריך  אתה  וגם  הגיוס  חוק  העברת  את  להשלים 
שהעיכוב לא נוצר בגללנו. אם תתעקשו, נלך לבחירות והכל 

יתפוצץ".
אלא  או שתיים,  קדנציה  לפני  נאמר  לא  המשפט המתסיס 
יושבי-ראש  של  השבועית  הישיבה  במהלך  שני שעבר  ביום 
סיעות הקואליציה. ח"כ מוזס התעקש כי יש להביא את התיקון 
להעברת  בצמידות  ושלישית  שנייה  בקריאה  הגיוס  לחוק 
התקציב, ולא דקה אחר כך. הנגבי הסביר שמדובר במשימה 
בלתי אפשרית, "צריך לפרסם את החוק לעיון הציבור ולקיים 
דיון בוועדה. זה ייקח כמה ימים ולכן לא נספיק להעביר את 
שמדובר  והזכיר  התעקש  כשמוזס  התקציב".  עם  ביחד  זה 
הרוח  בקור  הנגבי  – השמיע  ברורה  קואליציונית  במחויבות 

האופייני לו את האיום הריק מתוכן בהליכה לבחירות. 
היישר  מהירה  בריצה  המשותפת  מהישיבה  יצא  מוזס 
לישיבת סיעת יהדות התורה. שלא כדרך הטבע, נכחו בישיבה 
מנהלי  לבקשת  וזאת  התורה,  דגל  ח"כי  גם  שעבר  בשבוע 
הסמינרים – שידעו תמיד לתפעל את נציגי יהדות התורה כמו 
חברי מרכז המפעילים את ח"כי הליכוד. כשמנהלי הסמינרים 
סיימו להשמיע את זעקות השבר נגד המחוז החרדי במשרד 
החינוך, קמו ח"כי דגל התורה ללכת. "רגע, תשמעו מה היה 
וכשהחברים  מוזס,  לעברם  קרא  הסיעות",  ראשי  בישיבת 
מיהר  הסיעתית,  הפלגנות  על  מתבדח  שוב  שהוא  חשבו 
ראשי  לישיבת  מתכוון  "אני  להבהיר:  הוויז'ניצאי  הח"כ 

סיעות הקואליציה. הנגבי איים בהליכה לבחירות אם נתעקש 
להעביר את תיקון חוק הגיוס ביחד עם התקציב". 

בשעה שיו"ר סיעת יהדות התורה המאוחדת עורר מהומה 
בחדר ישיבות הסיעה, בר הפלוגתא לעימות, יו"ר הקואליציה 
ויו"ר ועדת חוץ וביטחון צחי הנגבי, מיהר להתקשר לבעל-

הבית ששהה בוושינגטון. נתניהו ששייף את נאומיו באנגלית 
בגרון ניחר מהתקררות, נזרק באחת לתלאות הממשלה הצרה 
ונאלץ לטפל במשבר בשלט רחוק. רק חסר היה שישאל את 

הסובבים איך אומרים באידיש: תושיה.
ביבי לא הבין מה רוצים ממנו החרדים. "למה הם מאיימים? 
הרי עמדתי בכל מה שהתחייבתי לחרדים בנושא הגיוס", הוא 
שבאתי  יודעים  "החרדים  בחו"ל,  שהותו  במהלך  התלונן 
בקיץ  כבר  הנחיתי  לבקשתם,  התהליך.  אורך  לכל  לקראתם 
מצומצמת.  ועדה  ולהקים  להתקדם  יעלון  הביטחון  שר  את 
איילת שקד,  פרוש,  פגישה מסכמת עם מאיר  אישית  זימנתי 
ימים  כמה  מנדלבליט  ואביחי  ארי  בן  אחז  וינשטיין,  יהודה 
לפני נסיעתי לחו"ל. כולם מבינים שאף בחור ישיבה לא יגויס 
בכפייה אם ההצבעה תידחה מעט. למה לעשות עניין מכמה 

ימים?".
במדור זה נכתב לא אחת על הסחבת המכוונת שנקט נתניהו 
חייבים  שהפעם,  אלא  הגיוס,  בסוגיית  קודמות  בקדנציות 
להודות שהצדק דווקא עם ראש הממשלה. ביבי לא מרח וגם 
אלקין  זאב  השר  בשמו  פנה  שבועות,  מספר  לפני  ברח.  לא 
החרדים  בחברים  והאיץ  הקואליציוני,  ההסכם  את  שניסח 
החקיקה  נגררה  מדוע  השאלה  את  מוסכמת.  לנוסחה  להגיע 
עד לרגע שאחרי אחרון, יש להפנות בראש ובראשונה לחברי 

הכנסת החרדים. 

דואר צבאי
והתשובות  להנגבי  מוזס  בין  הקשים  הדברים  חילופי 
התגלגלו  מכן,  שלאחר  בימים  שהתקבלו  המגומגמות 
התורה  גדולי  מועצת  למזכיר  מוזס  ששלח  לשאילתה 
האגודאית הרב מרדכי שטרן. זה האחרון בתגובה של השולף 
של  הכנסת  לחברי  שמוען  במכתב  השיב  בקריה,  מהיר  הכי 

אגודת ישראל ופורסם בשתי גרסאות שונות. 
בגרסה הראשונה והאותנטית, נכתבו לחברי הכנסת הדברים 
כהווייתם: "לבקשת יו"ר הסיעה מוה"ר מנחם אליעזר מוזס 
והחסידות, חברי מועצת  גדולי התורה  פי  שיחי' שאלתי את 
השנייה  בגרסה  הגיוס".  חוק  לשינוי  בקשר  התורה  גדולי 
"לבקשתכם  הכנסת:  לחברי  נכתב  תעמולה  לצרכי  שצונזרה 
שאלתי וגו'". בשמו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, 
שאתר הציון שלו במירון הוא ביתו השני של מוזס, כבר נאמר 
כי אהבה ושנאה מקלקלות את השורה. חוק גיוס יש. לפיוס – 

נמשיך לחכות עד בוא הגואל. 
השורה  המועצת,  מזכיר  מכתב  של  הגרסאות  בשתי 
כי  היא  דעתם  כי  להודיעכם  "הננו  זהה:  הייתה  התחתונה 
הסכמים חייבים לכבד וכי עליכם לעמוד על כך שחוק הגיוס 

יושלם על ידי שלוש קריאות לפני אישור תקציב המדינה". 
הרי  הנחרץ,  המכתב  למרות  כי  ראשון,  ביום  כשהתברר 
תקנונית- אפשרות  כל  ואין  הנגבי  עם  הצדק  שעובדתית 

חוקתית לדלג על ההליך בוועדת חוץ וביטחון, נמצאה הדרך 
לשחרר את הסינדול העצמי. מועצת גדולי התורה כונסה ביום 
לכינוס  נשלח  מנדלבליט  אביחי  הממשלה  ומזכיר  ראשון, 
כשבידו מכתב עם התחייבות חתומה על-ידי כל ראשי סיעות 
הקואליציה, להשלים את חקיקת תיקוני חוק הגיוס, עד ליום 

רביעי הבא.
היעדר  על  ביקורת  שמתחו  מי  היו  ישראל  אגודת  בסיעת 
איסוף המודיעין המוקדם של יו"ר הסיעה ושל מזכיר מועצת 
אפשר  שאי  ומבינים  בודקים  היו  הם  "אם  התורה:  גדולי 
הייתה  קריאות  בשלוש  כבר השבוע  הגיוס  חוק  את  להעביר 
רלוונטית  הלא  ההוראה  עם  הראשון  המכתב  הוצאת  נמנעת 
והכינוס המאולץ שבא בעקבותיו. הכל כבר סוכם בינינו לבין 
החילונית  בעיתונות  המיותרות  והכותרות  ראש-הממשלה 

הזיקו, וסייעו ללפיד ולא לנו".
לפרגון ההדדי בין החברים התרגלנו זה מכבר. על המהלך 
לומר  ניתן  מוקדם  תיאום  ללא  עצמאית  שהתגלגל  מוזס  של 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גיוס כספים

מצאו את ההבדלים. מכתבי מזכיר מועצת גדולי התורה
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במבט לאחור: גם זו לטובה. אחרי שהמכתב 
דבר,  של  בסופו  קו.  החברים  יישרו  פורסם 
החלטת המועצת העבירה את החוק מהמגרש 
לצאת  נתניהו  את  ואילצה  לרבני,   - הפוליטי 

מגדרו ולחתום על התחייבות כתובה. 
וליו"ר  לנתניהו  הבהיר  גם  האמור,  האקט 
הקואליציה שבנושא הזה אין מקום למשחקי-
ממקימי  קיש,  יואב  ח"כ  כאשר  אצבעות. 
יום  'מאהל הפראיירים' הסביר למוזס בבוקר 
מהרשימה  ח"כ  עם  להתקזז  בכוונתו  כי  שני 
מוזס  להצבעה,  יעלה  הגיוס  כשחוק  הערבית 
פנה להנגבי והסביר לו 'ככה שהוא יבין', שגם 
התקציב  על  מההצבעה  להיעדר  שוקל  הוא 

עקב חתונת נכדתו ביום המחרת.
כשהנגבי התחמק ותירץ כי ממילא יש רוב 
היעדרותם  עקב  הגיוס  חוק  להעברת  מוצק 
העקרונית של הח"כים הערבים )13 מהרשימה 
המשותפת ו-1 ממרצ(, מוזס לא ויתר והסביר 
שהעקרונות שלו לא פחות מוצקים. את השפה 
הזאת הנגבי מבין וכשהחלה הקריאה השמית 
החוזרת של חברי הכנסת הוא דלק במסדרון 
אחרי יואב קיש, נכנס עמו יד ביד למליאה ולא 
האחרון:  ברגע  מכריז  אותו  ששמע  עד  נרגע 

בעד. 
את השאלה מדוע נסחב תיקון החקיקה עד 
לשחקנים  אפוא  להפנות  יש  פציעות,  לזמן 
בקדנציה  המגרש.  על  ששיחקו  החרדים 
ואטיאס  פרוש  הכנסת  חברי  התנדבו  שעברה 
לעשות את העבודה השחורה ולשבת בוועדת 
זכות  בלי  לדיונים  כשותף  לצידם  שקד. 
בסבב  גפני.  מוישה  ח"כ  גם  ישב  הצבעה, 
הספסל  על  לשבת  בש"ס  העדיפו  הנוכחי, 
אטיאס  התורה.  מיהדות  לחברים  גיבוי  ולתת 
למגעים  מודאג  כאזרח  שותף  היה  אומנם 
היועץ  ולשכת  הביטחון  משרד  צמרת  עם 
התקיימו  הדיונים  מרבית  אולם  המשפטי, 
סטטוס- של  בסוג  ש"ס,  נציג  של  בהיעדרו 
קוו שהתקבע במשך השנים ולפיו, מה שטוב 
לבחורי יהדות התורה, יפה גם למיטב הנוער 

של ש"ס. 
אבל גם ביהדות התורה נראתה כאן חלוקת 
פעולה,  שיתפו  ופרוש  ליצמן  גפני,  עבודה. 
פרוש  ח"כ  נכח  מהפגישות  גדול  בחלק  אבל 
בגפו. "מטבע הדברים כסגן שר היה לי יותר 
בתקופת  הכספים  ועדת  ליו"ר  מאשר  זמן 
במשרה  שמתפקד  הבריאות  ולשר  תקציב 
מלאה", סינגר השבוע פרוש על חבריו. אצל 
פרוש אף פעם אין לדעת מנימת קולו אם הוא 

רציני, או ציני, או אולי גם וגם.
ויהיה  הווה  היה,  שהוא  להבהיר  כדי 
על  יעמוד  כי  להצהיר  גפני  מיהר  בעניינים, 
כך שהחקיקה תושלם עד יום שני הבא, וזאת 
עו"ד  הכנסת,  של  המשפטי  שהיועץ  למרות 
מינימלי  דיוני  הליך  לקיים  ביקש  ינון,  אייל 

ליום  עד  הפחות  לכל  וביטחון  חוץ  בוועדת 
ברגע  נקבע,  כבר  שהעיקרון  אחרי  רביעי. 
שהוסכם לדחות את ההצבעה למועד שאחרי 
התקציב, התעריף חשוב פחות. ההנחה בקרב 
משפטיים  אילוצים  אם  שגם  היא  החברים 
יעבור  החוק  ימים,  בכמה  ההצבעה  את  ידחו 

לבסוף ככתבו וכלשונו.
השבוע  הניפה  החקיקה  תיקון  דגל  את 
אך  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת 
זה לא מנע מהחברים חדורי המטרה ב'הפלס' 
דגל  של  לעברה  החיצים  את  לכוון  להמשיך 
התורה. גזירי עיתונים ישנים של 'יתד' נשלפו, 
לכל  מהארכיון.  הובאו  גפני  של  ציטוטים 
גזירה יש כתובת, והמען למאמרי נתי גרוסמן 
רחוב  ומתמיד  מאז  היה  הגיוס',  'גזיירת  נגד 
יצחק ניסים 19 בבני ברק  – בתיבת הדואר של 
גפני משה, המנוי בעל כורחו על עיתון הפלס 

מיום היווסדו.
 

ליבאי בעי
פרוש ישב ביום שני בחדרו כשערימות של 
מדוע  כשנשאל  שולחנו.  על  מונחות  טיוטות 
חיכה עם חבריו עד לרגע האחרון, הוא הסביר 
שהשאלה מוטעית מיסודה. מסתבר שהמגעים 
בראשית  שם  אי  החלו  הגיוס,  חוק  לשינוי 
חודש תמוז התשע"ה. במשך שלושה שבועות 
נוהלו מגעים עם עו"ד דוד ליבאי, לשעבר שר 
המשפטים מטעם העבודה, שהתבקש להוביל 
את המגעים לשינוי החוק מטעם יהדות התורה. 
המוצעים,  התיקונים  את  לליבאי  הציג  פרוש 
עצמו  שליבאי  הסעיפים  על  התבססו  אשר 
ועו"ד נוסף, משפטן אפרורי בשם בוז'י הרצוג 
ששתיקתו באותם ימים הייתה אומנותו, ניסחו 

בתיאום עם החרדים בקדנציית ברק ב-99'. 
הנושנה  החוק  הצעת  על  ההסתמכות 
להסביר  לפרוש  אפשרה  ברק,  מקדנציית 
בגלגולה  הגיוס"  "גזירת  כי  לאדמו"רים 
נקיה  היטב,  גזורה  חליפה  היא  המתוקן, 
משעטנז רעיוני, זהה לתרשים עליו סמכה את 
ידיה בשעתו ההנהגה החרדית כולה בראשות 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
כשלושה  נמשך  ליבאי  אחר  החיזור 
המשפטים  שר  העדיף  שבסיומם  שבועות 
שגם  בגלל  אולי  התענוג,  על  לוותר  לשעבר 
כי  והבין  שלו  הבית  שיעורי  את  עשה  הוא 
העבודה תתנגד כאיש אחד לתיקון החקיקה. 
מי שהפתיעה השבוע לרעה היא חברת הכנסת 
בתגובה  בקולה  שהתחייבה  יחימוביץ  שלי 
בראיון  )ב-11.6.15,  לה  שהצגתי  לשאלה 
בהצבעה  תימנע  כי  פילפוליטיקה(,  לתוכנית 
הסנקציות  וביטול  הגיוס  חוק  תיקון  על 
הפליליות. יחימוביץ נחשבת לאישה שמילתה 

הכל  לפעמים,  אצלה  שגם  מסתבר  אך  מילה 
דיבורים.

ידי דוד ליבאי  אחרי שאופציית הייצוג על 
הדין  עורך  החרדים  את  לייצג  נתבקש  נפלה, 
למחויבות  ובהתאם  זה,  בשלב  מירון.  יצחק 
הביטחון  שר  נתבקש  הקואליציוני,  בהסכם 
בוגי יעלון לכנס ועדה פנימית לשינוי החקיקה. 
למישרין  הלך  הכל  לא  כאן,  שגם  אלא 
כשיעלון  קרה  זה  הדורים.  ליישר  היה  וצריך 
והזמין  היהודי  מהבית  נציג  לוועדה  ציוות 
אילן.  שחר  חדו"ש  עמותת  מזכ"ל  את  לדיון 
להם  נעשה  מופיע  ששחר  שמעו  כשהחרדים 
שחור בעיניים. "למה אתה הופך את הוועדה 
לפוליטית?", אמר פרוש לשר הביטחון, "אין 
עמדות  והשמעת  נציגים  בהבאת  צורך  שום 
בוועדת  נאמר  כבר  הכל  הרי  כי  סותרות 
שיבטל  תיקון  לנסח  זה  מה שצריך  כל  שקד. 
למחויבות  בהתאם  הפליליות  הסנקציות  את 

בהסכם הקואליציוני".
ליועץ  הנכונה  הפקודה  את  נתן  יעלון 
בן  אחז  הביטחון,  משרד  מטעם  המשפטי 
מצומצם.  בהרכב  כונסה  והוועדה  ארי, 
בשלב  לצד.  ומצד  ליד  מיד  הועברו  טיוטות 
מסוים נתבקשה שרת המשפטים איילת שקד 
להיכנס ללב העניין. לדברי החברים החרדים 
שעברה,  בקדנציה  קשות  ממנה  שהתאכזבו 
לטובה  הטייס  אשת  הפתיעה  שהפעם  הרי 
ושליטתה  הדומיננטית  בנוכחותה  בעיקר 
טרם  ממשרדה.  שיצאו  המשפטיות  בעמדות 
סגן  עם  נפגש  הוא  לחו"ל  נתניהו  של  צאתו 
מזכיר  שקד,  המשפטים  שרת  פרוש,  השר 
לממשלה   – המשפטיים  והיועצים  הממשלה 
המלאכה.  את  לגמור  כדי  הביטחון,  ולמשרד 
ולספר  להתלונן  כדי  התקשר  הנגבי  כשצחי 
מה מוזס מעולל, ביבי באמת הופתע ולא הבין 

בשל מה המהומה. 
סביב  לשבת  ראש-הממשלה  של  נכונותו 
שולחן עגול עם שרת המשפטים, היא העדות 
הטובה ביותר לרצינותו. כמנהג חסידים יראים 
ושלמים, ביבי לא פנה אל הגברת שקד ישירות 
במהלך הדיון, וביקש ממזכיר הממשלה לסכם 
ולהסביר היכן הדברים עומדים. כשזה מצידו 
ישב  ביבי  לאיילת שקד,  את השרביט  העביר 
ששקד  ככל  בקשב.  והאזין  ארוכה  שעה 
הטמפרטורה  צנחה  כך  בדיבורה  האריכה 
כך  אחר  ימים  שכמה  אפוא,  פלא  אין  בחדר. 
התקררות  עם  הברית  בארצות  נחת  נתניהו 

קשה. 

זכות השיבה
השבוע  הסתובב  הכספים  ועדת  יו"ר 
החליטו  הכלה  שהורי  כחתן  במסדרונות 
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בפעם הראשונה מאז 
שב מהמקום שאיש 

ממנו חי עוד לא חזר, 
הזכיר דרעי לנוכחים 
את היו"ר האנרגטי 
משנות השמונים 

והתשעים. סגן ראש 
עיריית אלעד צוריאל 

קריספל, מוותיקי 
עסקני ש"ס ואושיית 
רשת חברתית, קילס 

את המפגש במניפסט 
גדוש בשבח והלל, 

שיכול להוציא מתחת 
ידיו רק איש-מפלגה 

המקרין חמימות אישית 
בטמפרטורה גבוהה. 

בקרירות הסתווית 
שמאפיינת את המדור 
ניתן לסכם זאת בשתי 

מילים: ברוך השב

פרוש הציג לעו"ד 
דוד ליבאי את 

התיקונים המוצעים, 
אשר התבססו על 
הסעיפים שליבאי 
עצמו ועו"ד נוסף, 

משפטן אפרורי בשם 
בוז'י הרצוג ששתיקתו 
הייתה אומנותו, ניסחו 
בקדנציית ברק ב-99'. 
ההסתמכות על הצעת 
החוק הנושנה, אפשרה 

לפרוש להסביר 
לאדמו"רים כי "גזירת 

הגיוס" בגלגולה 
המתוקן, היא חליפה 

גזורה היטב, נקיה 
משעטנז רעיוני

המהפכה חוזרת. יו"ר ש"ס דרעי עם מנכ"ל מעיין החינוך התורני ביטון וסגני ראשי הערים מטעם ש"ס
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

פרסום  לו.  שנתנו  הנדוניה  את  ברבים  לפרסם 
ההוראות  מכוח  הקואליציוניים  התקציבים 
ישראל  פרשת  בעקבות  היועמ"ש  של  החדשות 
מימרת  לשקופים.  התקציבים  את  הפך  ביתנו, 
העין  מן  הסמוי  בדבר  השרויה  ברכה  על  חז"ל 
בחסות  ורק  רלוונטית,  כה  נראתה  לא  מעולם 
הכותרות  כל  הופנו  לא  מפריז  המיתמר  העשן 

לתקציבי החרדים.
בהסכם הקואליציוני הובטחו לכל ח"כ מיהדות 
גפני  שקלים.  מיליוני  עשרים  ומש"ס  התורה 
הציע כבר לפני כמה חודשים לוותר על מראית 
הכל  את  ולהכליל  שלל  וחלוקת  ביזה  של  עין 
ובעקבותיה  התקבלה  ההצעה  הרשמי.  בתקציב 
תקצוב  מסודרת שבמרכזה  רשימה  לעולם  באה 
של עשרות מיליונים לחינוך העצמאי, לישיבות 
פה  מיליונים  פירורי  כמה  ובשוליה  ולסמינרים 
להכביר  מיותר  אודותיהם  נבחרים  ליעדים  ושם 

מילים, יען כי האויב קורא ומאזין.
באיחור  גילו  הם  כי  השבוע  טענו  בש"ס 
התקצוב  את  תרגיל.  להם  עשה  שגפני  אופנתי 
וארבעים  מאה  בסך  להם  שנועד  הקואליציוני 
מיליון הוא מכר לאוצר ככיסוי לקיצוץ הרוחבי 
סעיפים  להוסיף  דאג  ובמקביל,  בתקציבים, 
שקלים  מיליוני  ועשרים  מאה  בסך  תקציביים 

עבור מוסדות וגופים הקשורים ליהדות התורה.
כשדרעי שמע על כך הוא הזעיק את סגן שר 
על  לוותר  שלא  לו  והורה  כהן  איציק  האוצר 
אגורה שחוקה. בחזית התקשורתית דרעי בכלל 
התעקש על תחום אחר: מע"מ אפס על תעריפי 
ל'שקופים'  והנחות  הציבורית  בתחבורה  נסיעה 
הקלעים  מאחורי  אך  וחשמל,  מים  תשלומי  על 
המאבק היה על כל הקופה. דרעי הבהיר כי נציגו 
בעד  יצביע  לא  וקנין  יצחק  הכספים  בוועדת 
התקציב ונתניהו וכחלון נאלצו להכניס את היד 

לכיס ולעמוד בהתחייבויות. 
כי  ומסביר  הטענות  את  דוחה  בתגובה  גפני 
הוא זה שעמד לצידה של ש"ס: "באוצר הציעו 
בוועדה  התקציב  את  להעביר  שעבר  בשבוע  לי 
בתמיכת שני חברי כנסת מהרשימה הערבית אבל 
עמדתי לצידו של דרעי והבהרתי שעד שהוא לא 
יקבל את שהובטח לו, ועדת הכספים לא תצביע 

על התקציב".  
התחתונה  בשורה  הגרסה,  תהיה  אשר  תהיה 
להיות  יכולים  דרעי  וגם  גפני  גם  כי  לומר  ניתן 
מרוצים. גפני סיפק את הסחורה, הוביל את דיוני 
כלליות  בסוגיות  הכותרות  את  ומיקד  התקציב 
הוועדה  יו"ר  ואיפה  הוא  איפה  חרדיות.  ולא 
בקדנציה שעברה, ח"כ ניסן סלומינסקי, שאפשר 
לאופוזיציה להשתלט על דיוני הוועדה, לשבש 

את העברת מע"מ אפס ולהפיל את הממשלה.
דרעי מצידו, הצליח אחרי שלוש עשרה שנה, 
להפנות את מרבית הכסף הקואליציוני של ש"ס 
על  הספרדי.  הציבור  של  האמיתיים  לצרכים 
הפריפריה,  במשרד  צבועים  הלא  התקציבים 
האחרונים,  בשבועות  כאן  נכתב  והגליל  הנגב 
שנעשה  מה  זה  חשוב,  פחות  שלא  מה  אבל 
מדובר  כאן,  ש"ס.  של  הקואליציוני  בתקצוב 
במגמה הפוכה מזו שראינו בשלוש עשרה השנים 
האחרונות תחת הנהגתו של היו"ר לשעבר אלי 

בסתר'  'מתן  של  מיליונים  עשרות  עוד  לא  ישי. 
לצינורות תקציביים שנסתמים בדרך כמו פתחי 
מיליון,  משמונים  למעלה  סערה.  בימי  ניקוז 
שהובטחו  המיליונים  וארבעים  מאה  מתוך 
מעיין  רשת  ולקידום  לשיקום  יועברו  לתנועה, 
זאת  שמכנים  איך  או  ש"ס,  של  התורני  החינוך 

הש"סניקים: המהפכה חוזרת. 
בשנים עברו, סכום לא מבוטל מהתקציב דלף 
בדרך או נתקע בצנרת בגלל סתימות משפטיות. 
הכללי  והחשב  לממשלה  המשפטי  היועץ 
באוצר, ידעו להסביר שהסעיף לא שוויוני ו/או 
גדול מהתקצוב  וחלק  ו/או לא חוקי,  לא שקוף 
הוחזר לאוצר בצער רב בסוף השנה. כדי להימנע 
ממצב דומה, שלח דרעי את מנכ"ל רשת המעיין, 
חיים ביטון, ביחד עם סגן שר האוצר איציק כהן, 
לסדרת דיונים מקדימה מול נציגי לשכת היועץ 

המשפטי לממשלה והחשבת הכללית באוצר. 
יש  העצמאי,  לחינוך  בניגוד  החינוך,  למעיין 
לריב  במקום  ארבעה.  ולא  אחד  בעל-בית  כיום 
ותקנים נעשתה שם עבודת שיקום  על משרדים 
האחרונים  בשבועות  נערך  ובעקבותיה  בשטח 
פילוח צרכים מדויק. מנכ"ל רשת מעיין החינוך 
הנגועים  בכירים  פקידים  מול  למפגשים  הגיע 
אותם  להבין  בהחלט  אפשר  קדומות.  בדעות 
הואיל ורק לפני שנה פלוס, הם קראו בעיון מאות 
עמודי ביקורת במסגרת דו"ח קשה שפורסם על 

הרשת. 
פגישה.  אחר  פגישה  למטרה  חתר  ביטון 
אליהם  דיבר  הוא  סדורים,  נתונים  כשבידיו 
שיועבר  המוגדל  התקצוב  כי  והוכיח  במספרים 
לבינוי, שיפוצים, שעות הוראה וכו', לא יתעדף 
הממלכתי.  החינוך  ילדי  מול  הרשת  ילדי  את 
במקרה הטוב, הכסף שיועבר יצמצם במעט את 
החינוך  לרעת  השנים  במהלך  שנוצרו  הפערים 

החרדי. 
מועילים  היו  לא  הללו  היפים  הדיבורים  כל 
כמובן, בלי התייצבות פוליטית ברורה של יו"ר 
ש"ס שהבהיר כי העברות התקציב לגופי החינוך 
למעשה  קודם  תנאי  בבחינת  הם  הספרדיים 
שהאישור  אחרי  רק  התקציב.  חוק  אישור  של 
ניתנו, הוכללו  והגושפנקא המשפטית  התקציבי 
על  דרעי  שכפה  התקציבית  במסגרת  הסכומים 

שר האוצר ועל ראש הממשלה.
מאוחרת  לילה  בשעת  השבוע  הגיח  דרעי 
כשהוא מלווה במנכ"ל ש"ס ורשת המעיין ביטון 
וישב עם סגני ראשי הערים מטעם ש"ס, ביניהם 
לזמן  עד  ההם  מהימים  אותו  שמלווים  אישים 
הזה. בפעם הראשונה מאז שב מהמקום שלפניו 
איש ממנו חי עוד לא חזר, הוא הזכיר למשתתפים 
את האיש האנרגטי, מלא החיות והמרץ משנות 
השמונים והתשעים: מדלג מנושא לנושא, מאבד 

עניין כשמתבזבז הזמן וחותר למטרה. 
קריספל,  צוריאל  אלעד  עיריית  ראש  סגן 
חברתית,  רשת  ואושיית  ש"ס  עסקני  מוותיקי 
קילס את המפגש במניפסט גדוש בפרגון, שבח 
איש- רק  ידיו  מתחת  להוציא  שיכול  והלל, 

בטמפרטורה  אישית  חמימות  המקרין  מפלגה 
גבוהה. בקרירות הסתווית שמאפיינת את המדור 

ניתן לסכם זאת בשתי מילים: ברוך השב.

ממלכתי-חרדי. גפני עם בכירי האוצר במסדרון ועדת הכספים



למעיין החינוך 
התורני, בניגוד 

לחינוך העצמאי, יש 
בעל-בית אחד ולא 

ארבעה. במקום לריב 
על משרדים ותקנים 

הופשלו שם בחודשים 
האחרונים שרוולים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו 
ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת 
לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי 
מכירות

דרושים



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

  ו'-ח' כסלו תשע"ו 18-20/11/15                       
            

03-6162228

■














דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן

2-2.5 חדרים





4-4.5 חדרים

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 



דופלקסים

+5 חדרים

וילות ובתים

■













3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■








■












+5 חדרים

■
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן

3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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yosiyagengmailcom
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ו'- ח' כסלו תשע"ו 18-20/11/15  203-6162228

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

עד היסוד, 1,050,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)24-24(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ ברח' אהרון דב, חזית, 
3 חד' ענקיים, כ- 100 
מ"ר, ק"א, 1,280,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 348# בלעדי! מיקום מצוין, 
קרקע, 4.5 חד', 90 מ"ר+ יח' דיור 

גדולה+ מחסן, 600,000 ש"ח. 
תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ 1180# בלעדי! בשכונת כנען, 
4 חד', 112 מ"ר+ אופ' 470,000 

ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 
072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ בחפץ חיים, ק"א, כ- 120 
מ"ר, 3 כ"א, עורפית, 4.5 חד', 

מטבח נפרד, יח' הורים 1,070,000 
______________________________________________)32-32(ש"ח. 050-6610501 סתיו

■ בשעריה פרטי, קוטג' 6 חד'+ 
ממ"ד+ מרפסת שמש, גינה, 2 

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

■ וילה 220/780 7 ח', ליד הכולל 
הרב יורם אברג'ל, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 050-8444490 
052-6175264)32-32(______________________________________________

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

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

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

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

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

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

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

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

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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וילות ובתים



ו'- ח' כסלו תשע"ו 18-20/11/15 וברכה 3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

דופלקסים
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ביקוש 
דירות
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agmailcom

עסקים

השקעות
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המרכז לייעוץ עסקי 
התקשר עכשיו 
לקביעת ניתוח עסקי 
לעסק שלך ללא עלות
 שירות קידום עסקים, שיווק, כספים, 

תפעול, הלוואות בערבות מדינה 
02-5725858

וילות ובתים
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וילות ובתים
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פנטהאוזים ודירות גן
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wwwdiralicoil
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wwwdiralicoil
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4-4.5 חדרים
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וילות ובתים
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פנטהאוזים ודירות גן
■







■





■








■





■




3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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bnayahuperfectprocoil

■


shimonperfectprocoil
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לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון

■







ביריה

בית מאיר
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Springerviewisraelcom

גורן

■






mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון

■
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יבניאל

ירושלים
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דימונה
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הרי יהודה
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בית חילקיה
■




■




■






■







■










■
















■










■











■








■




■





■






■





■




■




■









בראשל"צ
למכירה 

מגרש 250 מ"ר
בתוכנית לבנייה רוויה
& 180,000

דן: 050-6855521
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

■







מושב עלמה

מושב תרום

■








wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת
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מירון
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ספסופה

מצפה יריחו
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כוכב יעקב
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נדל“ן 
מסחרי
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קמפוס מפואר
050-4115114 לפרטים:
במרכז הארץ לאירוח בשבתות
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מושבה כנרת
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BA
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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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לפרסום
בלוח

03-6162228

■







הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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מוצרים 
rושירותים

■





■







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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בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

המזמין רכב בחו"ל, צלצלו אלינו
מבצעים חמים!

המחירים ירדו !!!
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קוממיות
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ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom
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מכוניות
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בואו להגשים חלום!
מתארגנת קבוצה לקניית

 i35 יונדאי
חדשים 0 ק"מ

במחיר מציאה!!!
בכמות

מוגבלת
050-5765449
052-7123419

ועוד מגוון רכבים במחיר זול

מאזדה
■






■





■



ישראל זכריה
טל: 054-6632298 ב"ב 
 tohanim2016@gmail.com

טוען רבני (למ)
מורשה ומקצועי
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תכשיר 
לשלום בית

לגברים בלבד

054-7103243
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ירושלים 52 ב"ב 03-592841

3 ב-100 
 סריגי 
ילדים 
נערות 
ונשים

3 ב-50 
מכנסי 
ילדים 

חצאיות 
וסרפים

 50
חצאיות 
מחויטות 
לנשים

&&&

אצל בתיה

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

החולצות הגיעו!
ח לצה עניבה
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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

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■






שלוחה 2 • המידע חים

 ■






ethelspotnikcoil

052-7616639
14:00-20:00

6-

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני
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jobsmigvanimcom
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גננת מנוסה לגיל שנתיים 
למ"מ עם אופציה לקבועה

למעון בבני ברק
דרושות

מטפלת חמה ומסורה 7:30-16:00

לחברת תקוה דרושים/ות052-7660483

מתאמים/ות
פגישות

שכר גבוה + בונוסים
משמרות בוקר

מידי
03-9058075 שלוחה 2

תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?
מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-769-7421

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

יששאפתן?
עבודה

כל המשרות למגזר החרדי

www.glatjobs.co.il

מחפשים
עבודה?

יותר מ-4500
משרות פנויות
בכל התחומים

מחכות לכם אצלנו!

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

46840

09-7966359

054-3076560
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meirbharavrabicoil
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meirbharavrabicoil
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JOBSkidumpluscoil
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MLsmilenetil
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misramailgmailcom



לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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pwallacom
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jobsmyfacecoil
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jobsbullmarketfxcom
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טל: 054-4887782

דרושים/ות

לסופרמרקט
בגבעת שמואל

קופאים/יות, קצבים/יות, 
סדרנים/יות, אופים/ות 

ועובדים/ות כלליים

קו עיתונות דתית / 7964431 /
ֹלמערך�ִדיור�ֹלבוגרות

בעֹלות�מוגבֹלות�שכֹלית�התפתחותית

בבני�ברֱק

ִדרושה�עו"ס
מייִדי בחצי�משרה,

:נא�ֹלשֹלוח�ֱקו"ח�ֹלמייֹל
Rachel@ohelsara.org

- פֱקס 03-5782135או�ֹלמס'

■






■







■




■


■




■




■



uo�cegmailcom

■






■



■




■



■


■




■




■



■








■





מרכז רפואי מעיני הישועה
מקצוענים עם נשמה

  tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל
או לפקס: 03-5771144

המשרה מיועידת לנשים וגברים כאחד

למרכז הרפואי מעיני הישועה בבני ברק דרוש/ה
ראש צוות למח' אחזקה

משרה מלאה  ניסיון בניהול עובדים
ידע במערכות אחזקה  השכלה טכנית- חובה
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אנחנו ברשת נתיב החסד דואגים לחסוך לכם
גם זמן וגם כסף, וגם זמן שהוא כסף... עם סניפים קרובים ומבצעים שווים

ככה זה כשיש סופר, גם קרוב וגם זול!

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

אלסקה

מידה 3-6

8990טיטולי האגיס
2 ב-

עלית
10402860/53

אצבעות שוקולד

נוזל כלים פיירי

720 מ”ל
ברקוד:

4015600515492

אבקת כביסה
מקסימה

סנו
6 ק”ג

3990 קרמבו

ריאו
32 יח’

375-500 גר’
תלמה

55-60 גר’
אסם

10במבה/ביסלי
4 ב-

סוגים שונים
אסם

1790עוגות בחושות
2 ב-

1190
3 ב-

/8B כוסות קרטון
סכו”ם מעולה/

קופסאות אחסון
250 מ”ל

150-250 גר’
אסם

לחמית/
1090קרקר זהב 74375  

2 ב-

סנו
2 ליטר

סוגים שונים

פוליווקס

וופל ‘מעולה’ 
ללא סוכר

200 גר’

10
4 ב-

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים  נתיב החסד 
12 קרית הרצוג.  יגאל אלון  | רח’   .03-5704963 .15 נויפלד  | רח’   03-5796771 23 קרית הרצוג.  | רח’ גניחובסקי   03-5448588
 .2 | רח’ פרדו   03-5226858 24 | רח’ הרב מלצר   03-6324538 11 | רח’ הרב קוק   03-6566551 15 | רח’ רשב’’ם   03-6099821
03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 03-9479944 | רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | רח’ קלישר 17 03-5755232 | אלעד: רח’ 
שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-909366/7 אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | הורקנוס 22 08-6430456 | 
הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905 ברכפלד: 

רח’ רשב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  |

כמה קרוב, ככה זול

2 ב-
2990

052-4872318לפרטים:*סדרנים לסניפיםבמשמרות*קופאיות לעבודה דרושות לסניפי ב”ב

ט”ו בכסלו 27.11.15עד יום שישיי’ בכסלו 22.11.15מיום ראשוןהמבצעים בתוקף
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20
4ב-

890

1 ליטר
סוגים שונים

990ויטמינציק פילה סלומון
ליח’נורווגי

1790

1990

5990
לק”ג

3 ב-
10

נודלס 200 גר’/
מקלוני אורז/מיץ 

אננס/ערמונים

קוקומן/עוגי/
שוגי/פיצי/

ציפי/לבבות
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