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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

פרשת וישלחבחולון בת-ים וראשל"צ
י-ם
ב"ב
פ"ת

17:14
17:15
17:15

16:00
16:16
15:56

זמני כניסת ויציאת השבת

יו"ר ש"ס אריה דרעי בפגישת חירום בבית נשיא מועצת החכמים מרן הגר"ש כהן:

"הבחירה היא בין דרך 
סאטמאר לדרך החזון איש"

"הבחירה היא בין התנתקות בסגנון סאטמאר 
לבין המשך שיתוף פעולה למען עולם התורה 
עם מוסדות השלטון בדרך שהתווה מרן החזון 
איש זצ"ל בימי קום המדינה"  אחרי העברת 
התקציב מחדש נתניהו את מאמציו להרחבת 
הקואליציה ונתקל בהתנגדות חרדית לצירוף 
יש עתיד  ליצמן לנתניהו: "לא נהיה קרש 

הקפיצה של לפיד כדי שאחרי כניסתו לממשלה 
יחזור לחבוט בנו" / בי"ס לפוליטיקה

תמו גזירות לפיד: התיקון לחוק הגיוס אושר בכנסת / עמ' 8

שניים אוחזים בחינוך
בש"ס מאשימים: "כינוס החירום של הח"כים 

והמנהלים האשכנזים נועד להשפיע על זהות המועמד 
שייבחר במכרז למנהל המחוז החרדי במטרה להפסיק 

את מהפכת קבלת הבנות הספרדיות לסמינרים 
שהובילה ש"ס בירושלים" / בי"ס לפוליטיקה

)צילום: יעקב כהן(

0722-30-3000
18 20,000

היתר עיסקא

54 ב"ב יזרעאל  עמק 
052-3401934 פגישת 

ייעוץ חינם: 

 17

שנות הצלחה אל תתנו 

לכאב 
לנהל את החיים!

ירון רחמין - מרפא מומחה
לכאב, לשיקום ולפזיותרפיה סינית

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

"הציבור הדתי בעיר בת ים יקבל כל 
מה שמגיע לו בזכות ולא בחסד"

בראיון ל"השבוע בחולון בת ים" מבטיח ראש 
העיר יוסי בכר: "לא אנוח עד שתהיה בבת ים 

שוויוניות אמיתית. אנחנו נעשה הכל שהתושבים 
ירגישו כל שקל מהתקציב. אתם יודעים שאני 

לא איש של סיסמאות, אני מזמין אתכם לישיבת 
מועצת העיר שתעסוק בתקציב, שם תוכלו לראות 

עין בעין לאן הולך רוב הכסף" / עמ' 4

 מכון MRI חדש נחנך ב'וולפסון'
 המכון 

נתרם הודות 
לתרומת 

קרן אדליס 
ובסיוע משרד 

הבריאות
/ עמ' 6



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

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 



הנחה על 
לילה רביעי

מ
הרב לנדא 

א מ מוצרים בד"ץ רובין ו
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רו
הו 

בפיקוח הרב אלי

מן המהדרין למהדרין גלאט 

טיסות 
במחירים 
מוזלים 

אטרקציות 
במחיר 
מיוחד!

להזמנת מקסימום נופש:

04-9986660
nofesh58@walla.com

10
תשלומים

< סוויטות וחדרים מפוארים ומחודשים צופים ללגונה

< ארוחות גורמה בשפע ממיטב מעדני השף 

< בריכת שחיה אקזוטית טרופית עם אוירת נופש אמיתית

< לובי מרווח ופינות נוי בצל עצי תמר ושמשיות 

< קפה ומאפה בכל יום / שתיה קלה וחמה / מיני בר בכל חדר

M
&

G
ק 

ִמי
ִגי

*

מקסימום נופש!
מלון הפאר קיסר פרמייר

Deluxe 

בשורה משמחת 
לנשות בת ים

נופש חלומי לנשים 
הופעות ענק ותכניות מושקעות עם אמניות מהשורה הראשונה!

סיפורים מהחיים ניהול וכלכלה נבונה

חיים 
ולדר

יצחק 
פדידה

מיכל לשם
סדנאות לדמיון 

NLP מודרך

אסתר סומך
סדנאות עיצוב 

וסטיילינג מדהימות

בתאריך: ז'-י' בשבט | 17-20.1.2016 

הרצאות מרתקות / הרקדות / זומבה / התעמלות מים / ועוד המון הפתעות!

מופע ענק 
האחיות כליפא

הפקה סוחפת 
מבית טלי אברהמי

מופע זמר חדש 
עם ענבר טביב

בברכה,

 ר' בנימין אלחרר 
יו"ר מועצה דתית

הרב יצחק אסקפה 
חבר הנהלת העיר

מר יוסי בכר 
ראש העיר

ר' רפאל ברנז 
 חבר הנהלת העיר 

 649₪
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מסובסד 
בשבילך!

מספר חדרים מוגבל!
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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

מאת: רן כהן

הסיעות  בין  המלחמות  מתחילות  אזרחית  שנה  סוף  בכל 
הזמן  שזה  יודעים  הם  גם  כאשר  העיר,  במועצת  השונות 
המתאים ביותר לפגישה של ארבע עיניים עם גזבר העירייה. 
ים  בת  בעיריית  הכלכלי  המצב  בארץ,  שונות  לערים  בניגוד 
'עשירות',  ערים  לאותם  בניגוד  אך  קשה.  היה  ומעולם  מאז 
חברתית,  כלכלית,  בצמיחה  במדד  מובילה  ים  בת  העיר 
חינוכית ותרבותית. כאשר השנה גם סיעת ש"ס יכולה לזקוף 
לעצמה לאחר שנים רבות עשיה ברוכה ושגשוג ציבורי. בימים 
כתיקונם, היינו יכולים לשוחח עם ראש העירייה בנוחות רבה 
והוא  שווים,  וליבו  שפיו  כאדם  ידוע  בכר  יוסי  שכן,  יתר, 
עצמו אמר לא פעם שאין לו בעיה שלשכתו תפעל גם כלשכה 
שכפינו  לומר  אפשר  הזה  הראיון  את  אך  הציבור.  לפניות 
לראש  שיש  פנויה  דקה  כל  אלו  "בימים  העירייה.  ראש  על 
העירייה הוא מעדיף להשקיע אותה בישיבה עם הגזבר. הוא 
מונח כמעט בכל סעיף בתקציב", אמרו לנו מקורביו של בכר.
# יוסי, תקציב העירייה עד כדי כך דורש ממך זמן ומאמץ?
"ברור. יכולתי להגיד לגזבר שיעשה מה שהוא חושב. הרי 
הוא שר האוצר שלנו. אך השנה לקחתי  איש הכספים,  הוא 
ביותר  החברתי  יהיה  העירוני  שהתקציב  אישית,  החלטה 
שיכול להיות. בכנסת מדברים שנים רבות על תקציב חברתי, 
ובכל שנה עולם כמנהגו נוהג. אנחנו השנה בבת ים נעשה הכל 
אתם  מהתקציב.  שקל  כל  ירגישו  שלנו  היקרים  שהתושבים 
יודעים שאני לא איש של סיסמאות, אני מזמין אתכם לישיבת 
עין בעין  מועצת העיר שתעסוק בתקציב, שם תוכלו לראות 
לאן הולך רוב הכסף. בעזרת השם בשנה האזרחית הקרובה 

התושבים עצמם יכירו בשינויים שיהיו ברחבי העיר".
במה יתבטאו השינויים? 

במחלקת  הרחובות.  בניקיון  בהשקעה  דברים.  "בהמון 
הרווחה. במחלקת החינוך. באירועי התרבות. בפרט שהשנה 
נחגוג יום הולדת 80 שנה לבת ים, ככה שבאמת תהיה סיבה 

למסיבה".
והציבור הדתי יהיה חלק מהחגיגות?

הכבוד  כל  עם  בחגיגות.  מרכזי  חלק  יהיה  הדתי  "הציבור 
ציבור  עם  למסורת,  מאוד  שקרובה  עיר  היא  ים  בת  לכולם 
כאן מלחמות  לנו  אין  וחרדית.  דתית  אוכלוסייה  מדהים של 
אחד  לחיות  שיודעים  תושבים  לנו  יש  דתיים.  חילונים  של 
עם השני בכבוד ובאהבה. לעצם השאלה, תהיה בטוח שרפי 
המאושר  ואני  קלים,  חיים  לנו  עושים  לא  אלחרר  ובני  ברנז 
ציבור  שליחי  על  מדובר  בקואליציה.  שותפים  שהם  ביותר 
לשם שמים, כאלו שבאמת עושים לילות כימים למען הציבור 
שתמך בהם, ואגלה לך סוד, הם לא עוזרים רק לציבור דתי 

וחרדי. ישבנו יחד כמה פעמים, הם מכינים תוכנית לאירועי 
להם  הבטחתי  אני  הקרובה,  התקציב  לשנת  תורנית  תרבות 
שמכיר  מי  שלהם.  הדרישות  במרבית  אותם  שאגבה  אישית 
אישית  אני  לליבי,  קרוב  והחרדי  הדתי  שהציבור  יודע  אותי 
כלל  בין  שהשוויוניות  עד  אנוח  ולא  לשוויוניות,  הבטחתי 

הציבורים בעיר תהיה באמת שוויונית".
עושה רושם שגם חברי מועצת העיר מהאופוזיציה מבינים 

שבאת לעבוד ולא לעשות פוליטיקה.
"כל מי שמכיר אותי יודע שברגע שנסגרו הקלפיות נסגרה 
לפני  שלושה  חודשיים  עושים  פוליטיקה  הפוליטיקה.  אצלי 
חינוך  מוסדות  לנו  יש  לנהל,  עיר  לנו  יש  לא.  ותו  בחירות 

לשפץ, יש לנו תושבים שצריך להעניק להם שירותים ואני לא 
חושב שזה יהיה הוגן לשים את המלחמות הפוליטיות במרכז 
העניינים. כל חברי מועצת העיר רובם ככולם מקבלים ממני 
את הכבוד הראוי להם, כולם שליחי ציבור. אין חבר מועצה 
גם אם הוא  יום,  ולא חזרתי אליו באותו  אחד שחיפש אותי 
מהאופוזיציה. אני יודע להפריד בין פוליטיקה לפוליטיקאי. 
אני יכול לגלות לך סוד שישנם חברי מועצת עיר מהאופוזיציה 
שנמצאים איתי בקשר ואני לא שומר טינה ולא איש שמחפש 
כבוד  מי שמחפש  עולם.  לבורא  ורק  אך  כבוד. הכבוד שייך 
הוא אדם מסכן. אני אעשה הכל על מנת שתושבי העיר בת ים 

יהיו מאושרים להתגורר בעיר הזאת".
יש לך איזו בשורה מיוחדת בשביל הציבור התורני?

 2016 ששנת  ים  בת  בעיר  הדתי  לציבור  מבטיח  אני  "כן, 
תרבות  באירועי  הן  תורנית,  בפעילות  וגדושה  עמוסה  תהיה 
והן בפעילויות חינוכיות. הן לבנים והן לבנות, הן לילדים והן 
למבוגרים. אולי שכחתם אבל בחודש האחרון התחילו להיות 
חוגים מסודרים בבתי הספר. אוטוטו יש לנו את אירועי חנוכה, 
שישבתי  החרדי.  המתנ"ס  בניית  זה  הכותרת  גולת  וכמובן 
לא  חרדי,  מתנ"ס  שנבנה  אלחרר  ובני  ברנז  רפי  עם  וסגרתי 
דברתי דיבורים בעלמא, אולם זה עדין לא פורסם, אבל לפני 
בכדי  ההסכם  את  האדרכיל  עם  חתמה  העירייה  ימים  מספר 
שיתחיל לתכנן את הקומפלקס הענק. אני לא ראיתי שעד היום 
היה מישהו שבאמת דאג לציבור הדתי, מה שבטוח שמישהו 
אני  הזה.  הציבור  חשבון  על  פוליטיקה  הרבה  עשה  כאן 
בפגישה הראשונה שלי עם רפי ובני הבטחתי להם דבר אחד, 
שבמשמרת שלי לא תהיה איפה ואיפה. אצלי לא יהיה הבדל 
בין הילדים, אין אצלי ילדים חורגים. במטאפורה הציבורית 

אני אבא של כולם ואני בעזרת השם אדאג לכולם".
במה זה יתבטא?

תורנית  תרבות  אירועי   2016 שבשנת  בכך  יתבטא  "זה 
יוכפלו. זה יתבטא בכך שבשנת 2016 הפעילות לילדים תהיה 
יתבטא  זה  ומאתגרת.  מעניינת  רצופה,  הפסקה.  בלי  כמעט 
בכך שנעשה הכל, אבל הכל על מנת שכל ילד וילדה ירשמו 
לחוגי העשרה במחירים מסובסדים. זה יתבטא בכך שהחוף 
כל  את  שנשפץ  בכך  יתבטא  זה  רציני.  שדרוג  יעבור  הנפרד 
גם  נפתח  כעירייה  בכך שאנחנו  יתבטא  זה  החינוך.  מוסדות 
מוסדות חינוך תורניים ברמה של חמישה כוכבים. זה יתבטא 
ילדים חדשים.  גני  בכך שאנחנו הולכים בס"ד לבנות מספר 
לנו עוד הרבה הפתעות. תרשום  יש  לי שזה המעט,  ותאמין 
התורני  הציבור  לך,  אומר  עכשיו  שאני  מה  לבנה  באותיות 
זה  בחסד.  ולא  בזכות  לו  שמגיע  מה  כל  יקבל  ים  בת  בעיר 

ציבור יקר ומדהים, איכותי ומוערך".

"הציבור הדתי בעיר בת ים יקבל כל 
מה שמגיע לו בזכות ולא בחסד"

בראיון ל"השבוע בחולון בת ים" מבטיח ראש העיר יוסי בכר: "לא אנוח עד שתהיה בבת ים שוויוניות אמיתית. אנחנו נעשה 
הכל שהתושבים ירגישו כל שקל מהתקציב. אתם יודעים שאני לא איש של סיסמאות, אני מזמין אתכם לישיבת מועצת העיר 

שתעסוק בתקציב, שם תוכלו לראות עין בעין לאן הולך רוב הכסף"



כל מוצרי 
התאורה והחשמל 

במקום אחד!
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מאת: אלי שניידר
 

ים  בת  שהעיר  עשור  מזה 
זו  תחרות  במסגרת  מתמודדת 
כוכבי   5 שנה  אחר  שנה  וקוטפת 
יופי. השנה, לראשונה בתולדותיה 
ובמגן  היופי  בדגל  העיר  זכתה 
על  שגברה  לאחר  וזאת  העשור 
במרכז,  נוספות  רבות  רשויות 
התואר  על  הן  אף  שהתמודדו 

הנכסף.
הניתן  אות  הוא  היופי  דגל 
יפה  "קריה  תחרות  במסגרת 
ומקיימת" על ידי המועצה לישראל 
לערים  הפנים  משרד  בחסות  יפה 
בפיתוח  המצטיינים  וישובים 

ובטיפוח איכות הסביבה בארץ.
ועדת  מבקרת  התחרות  במסגרת 
המשתתפות,  הערים  בכל  שיפוט 
ובמוסדותיה  העיר  ברחבי  מסיירת 
ובהם:  פרמטרים  מספר  ובוחנת 
התחדשות עירונית ופיתוח המרחב 
סביבה  איכות  קידום  הציבורי, 

במוסדות  ירוק  וחינוך  ומיחזור 
לבעלי  העיר  הנגשת  החינוך, 
מוגבלויות ושיתוף ציבור בהובלת 

תהליכים עירוניים.
הנהלת  שמה  האחרון  בעשור 
טיפוח  על  מיוחד  דגש  העיר 
ושיפור  הציבורי  המרחב  וחידוש 
המרכזיים  הפרוייקטים  העיר.  פני 
בבת  האחרונה  בשנה  שבוצעו 
חבר  של  רבה  להתרשמות  זכו  ים 

השופטים.
"ההישג  בכר:  יוסי  העיר  ראש 
המרשים הזה הוא תוצר של שיתוף 
הפעולה ההדוק בינינו כרשות לבין 
ממשיכים  אנחנו  ביחד  התושבים. 
יפה  ים  בת  ולקדם  להוביל 
וטוב  נעים  שכיף,  עיר  ומתחדשת, 
בעשור  עשתה  ים  בת  בה.  לחיות 
אך  מדהימה,  דרך  כברת  האחרון 
ואנו  נוספת  דרך  כברת  לפנינו 
התחדשות  לקדם  לפעול,  נמשיך 
למחוזות  ים  בת  את  ולהוביל 

חדשים".

 מכון MRI חדש נחנך ב'וולפסון'
  המכון נתרם הודות לתרומת קרן אדליס ובסיוע משרד הבריאות 
בטקס חגיגי שנערך השבוע בביה"ח, נכחו שר הבריאות יעקב ליצמן 

ראש עירית חולון; מוטי ששון וראש עירית בת-ים יוסי בכר
מאת: אלי שניידר

ה-  מכון  נחנך  בחולון   'וולפסון'  הרפואי  במרכז 
MRI החדש והמתקדם במדינת ישראל.

המכון הושק הודות לתרומתם האדיבה של משפחת 
אדליס והודות לסיוע של משרד הבריאות וקרן וולפסון.
של  לשירותם  יעמוד  החדש   MRI-ה מכון 
הרפואי  המרכז  של  השיפוט  אזור  תושבי  כ-500,000 
ראשון-לציון,  מערב  בת-ים,  חולון,  בערים  'וולפסון' 

דרום תל-אביב, יפו ואזור.
יעקב  הרב  הבריאות,  בנוכחות שר  האירוע התקיים 
עיריית  ראש  אדליס;   – התורמים  משפחת  ליצמן; 
בכר;  יוסי  בת-ים,  עיריית  ראש  ששון;  מוטי  חולון, 
חברת  מנכ"ל  איקן;  אריאל  מדיקל,  פיליפס  מנכ"ל 
'וולפסון',  ידידי  עמותת  יו"ר  בוסקילה,  אבי  'שראל', 
גוכשטט,  חנה  העמותה,  ומנכ"לית  ירושלמי  בן-חור 
יצחק  ד"ר  'וולפסון',  הרפואי  המרכז  מנהל   - וכמובן 
לוי,  יובל  וד"ר  זיו-נר  זהבית  ד"ר   – סגניו  ברלוביץ; 
נויפלד  שלום  ב'וולפסון',  האדמיניסטרטיבי  המנהל 

ומנהלת הכספים, אירינה דביר.
מנהל  'וולפסון'  הרפואי  במרכז   MRI-ה מכון  את 
הדימות  ממחלקת  כחלק  פוז'בסקי,  אלכסנדר  ד"ר 

בראשותו של ד"ר סורין אליאס. 
 ד"ר יצחק ברלוביץ, מנהל המרכז הרפואי 'וולפסון': 
הפיתוח  לתנופת  ביטוי  היא    MRI-ה מכון  "פתיחת 
אלה,  בימים  כעת.  בה  נמצא  שלנו  הרפואי  שהמרכז 
אנו שוקדים על בניית אגף ילדים חדש, שיפוץ ושדרוג 

של מחלקות ואגפים שונים, ביניהם המחלקה לרפואה 
דחופה )חדר המיון(. 

של  הידידים  עמותת  יו"ר  ירושלמי,  חור  בן 
תרומתם  על  אדליס  לקרן  מודים  "אנחנו  'וולפסון': 
בארץ.  המשוכללת   MRI-ה יחידת  להקמת  הנדיבה 
עמותת ידידי המרכז הרפואי 'וולפסון' רואה את עצמה 
ברלוביץ,  ד"ר  של  לימינו  ועומדת  לקהילה  מחויבת 
עם  כעת,  למימושם.  הצרכים  בין  גשר  להוות  כדי 
השלמת הקמת יחידת ה-MRI, יופנו מירב המאמצים  
ומשוכלל  בית החולים מודרני  לגיוס תרומות להקמת 
לילדים, כפי שמגיע לאוכלוסייה שלנו. אני מעודד גם 
מן העובדה ששר הבריאות ציין בנאומו, כי הוא מוכן 

לשקול שותפות עמנו בפרויקטים עתידיים".

 מימין לשמאל: אריאל איקן, מנכ"ל פיליפס מדיקל, 
 ר"ע בת ים יוסי בכר, ד"ר יצחק ברלוביץ, ר"ע

 חולון מוטי ששון, שר הבריאות יעקב ליצמן, יו"ר
עמותת הידידים של ביה"ח בן חור ירושלמי

לראשונה: בת ים 
זכתה בדגל היופי
לראשונה בתולדותיה זכתה בת ים בדגל היופי 

  "ובמגן העשור בתחרות "קריה יפה ומקיימת
ראש העיר יוסי בכר: "גאווה גדולה לעיר בת ים, 
שזוכה להיכלל לא רק ברשימת הערים האיכותיות 

בישראל אלא בין היפות שקיימות בה"

בראשות השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הרב אריה מכלוף דרעי
במעמד ראש הממשלה

מר בנימין נתניהו
ובנוכחות שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות 

ובכירים במשק,  במגזר הציבורי והשלישי
יום ג‘, י“ט בכסלו תשע“ו 1.12.2015

אודיטוריום עכו, בין השעות 8:30-16:00

בראשות השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

www.myreg.co.il/Galil2015 :להרשמה היכנסו לאתר



ערב פיוט ושירה מלא הומור וסטירה בליווי תזמורת
תתקיים אי"ה

במוצאי שבת, א' ר"ח טבת, תשע"ו 12.12.2015 בשעה 20:30
באולם צליל, רח' לאון בלום 40 )פינת רח' ההסתדרות( 

כרטיסים במחיר 20 ש"ח בלבד בערב המופע ובמכירה מוקדמת ב: 

 מתנ"ס "מקהלות" ברח' פילדלפיה 5, טל. 03-5015529 
ובמחלקה לתרבות תורנית רח' ויצמן 58, טל. 03-5027340
* הערב למבוגרים בלבד * מספר המקומות מוגבל * הישיבה בהפרדה *

שתיה חופשית

בס"ד

l  03-5027340 .טל  l  58373 רח' ויצמן 58, חולון  l  המחלקה לתרבות תורנית  l  
haimz@holon.muni.il :דוא"ל  l  03-5027189 .פקס  l    
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מאת: יעקב אמסלם

שבין  בלילה  אישרה  הכנסת  מליאת 
של  ארוכות  שעות  בתום  לשלישי,  שני 
בקריאה  הגיוס  לחוק  התיקון  את  דיונים 
ח"כים   49 תמכו  בהצעה  ושלישית.  שנייה 
נעדרו  הערביים  הח"כים  התנגדו.  ו-36 
הגדול חרף  לפער  דבר שהביא  מהמליאה, 

היותה של הקואליציה צרה.
תקופת  תוארך  ההצעה,  פי  על 
ותכונה  שנים  ל-6  שנים  מ-3  ההסתגלות, 
"תקופת הסתגלות ראשונה". בנוסף, מוצע 
לקבוע "תקופת הסתגלות שנייה" שאורכה 
עוד  כל  זו,  תקופה  במהלך  שנים.   3 יהיה 
גיוס, תתאפשר דחיית  תהיה עמידה ביעדי 

השירות למי שגילו עולה על 21.
גיוס  ביעדי  עמידה  אי  של  במקרה 
רק   21 גיל  מעל  גיוס  דחיית  תתאפשר 
תוך  הביטחון,  שר  שיקבע  בהיקפים 
הממשלה  שקבעה  הגיוס  ליעדי  לב  שימת 
הביטחון  שר  של  בהמלצתם  בהתחשב 
כמו  האזרחי.  השירות  על  הממונה  והשר 
שיגבש  בין-משרדי  צוות  להקים  מוצע  כן 
ביעדי  עמידה  לקידום  שנתית  רב  תכנית 

הגיוס, שיגיש המלצותיו לשר הביטחון.
כי "על פי מדיניות הממשלה  נכתב  עוד 
שהתגבשה בעניין זה, נכון וראוי להמשיך 
בקרב  הגיוס  ביעדי  העמידה  את  ולקדם 

הצבאי  השירות  למערך  החרדי,  המגזר 
והשירות הלאומי- אזרחי, בדרך של שיתוף 
ממשיים  אמצעים  יצירת  תוך  פעולה, 

להשגת מטרה זו".
יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ צחי הנגבי 
הציג את ההצעה ואמר כי "תיקון מספר 19 
ועורר  החרדי  במגזר  עזה  התנגדות  עורר 
חששה  הממשלה  הכללית.  בחברה  שיח 
לכך  תוביל  החרדי  בציבור  שההתנגדות 
שבפועל לא נעמוד ביעדי הגיוס ולא נממש 
סבורה  הממשלה  לכן  החוק.  תכלית  את 
שאפשר להמשיך ולקדם את העמידה ביעדי 
ועל  הדיאלוג  כללי  שינוי  במסגרת  הגיוס 

יסוד שיתוף פעולה עם הציבור החרדי".
האופוזיציה  ח"כי  עלו  הדיון  במהלך 
ליברמן  אביגדור  ח"כ  החוק.  כנגד  למחות 
שוויוני  לא  בחוק  מדובר  כי  במליאה  אמר 

המפריד בין שתי קבוצות אוכלוסייה. 
יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק בוז'י הרצוג 
את  מוביל  היום  החוק  "לצערי,  אמר: 
יצר  הקודם  שהחוק  בעוד  אחורה.  המהלך 
מעצורים משמעותיים והתנגדנו לזה, החוק 
היום משדר פטור כללי. כל מי שאומר שלא 
לא  שזה  יודע  בשירות  החרדים  את  צריך 
ליצור  כלים שעלולים  הזה  בחוק  יש  נכון. 
השתלבותי.  ואנטי  חברתי  אנטי  מהלך 
לא  חברתיים,  בתהליכים  מאמינים  אנחנו 

בהדרה ולא בהתנשאות".

תמו גזירות לפיד: התיקון 
לחוק הגיוס אושר בכנסת
לאחר שעות ארוכות של דיונים, אושר התיקון לחוק הגיוס 
במליאת הכנסת ברוב של 49 ח"כים מול 36 מתנגדים 3 

הח"כים הערבים נעדרו מהמליאה  יו"ר האופוזיציה הרצוג: 
"אנחנו מאמינים בתהליכים חברתיים, לא בהדרה ובהתנשאות"

מאת: חיים רייך
 

במהלך דיון בהצעת אי האמון שהגישה 
סיעת 'יש עתיד' בשל חקיקת החוק המעגן 
ידי הממשלה,  בני הישיבות על  את מעמד 
פרוש  הרב  ח"כ  החינוך  שר  סגן  שיבח 
עמדתו  על  יעלון  משה  הביטחון  שר  את 
לומדי  עם  ההסדר  המשך  בעד  העיקשת 
תורה שהיה נהוג טרום הממשלה הקודמת.

"חכמינו אומרים: "יפה שיחתן של עבדי 
זה  את  למדנו  בנים".  של  מתורתן  אבות 
את  מלוא  לנו  אין  לאחרונה.  רש"י  בדברי 
חשובה  דהיינו  אלו,  חז"ל  בדברי  ההשגה 
אבותינו,  עבדי  עבדים,  של  השיחה  יותר 

מתורה של בני אבותינו.
"אולם על אותו משקל אני מבקש לומר, 
הכיפה,  בלי  הביטחון  שר  של  שיחתו  יפה 
הדחייה  מתן  הסדר  המשך  בעד  שמדבר 
של  המתפלפלת  מתורתו  הישיבות,  לבני 
חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבוש הכיפונת, 
לבני  ההסדר  נגד  בשטנה  דווקא  שמדבר 
של  במחיר  גם  גיוסם  ובעד  הישיבות 

התנגשות וכפיה.
לדברי סגן השר, יש לשבח את התומכים 
"בכלל  וכפיה.  התנגשות  ללא  בהסדר 
צריך לדעת שכיום, בשיח הציבורי, כאשר 
מוסט  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  הציבור 
מי  כל  הרי  ישיבות,  לבני  ההסדר  כנגד 
שבכל זאת דוגל בהמשך ההסדר עם לומדי 
שיחתם".  "יפה  עליו  לומר  אפשר  התורה, 
עמדתו  על  הביטחון  שר  את  לשבח  צריך 
הוא  לפיד,  בתקופת  גם  שתמיד,  העקבית, 
כנגד  לפיד  של  הכפייתי  למסע  התנגד 
הציבור החרדי ושיחתו היא דווקא בשבחם 

של לומדי התורה.
לגמד  הניסיון  זה  אותנו  שמטריד  "מה 
את  לצמצם  הביטחון,  שר  של  מעמדו  את 
סמכויותיו של שר הביטחון, בעוד שכל אלה 
שמנסים לפגוע בסמכותו של שר הביטחון 
לתת דחיית שירות ללומדי התורה, יודעים 
שעם התורה והציבור החרדי יפעל ויתעקש 
עד כלות הנפש, שכל הלומד תורה, כל מי 
שתורתו אומנותו יקבל את הדחייה משירות 

צבאי".

"צריך לשבח את שר הביטחון 
על עמדתו העקבית"

סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש בדיון במליאה הכנסת: 
"למסיתים כואב שהחוק מחזיר לשר הביטחון את הסמכות 

לדחיית בני ישיבות"

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם

דרושים/ות מדריכים/מדריכות
למערך החוגים בעיר  

למגוון חוגי העשרה:

ציור אמנות 

גיטרה 

אנגלית 

ועוד ...

אורגנית התעמלות וכושר 

avisrael7@gmail.com :נא לשלוח למייל
או לפקס: 153-54-7769883

לפרטים: 054-7769883
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הדיון בוועדת המשנה לעניין איו"ש בוועדת החוץ והביטחון

"האיחוד האירופי הוא החטיבה 
להתיישבות של הפלסטינים"

ועדת המשנה לעניין איו"ש בוועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ ואל"מ במיל' מוטי יוגב )הבית היהודי( ערכה דיון 
מעקב בנושא הטיפול בבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטח  C ח"כ מוטי יוגב: "במבחן התוצאה מדינת ישראל 

לא מתמודדת עם הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית"
מאת: יאיר פלד

והביטחון  החוץ  בוועדת  איו"ש  לעניין  המשנה  ועדת 
)הבית היהודי( ערכה  יוגב  בראשות ח"כ ואל"מ במיל' מוטי 
דיון מעקב בנושא הטיפול בבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית 

.C בשטח
בשנים  הקצה  הארופאי  שהאיחוד  בוועדה  הוצג  בנוסף 
האחרונות בכל שנה מעל 100 מיליון אירו לקידום פרוייקטים 
 C בשטחי  מדינה  אדמות  על  לבדואים  חוקית  בלתי  לבנייה 
בניגוד לדין הבינ"ל ולהסכמי אוסלו בתופעה שניתן לכנותה 

"טרור הבנייה הבלתי חוקית". 
נתונים  הוועדה  לחברי  הציגו  ירושלים  עוטף  פורום  חברי 
גניבות  מדינה,  אדמות  על  הפלסטינית  ההשתלטות  אודות 

חשמל ומים, זיהום שמורות טבע ומי תהום. 
המדאיגה  העלייה  את  לנוכחים  הפורום  הציג  כן,  כמו 

במבנים הלא חוקיים הנבנים בשטח בסיוע האיחוד האירופי
אדומים  מעלה  "באזור  "רגבים":  עמותת  נציגי  לדברי 
בלבד ישנם כ-1000 מבנים בלתי חוקיים והמגמה רק הולכת 
ומתעצמת. מדובר בתהליך שמתחיל בפחונים ובהמשך במידה 
ולא הורסים את המבנה הוא הופך לקרווילות. הרעיון מבחינת 
הקיץ  במהלך  ולכן  השטח  על  להשתלט  הוא  הפלסטינים 
כלכלית  בהשקעה  מדובר  מאוישים.  לא  כלל  הללו  המבנים 
משמעותית שממומנת בעיקר על ידי גורמים באיחוד האירופי. 
כלכלית  כדאיות  שאין  למסקנה  יגיעו  גורמים  ואותם  במידה 

בהמשך העברת התקציבים מאחר ומדינת ישראל תממש את 
צווי ההריסה, הם יפסיקו להשקיע.

"הבעיה  כי  טען  הירדן  ביקעת  מועצת  ראש  אלחיאני,  דוד 
היא לא במחסור בצווי הריסה. נהפוך הוא. הבעיה היא שבתי 
המשפט לא מאפשרים לממש את צווי ההריסה הקיימים. יש 
קורה  ולא   2000 משנת  עוד  מבנים  על  הריסה  צווי  במועצה 
גם  כלום. חייבים להוציא את האחריות בנושא מבג"צ. אולי 
לבנות  ולהתחיל  מהפלסטינים  משהו  ללמוד  צריכים  אנחנו 

ללא אישור על אדמות מדינה".
"יש  כי:  בדיון  אמר  בנימין  מועצת  ראש  עוזר  שניר,  רוני 
ומשרד המשפטים  יד מתמשכת של משרד החוץ  אוזלת  כאן 
הפלסטינית  מהשתלטות  שמתעלם  הביטחון  משרד  ובראשם 

על אדמות מדינה. חייבים להבין שאם לא נעצור את הבנייה 
הלא חוקית לאורך כביש מספר 1, הטרור, האבנים הבקת"בים 
כביש   לסלול  נצטרך  שנים  כמה  בעוד  לשם.  גם  יגיעו  והירי 
עוקף שיעלה לירושלים בגלל הטרור שיצא מהכפרים באזור 

".E1
שניר הוסיף: "לא הגיוני שבג"צ יחליט בקלות כזאת להרוס 
בית כנסת בגבעת זאב, אבל מסגד ובית ספר של הרשות שנבנה 

ע"י האיחוד האירופי באופן לא חוקי, לא הורסים".
"במבחן  כי  ציין  היהודי(  )הבית  סמוטריץ  בצלאל  ח"כ 
נכשלים. למרות כל הכוונות הטובות של כל  התוצאה אנחנו 
מידי  ומעט  חוקית  בלתי  בנייה  מידי  יותר  יש  האכיפה  גורמי 
להתיישבות  החטיבה  להיות  הפך  האירופי  האיחוד  הריסות. 
למול  צריכה להתמקד  עיקר הפעילות שלנו  של הפלסטינים. 
החוץ  משרד  של  המעש  וחוסר  אחד  מצד  האירופי  האיחוד 
שחייב לפעול באופן יותר אגרסיבי.  לתחושתי בנושא הזה אין 
הכוונה של הדרג המדיני במטרה לחזק את המשילות בשטח 

כדי למנוע מצב שזה בכייה לדורות".
האכיפה  גורמי  בפועל  כי  אמר  יוגב  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
המבצעי  בפן  לא  בנושא,  דבר  עושים  ולא  כמעט  בישראל 
וגם לא המשפטי. האכיפה בשטח לא מתנהלת באופן שוויוני 
הרשות  ידי  על  מוכוונת  הבנייה  ככלל  ליהודים.  ערבים  בין 
הפלסטינית בעיקר בשטח האסטרטגי – E1 וממומנת על ידי 

האיחוד האירופי בניגוד להסכמי אוסלו.
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זה קרה בחו“ל וזה מגיע לארץ, מאות נשים 
בהפרשת חלה ענקית במעמד אדיר

לפרטים: ענת ישר  050-2329942 רבקה  052-555-4890 מירב 054-817-8111
 אזור: רותם -  050-855-1188 חולון: לידה - 052-747-7372

במעמד:
יוסי בכר - ראש העיר |  ר‘ בנימין אלחרר - יו“ר המועצה הדתית  |  ר‘ רפאל ברנז - חבר הנהלת העיר  |  הר‘ יצחק אסקפה -מחזיק תיק חינוך חרדי 

קבלת עול מלכות שמים כל אחת והעיסה שלה תחולל ניסים ונפלאות
האירוע יתקיים בבת -ים, במוצ“ש כ“ג כסלו (5.12.15) בשעה 20.00 בערב

מחיר כרטיס: 35 ש“ח

האירוע יתקיים באולם ספורט פיס רח‘ הצנחנים 4 בת ים (צמוד לבריכת עמידר) 
בתוכנית: דוכני מכירה

הזמרת: אילנה עדני - בליווי להקת בלרין בהנהלת אפרת לירון אבידר
משמחת הלבבות מאיה וטורי תח“י 

בקצב התופים והשופרות כל שעלייך לעשות זה לבוא במתנה כרטיסים מראש חובה!! הכרטיס כולל מצרכים + קערה 
ולקרב את הגאולה!!!!  

נס גדול יהיה פה 

עם הרבנית ליסה דדון והזמרת אילנה עדני
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חרם פיפיות
)מה יקרה ביום שנחרים כל דבר מתוצרת אירופאית?(

הם כנראה שכחו שהטפטפות הן המצאה ישראלית. נראה אותם מסתדרים בלי צינור ההשקיה 
האוטומטי. נראה איך הם מצמיחים עשבים שוטים בלי העזרה שלנו. זה לא שאין אצלנו עשבים 

שוטים משלנו, אבל שם, באירופה, מדובר בערוגות שלמות, חלקם דוברי ערבית שוטפת

מרשות  המערבי  בעולם  שמדינות  הוגן  לא  באמת  זה 
הכלכלי  המצב  ככה  גם  ישראלית.  תוצרת  להחרים  לעצמן 
כאן לא במיטבו. העסקים כאן כורעים תחת הנטל ובקושי 

מצליחים לשלם משכורות לעובדים.
מה כל כך קשה להם להבין שאנחנו לא נמצאים בצד הרע 
של המשוואה בסכסוך הישראלי-פלסטיני? הם לא מבינים 
שאנחנו רק מתגוננים ושלא אנחנו שולחים ילדים בני 13 עם 
סכין בתיק לבית הספר. כלומר, גם ילדים ישראלים יוצאים 
עם אולר לבית הספר אבל לא בשביל לדקור יהודים. סליחה, 
כן בשביל לדקור יהודים, אבל לפחות לא על רקע לאומני. 
באולר  מצטיידים  ישראלים  ילדים  חברי.  רקע  על  יותר  זה 
רק כהגנה עצמית; כלומר, למקרה שהם יהיו חייבים להגן 
על עצמם כשהם רעבים בארוחת עשר ולילד שיושב לידם 
יהיה אוכל ממש טעים שמצדיק שליפת אולר בצירוף בקשה 
מסודרת להעברת קבלת האוכל מרשותו של החבר לרשותם. 
בקיצור, אתם מבינים לבד את ההבדל בין פרוטקשן לפיגוע 

טרור.
ועכשיו, בגלל כל זה, העולם החליט שהוא לא רוצה יותר 
להשתמש בתוצרת ישראלית. העולם ממש כועס על ישראל 
שלו.  המכולת  לרשימת  מחוץ  אותנו  להשאיר  ומחליט 
חיבוק  כי  ידיים.  בחיבוק  לשבת  אסור  לישראל  כתגובה, 
צריכים  הרי  ואנחנו  טיפוסית  פולנית  תנועה  מסמל  ידיים 
משתמשים  לא  הם  לאירופה.  שקשור  דבר  כל  להחרים 
שמקורן  פנים  בהבעות  נשתמש  לא  אנחנו  שלנו,  בתוצרת 

בגן וורשא המקורי.
בכיס.  מכה  לאירופאים  לתת  פנטסטיות  דרכים  ישנם 
כנראה שכחו שהטפטפות  הם  שירגישו, שיבינו, שיפנימו. 
צינור  בלי  מסתדרים  אותם  נראה  ישראלית.  המצאה  הן 
ההשקיה האוטומטי. נראה איך הם מצמיחים עשבים שוטים 
בלי העזרה שלנו. זה לא שאין אצלנו עשבים שוטים משלנו, 
אבל שם, באירופה, מדובר בערוגות שלמות, חלקם דוברי 

ערבית שוטפת.
בואו נחסום אותם בתוכנת ה'וויז' שכבשה את העולם. זו 
הרי המצאה ישראלית שבלעדיה הנהגים על הכביש מרגישים 
באודיטוריום  הרצאה  לשאת  שהוזמן  חרש-אילם  כמו 
העירוני. נראה את תושבי צרפת מנסים לברוח ממקום פיגוע 
אחד למקום פיגוע שני מבלי לדעת היכן "שוטר לפניך" או 
"חפץ חשוד ממתין בהמשך הדרך". נראה את תושבי בלגיה 
אותם  פגש  דאע"ש  שנציג  אחרי  ורגליים,  ידיים  מוצאים 
בסמטה פחות מוארת. נראה את תושבי לונדון מנסים לנהוג 

עם וויז בעברית כשהנהג יושב בצידו השני של הרכב.
גם הילדים, בבחינת אף הם לא היו באותו הנס, צריכים 
הקוביה  את  נוציא  בואו  החרם.  במלאכת  חלק  ליטול 
על  במקום  הרצפה  על  נשב  בואו  מהבית.  ההונגרית 
של  ילדים  חדרי  על  נוותר  בואו  האיטלקיות.  הכורסאות 
איקאה השבדית. לא יכול להיות ששרת החוץ של שבדיה 
תבין לליבם של הטרוריסטים בצרפת, אבל לא תבין לליבם 

של מאות אלפי ישראלים שנתקעו עם הוראות ההרכבה של 
איקאה.

השוקולדים  מכל  במטבח  הארונות  את  נרוקן  בואו 
המרוקאי,  הדג  הפרסי,  האורז  הבלגי,  הוופל  השוויצרים, 
מקום  תופס  סתם  הוא  אבל  ישראלי,  )הוא  הגמדי  והגזר 

בארון(.
האירו,  את  גם  מהארנק  נזרוק  בואו  מה,  יודעים  אתם 
בכלל,  האמריקאי.  הדולר  ואת  השוויצרים  הפרנקים  את 
שגורמים  העולם  לכל  האלו  הטיולים  כל  על  נוותר  בואו 
ה"הכל  עם  כבר  מספיק  זרים.  מטבעות  הרבה  לבזבז  לנו 
כלול" בטורקיה. מה רע בהכל כלול במחיר של פי עשרה 
בישראל? מה רע לשלם בשקלים במקום במטבע זר? מדוע 
שאנחנו  בזמן  זרים  במטבעות  להשתמש  מתעקשים  אנחנו 

נגד עובדים זרים?
השבוע שקלתי באופן אישי להצטרף לחרם הנגדי. לוותר 
לב  משים  מבלי  ככה  היא.  באשר  אירופית  תוצרת  כל  על 
הארונות  את  לפתוח  ניסיתי  טורקי.  קפה  לשתות  הפסקתי 
ויתרתי על מכוניות  הפיאט,  מבלי להיעזר במפתח שבדי. 
הרנו, הפולקסווגן, הפיג'ו ושאר הרכבים מתוצרת אירופה. 
מול  שניצב  האיטלקי  המטבח  את  לפרק  התחלתי  אפילו 
עיני כקורא תיגר. לא רוצה לשמוע יותר על מכונת הכביסה 
על  הקוריאני,  הסלולארי  על  היפני,  על המחשב  הגרמנית, 
המזרנים הגרמנים, על הנברשות שיוצרו אי שם בספרד. לא 
או על פיצה איטלקית.  עוגיות ספרדיות,  רוצה לשמוע על 
לא רוצה שום קשר עם אירופה. כפי שאתם מבינים, הבית 
התרוקן מתכולתו. מפה לשם, גיליתי שהדירה יחסית גדולה.
כלכלה  כאן  להקים  הזמן  הגיע  האירופי,  לחרם  כתגובה 

שמבוססת על תוצרת ישראל בלבד. נחזור לנהוג בסוסיתא. 
את  ממצרים.  אותו  לייבא  במקום  דלק  מחברת  דלק  נייבא 
רק  ספרים  נתרגם  ישראל.  בחופי  נדוג  הנורווגים  הדגים 
מעברית לעברית. נשמע שירים רק בשפות העבריות. לפיצה 
האיטלקית נקרא רק פיצה. ולנעליים הספרדיות נקרא פשוט 

נעליים, גם כי זה עלול ליצור אפליה בחלק מהישיבות.
להיות  צריכים  שלנו  הפוליטיקאים  גם  מה,  יודעם  אתם 
אותם  נכה  בואו  נגדנו?  האירופאים  חזק.  שדרה  עמוד  עם 
הנורבגי.  לחוק  יותר  מתייחסים  לא  מהיום,  בחקיקה. 
התורה  שיהדות  מאד  יפה  מוחלט.  באופן  אותו  מחרימים 

הייתה המפלגה הראשונה שהבינה זאת.
בתגובה  האירופאים  את  להחרים  בעד  עדיין  אתם  אם 
להחרמה של תוצרת ישראלית, אתם מוזמנים לעבור לגור 
על ספסל בשדרה הקרובה למקום המגורים שהיה לכם פעם.

  שאילתא 
רק  אני  בנגב.  ישובים  חמישה  הקמת  אישרה  הממשלה 
תוהה: מאיפה נביא כל כך הרבה בדואים ליישב את הערים 

הללו?

  שורת סיום  
פולארד: הבנתי שבשביל לעלות לישראל אצטרך למלא 
סיימתי  אני מקווה שבישראל הבינו שאני  הרבה מסמכים. 

עם הקטע של העברת מסמכים לישראל.

ינון פלח

בואו נחרים את כל הצבעים שמהם מורכבים דגלי מדינות אירופה. דגלי האיחוד האירופי



בס"ד

שחקנים: עופר הלוי, אביתר לזר, עמי וינברג, שי זביב, עופר פיפר / איתי בלייברג  במאי: עמי וינברג  מוסיקה: עידן יצחייק

ֵּתַאְטרֹון ְיהּוִדי

ההצגה תתקיים אי"ה ביום חמישי, כח' כסלו, 10.12.15
  באולם בית שטנייברג - רח' גבעת התחמושת 25, חולון

הצגה ראשונה בשעה 18:00      הצגה שנייה בשעה 21:00  
 כרטיסים ניתן להשיג במתנ"ס מקהלו"ת רח' פילדלפיה 5, 03-5015529  

ובמחלקה לתרבות תורנית רח' ויצמן 58, 03-5027340     
עלות כרטיס 20 ש"ח - הישיבה בהפרדה – מס' המקומות מוגבל - הדלקת נרות חנוכה ברוב עם

l  03-5027340 .טל  l  58373 רח' ויצמן 58, חולון  l  המחלקה לתרבות תורנית  l  
haimz@holon.muni.il :דוא"ל  l  03-5027189 .פקס  l    

בס"ד

l  03-5027340 .טל  l  58373 רח' ויצמן 58, חולון  l  המחלקה לתרבות תורנית  l  
haimz@holon.muni.il :דוא"ל  l  03-5027189 .פקס  l    

הסרט יוקרן אי"ה ביום שני, כה' כסלו, 7.12.2015 בשעה 20:30
באולם המדיטק, שד' גולדה מאיר 6 )מול קניון חולון( 

כרטיסים במחיר 25 ש"ח בלבד  ניתן להשיג במכירה מוקדמת ב: 

 מתנ"ס "מקהלות" ברח' פילדלפיה 5 - 03-5015529 
מח' לתרבות תורנית רח' ויצמן 58 - 03-5027340

וביום האירוע החל מהשעה 17:00 בקופת האולם 

* כניסה לאולם חצי שעה לפני תחילת ההקרנה * מספר המקומות מוגבל * מקומות מסומנים * 

הפקת ענק לנשים ונערות

המופע יתקיים אי"ה ביום ראשון  
א' טבת, 13.12.15 בשעה 20:30

באולם אודיטוריום קליין, רחוב פילדלפיה 6, חולון
כרטיסים ניתן להשיג במכירה מוקדמת: 

במתנ"ס מקהלו"ת רח' פילדלפיה 5  טל. 03-5015529  
ובמחלקה לתרבות תורנית רח' ויצמן 58   טל. 03-5027340 

וביום הארוע בקופת האולם שעה לפני המופע
כרטיסים במחיר 25 ש"ח בלבד - מספר המקומות מוגבל - לנשים ונערות בלבד

l  03-5027340 .טל  l  58373 רח' ויצמן 58, חולון  l  המחלקה לתרבות תורנית  l  
haimz@holon.muni.il :דוא"ל  l  03-5027189 .פקס  l    

הפקה מוסיקלית:
מישל אלבז 

טכנאית סאונד:
אידה גלנטי

יח"צ וניהול אישי:
רונית קמר

בס"דבס"ד

l  03-5027340 .טל  l  58373 רח' ויצמן 58, חולון  l  המחלקה לתרבות תורנית  l  
haimz@holon.muni.il :דוא"ל  l  03-5027189 .פקס  l    

הסרט יוקרן אי"ה ביום שלישי, כו' כסלו, 8.12.2015 בשעה 21:00
באולם המדיטק, שד' גולדה מאיר 6 )מול קניון חולון( 

כרטיסים במחיר 25 ש"ח בלבד ניתן להשיג במכירה מוקדמת ב: 
 מתנ"ס "מקהלות" ברח' פילדלפיה 5 - 03-5015529 

מח' לתרבות תורנית רח' ויצמן 58 - 03-5027340
וביום האירוע החל מהשעה 17:00 בקופת האולם 

* כניסה לאולם חצי שעה לפני תחילת ההקרנה * מספר המקומות מוגבל *
* מקומות מסומנים * 



י"ד בכסלו תשע"ו 26/11/15בחולון בת ים1212

הבדילו  ולא  מועצה  חבר  בו  שיושב  בית  לכל  הגיעו  הם 
בידיהם  המתוקן  הגיוס  חוק  כשנוסח  לספרדי.  אשכנזי  בין 
סבבו אנשי הפלג הירושלמי בבתי אדמו"רים וראשי ישיבות, 
כנסת  כשחברי  אדומים  קווים  נחצו  שלראשונה  מסבירים 
חרדים עומדים להרים את ידם בעד יעדי גיוס לבני ישיבות. כל 
ביקורת הוקלטה, תומללה ונשלחה בדואר צבאי בלתי מסווג 

למיילים של העיתונאים.
בבתי חברי המועצת הליטאים הצביעו הקנאים המקליטים 
החברים  בפני  והתגייסו,  שנשרו  קטנות  ישיבות  בוגרי  על 
החסידיים הם התריעו מפני תופעת האברכים החסידיים שראו 
המועצת  חברי  של  במעונותיהם  שולל,  והולכו  השח"ר  את 
הספרדים הם הזהירו כי הנפגעים הראשונים יהיו בני הישיבות 
את  שמלווה  משדרות  מסעודה  הפריפריה.  מערי  הספרדים 
הילד לתחנת האוטובוס, לא מבינה גם כך מה ההבדל בין הבן 
יקיר שלה שלובש כובע וחליפה ונוסע לישיבה לבין האחיין 
שעולה על מדים בדרכו לבסיס. העובדה שחברי כנסת חרדים 
חתמו על חוק עם התחייבות ליעדים, רק תגביר את הבלבול 

ותגדיל את אחוזי הנושרים הספרדים.
בבתי  שסבבו  מגייסים  לאותם  ביותר  הטובה  התשובה 
ערב  ניתנה  האחרון,  ברגע  החוק  את  לטרפד  כדי  הרבנים 
ההצבעה. בלילה שבין ראשון לשני, התקיימה שיחה סגורה 
בבית צנוע בעיר העתיקה. המשתתפים: נשיא מועצת החכמים 
מרן הגר"ש כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים הגר"י כהן, יו"ר 

ש"ס השר אריה דרעי וח"כ יואב בן צור. 
המתנגדים לחוק הגיוס שכיתתו רגליים וירדו לבתיהם של 
גדולי ישראל באזור המרכז, עשו גם את הדרך הקצרה משערי 
חסד לעיר העתיקה והשמיעו את טיעוניהם. 'חכם שלום' שמע 
וזימן את המשתתפים לביתו כדי לשמוע כיצד מתמודדים עם 

הטענות.
ויצא להגנת  ליבו  סגור  בתוך החדר הסגור פתח דרעי את 
בקריאה  החוק  על  ההצבעה  ערב  החרדים,  הכנסת  חברי 
היא  האמיתית  הבחירה  כי  הסביר  דרעי  ושלישית.  שנייה 
בתלם  הליכה  לבין  סאטמאר  נוסח  מהמדינה  התנתקות  בין 
שהתווה החזון איש בימי הקמת המדינה ושמירה על כל מה 
שהושג בעמל במשך למעלה משישים שנה. שיתוף הפעולה 
בן ששת העשורים עם מוסדות השלטון עמד מאז ומתמיד על 
וביסוס  פיתוח  השנייה,  נזקים.  מזעור  האחת,  רגליים:  שתי 

עולם התורה. 
גם  החרדית  הנציגות  צועדת  הללו  הרגליים  שתי  על 
תיקונים לחוק  היא הכנסת  הנוכחית. הרגל האחת,  בקדנציה 
הגיוס שנחקק והושלם בקדנציה שעברה. בקדנציה הנוכחית, 
למזער  במטרה  ושפצור  תיקון  מלאכת  הכל  בסך  נעשתה 
תקופת  תום  והארכת  הפליליות  הסנקציות  ביטול  נזקים: 

הביניים מ-2017 ל-2023. 
התורה  עולם  וביצור  פיתוח  של  השנייה  הרגל  שרירי  גם 
כוח  אימוני  מסדרת  כתוצאה  הקדנציה  מראשית  התחזקו 
החזרת  לפנינו:  התוצאות  החרדים.  הכנסת  חברי  שערכו 
תוספת  התורה,  עולם  תקציבי  הגדלת  חו"ל,  תלמידי  תקצוב 
כולל  ראש  כל  הכנסה לאברכים.  והחזרת הבטחת  לקצבאות 
מתחיל, שסבב על הפתחים בקדנציית ההרעבה של ממשלת 
ביבי-לפיד, יידע להסביר כי רבים היו חללי הרעב מחללי חרב 
קיום  שלמלחמת  הייתה  דרעי  של  התחתונה  השורה  הגיוס. 
התיקונים  רקע  על   - וכאן  אחרת,  ברירה  כשאין  רק  יוצאים 

שהוכללו ודחיית הקץ, בהחלט יש ברירה הרבה יותר טובה.

אשפוז בכפייה
ושלישית  שנייה  בקריאה  השבוע  עבר  הגיוס  שחוק  אחרי 
לא  שבג"ץ  בתקווה  וי,  לסמן  החרדים  הכנסת  חברי  יכולים 
עתירת  במסגרת  התיקון  את  ויפסול  מהחוק  צחוק  יעשה 
בכירי  של  הערכתם  כאן  הובאה  שעבר  בשבוע  עתיד.  יש 
ביעדים,  כי אם תימשך מגמת העמידה היחסית  הפרקליטות 
שופטי בג"ץ לא ימהרו לפסול את החוק ולשלוח אותו לסל 

המחזור אליו הושלכה החקיקה נגד המסתננים. 
התחושה במערכת הפוליטית היא שביבי ישלים את שנתו 
הקדנציה:  תחילת  של  הקשים  המבחנים  בשני  שעמד  אחרי 
אישור התקציב ותיקון חוק הגיוס. כעת נושא נתניהו עיניים 

להמשיך  אפשר  שאי  בהבנה  הקואליציוני  הבסיס  להרחבת 
ולחיות בקואליציה התלויה על חודו של קול. 

הרחיק  נתניהו  השבוע,  שהתקיים  הסיעות  ראשי  במפגש 
 2018-2017 לשנים  דו-שנתי  תקציב  על  לדבר  והחל  לכת 
כהונה.  שנות  ארבע  לו  ויעניק   2016 בשנת  כבר  שיאושר 
אחת  אף  להחליף  בכוונתו  אין  כי  נתניהו  הבהיר  הדרך  על 
מהשותפות. המשפט נאמר כבדרך אגב אך למשתתפים היה 
היטב.  מכוונת  אלא  אקראית  הייתה  לא  שהאמירה  ברור, 
גם  מהמותן,  שליפות  אין  ביבי,  כמו  קונטרול'  'פריק  אצל 
על  האנטישמי.  המופתי  עלילות  על  בצ'יזבטים  כשמדובר 
אחת כמה וכמה כשמדובר בסלע קיומו, שהוא כמובן המשך 
ישיבתו לבטח בבית המאובטח ברחוב בלפור. אפשר בהחלט 
להבין את האיש. קר ומסוכן שם מחוץ לבית ראש הממשלה. 
ירושלמית  צינה  בערבים  השבוע  שררה  הבירה  ברחובות 
מקפיאה, ובשווקי העיר נשלפו מספריים חדים שהפכו לסכין. 
ההצהרה של ביבי הורידה לכאורה מהשולחן את אופציית 
השותפות עם העבודה על חשבון הבית היהודי. הבנטים לא 
מתנצלים וגם לא מאמינים תמימים. הם יודעים היטב שנתניהו 
עשוי לשנות את טעמו תוך דקה אם יבשילו התנאים. בסביבתו 
של ביבי הבהירו השבוע שהוא רציני בכוונותיו שלא להתנתק 
מהבית היהודי ולא להתעמת עם ה"בייס" הימני, שהביא לו 

על מגש של כסף וז'יטונים את שלושים המנדטים. 
דרעי נצפה מסתודד בשבוע שעבר עם בוז'י הרצוג בשמחת 
ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' הגאון הרב בניהו שמואלי, 
לצד 'רב הסלבס', הרב מרדכי חסידים, מקרב-רחוקים ידוע. 
הרב  של  איכותי  אך  הקטן  חסידיו  קהל  בקרב  שמקובל  כפי 
חסידים, יש תמונות שחשיבותן היחידה היא פרסומן ברבים 
במדורי הרכילות. יושבי-ראש סיעות הקואליציה יצאו השבוע 
קלף  עוד  הכל  בסך  היא  הרצוג  של  שתמונתו  תחושה,  עם 
מיקוח  לצרכי  גרידא  רכילות  הממשלה.  ראש  של  בחפיסה 

פנים-קואליציוני ולא אופציה ממשית בת קיימא.
ממש  לא  מסתבר,  הן  גם  אך  אופציות  שתי  עם  נשארנו 
מציאותיות. אופציית לפיד נפסלה על הסף על ידי השר יעקב 
ליצמן  הציע  ההצעה  את  שהעלה  המפלגה  ליו"ר  ליצמן. 
שתחת  הנפש  לרפואת  החולים  מבתי  באחד  חינם  אשפוז 

אחריות משרדו. 
שמשרד  אחרי  מרומם  רוח  במצב  למפגש  הגיע  ליצמן 
מכשירי  רכישת  האחרון  בשבוע  סבסד  בהובלתו  הבריאות 
המפגש,  לפני  קלה  שעה  החולים.  לבתי  חדשים  אמ.אר.איי 
צורף  אליה  לחקיקה,  שרים  בוועדת  להפחית  ליצמן  הצליח 
עם השבעתו כשר בממשלה, את סך שעות הלימוד שנדרשו 
כלל  הראשוני  הסעיף  לאברכים.  הכנסה  הבטחת  בחוק 
דרישה מכבידה לנוכחות בכולל במשך ארבעים וחמש שעות 
שבועיות. לדרישתו של ליצמן, הופחת הרף והומר בנוכחות 

של ארבעים שעות בלבד. 
את הבדיחה על האשפוז הכפוי הוא שחרר בחצי חיוך, אך 
כשהנוכחים פרצו בצחוק, ליצמן העלה על פניו ארשת רצינית 
"מבחינתנו  סופנית.  מחלה  על  לפציינט  המודיע  רופא  של 
מערוץ  רץ  האיש  הרי  אדום.  קו  זהו  לממשלה  לפיד  צירוף 
מבין  הוא  גם  כי  החרדית,  לתקשורת  אפילו  ופונה  לערוץ 
נהיה  "לא  בחדרו,  ליצמן  הסביר  רלוונטי",  לבלתי  שהפך 
לממשלה  שישוב  כדי  לעניינים  אותו  שיחזיר  הקפיצה  קרש 

ומתפקידו המיניסטריאלי החדש יחזור לתקוף אותנו". 
אמורה  שבעצם   - האחרונה  האופציה  עם  כן  אם  נותרנו 
וחמשת  ליברמן  איווט  של  צירופו  ראשונה:  להיות  הייתה 
צירוף  שהוזכרו,  האופציות  שמכל  הבהיר  ביבי  הגמדים. 
היותר טבעית, אלא שלטבע  כברירה  לו  נראה  ביתנו  ישראל 

כידוע, חוקים משלו. 
בסביבת נתניהו היו בטוחים עד לפני שבוע שכאשר איווט 
אומר לא, הוא מתכוון ל'כן עם תיק הביטחון'. הביטחון הזה 
אומנם  איווט  ברחובות.  האישי  הביטחון  עם  ביחד  נעלם, 
העביר מסרים שהוא דורש את תיק הביטחון מלא-מלא, כמו 
הולכת  הממשלה  ראש  בסביבת  אך  בשעתו,  לוי  דוד  שאמר 
דרישה  במכוון  לנתניהו  מציג  שליברמן  התחושה  וגוברת 
ביטחון'  ל'מר  שחסר  מה  זה  "רק  לה.  לסרב  חייב  שיהיה 
החדש שמעולם לא ירה כדור, לקבל את המושכות ולא לספק 
שהשתתפו  מראשי-המפלגות  אחד  השבוע  אמר  פתרונות", 
שלטובת  מבין  "איווט  הממשלה,  ראש  עם  המוחות  בסיעור 

ביטחונו האישי, הדבר האחרון שהוא צריך זה להפוך לאחראי 
על הכאוס הביטחוני במדינה".

הפירונים שנשארו
הגיוס הוא מלחמת האתמול. הקרב החדש שנפתח השבוע 
השמן  פך  נמלקת,  הנפש  ציפור  הטהור.  החינוך  על  הוא 
בסוגיית  כמו  גוועלד.  אוי  רם,  בקול  נצעק  בואו  אז  מחולל, 
ותורת הנסתר, או אם תרצו:  הגיוס גם כאן יש תורת הנגלה 

תורת הקבלה. 
פעמיים  כשנפגשו  שיא  השבוע  שברו  ואגודה  דגל  חכ"י 
לישיבת  הגיעו  מדגל  רק שהחברים  לא  אחת.  גג  קורת  תחת 
הסיעה ביום שני, אלא שגם בלילה שלפני ישבו גפני, ליצמן 
פחות  לא  גוף   - ישראל  אגודת  מורי  הסתדרות  בבית  ופרוש 

אנכרוניסטי מההסתדרות הציונית. 
למרבה ההפתעה הם לא רק ישבו ביחד אלא נשמעו כאיש 
אחד. את הנסתרות יכול לזהות רק בוחן כליות ולב, אך לפחות 
על פי הטקסטים שהובאו בשלושת הביטאונים למחרת היום, 
הקול קול יעקב )ליצמן( היה גם קולם של מאיר )פרוש( ומשה 

)גפני(.
המגזר  של  החינוך  אנשי  כל  נכחו  הכנסת  חברי  לצד 
נציגי  התורה,  גדולי  מועצות  ומזכירי  ערים  ראשי  האשכנזי: 
ועדות  וחברי  התורה  ותלמודי  הסמינרים  הישיבות,  איגוד 
ודגל.  אגודה  של  התורה  גדולי  מועצות  שתי  מטעם  החינוך 
והיכן היו החברים הספרדים? אל נא תקדימו לשאול. נעמיק 

תחילה בתורת הנגלה, ורק לאחר מכן נצלול לתורת הנסתר. 
עשיו  מפני  יעקב  מחרדת  כלקוחים  נדמו  והשיח  הסגנון 
בפרשת השבוע. הטרמינולוגיה רלוונטית גם לדרך הפעולה. 
דורון כבר נשלח בדמות עשרות עיזים שהחינוך החרדי הכניס 
תפילה  החינוך,  משרד  מפקחי  בהוראת  הלימוד  לכיתות 

נלחשת כל הזמן, הגיעה עת המלחמה. 
עם  שהפתיע  מי  אך  לוחמנית,  הייתה  בחדר  האווירה 
פרגון היה שר הבריאות יעקב ליצמן. "אני חייב לומר שסגן 
במשרד  מאוד  טובה  עבודה  עושה  פרוש  מאיר  החינוך  שר 
החינוך", אמר ליצמן. כשנשאל על כך בחדרו בכנסת למחרת 
היום השיב בחיוך רחב: "זה לא עניין של פרגון. דיברו בכינוס 
אגודה  של  שהנציג  לומר  לנכון  ומצאתי  החינוך  משרד  על 
לצפות  אפשר  אי  בליצמנית,  עבודתו".  את  עושה  במשרד 

לפרגון גדול מזה.
האחרונים  בשבועות  לפרוש  ליצמן  בין  היחסים  פריחת 
סגן  במשבצת  ישב  פרוש  בה  התקופה  את  להזכיר  מתחילה 
שר השיכון מטעם הסיעה המרכזית בממשלת ביבי הראשונה 
ככל   - ומסובב  סיבה  של  במעגליות  כמובן  מדובר  ב-96'. 
שהקרע בין שלומי אמונים לדגל התורה מעמיק, כך נסגרים 
יכול  ליצמן  אמונים.  לשלומי  המרכזית  הסיעה  בין  הפערים 
כיום לומר את הביטוי שהיה חביב על איווט בימיו הטובים: 

הכל גן עדן.
הפרגון של ליצמן לפרוש היה המחמאה היחידה שהושמעה 
בערב שכולו טענות ומענות. בזה אחר זה קמו מנהלים וסיפרו 
בתכנים,  החינוך  משרד  של  פוסקת  הבלתי  ההתערבות  על 

שעולה בחומרתה כיום על מה שחוו בקדנציית לפיד. 
גפני הצהיר באכסניה זו לפני כחודש כי "בנט גרוע מלפיד", 
אך מאז עברו הרבה מים קרירים בנהר הקואליציוני שהחרדים 
לקדם  לחרדים  סייע  בנט  ממימיו.  שותים  לאומיים  והדתיים 
ושותפתו  בישיבות,  חו"ל  תלמידי  את  שמתקצב  התיקון  את 
ההרכב  בראש  עמדה  שקד,  איילת  המשפטים  שרת  לדרך, 
המשפטי והובילה את תיקון חוק הגיוס, על אפן וחמתן של 

בכירות משרדה. 
הנקודה  ערך  את  והפחית  בדיבורו  בנט  עמד  השבוע,  רק 
ובמחולות.  בריקודים  לצאת  צורך  אין  הציוניות.  לישיבות 
מדובר בהפחתה טכנית מכוח מחויבות קואליציונית שנוצרה 
לפרטים  להיכנס  מבלי  הישיבות.  תקציבי  הגדלת  רקע  על 
החודשי,  העו"ש  בחשבון  כי  ולומר  לסכם  ניתן  משמימים, 
הציוניות  לישיבות  החרדיות  הישיבות  בין  התקצוב  פערי 

ייוותרו על כנם.
הפקידים  לשלטון  בעיקר  נוגעות  המנהלים  של  הטענות 
והמפקחים, שלתחושת המנהלים החרדים, ממשיכים ליישם 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

סאטמאר פינת חזון-איש
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עתיד.  יש  מדיניות  את  הקיטור  במלוא 
לא  החינוך  במשרד  והמפקחים  הפקידים 
אבותינו  כמו  יצא  פירון,  ששי  כנראה  שמעו 
גם  הם  בשדרות.  מרצון  לגלות  הקדמונים, 
לא ממש מתרשמים מכך ששותפו יאיר לפיד 
חבש כיפה שחורה, התעטף בטלית, נישק את 
חלה  להפריש  רעייתו  את  הכותל, שלח  אבני 
התיקונים,  מסכת  ובתום  המפלגה  נשות  עם 
גם היכה על חטא )בראיון עשוי היטב לאתר 

בחדרי חרדים(.

חינוך מחדש
שורש כל הרע, על פי המנהלים, זהו המחוז 
החרדי שהוקם בתקופת פירון ומונו בו עשרות 
חיילים  כמו  במוסדות  שמפטרלים  מפקחים 
הקים  "כשפירון  בריסל.  ברחובות  בלגים 
היה  "היעד  המנהלים,  הסבירו  המשרד",  את 
בפועל  החרדי.  המגזר  מתוך  אנשים  למנות 
גורמים  כמעט כל המינויים הבכירים הם של 
מחוץ למגזר שמביאים למערכת את השקפת 

עולמם". זה מה שנקרא, חינוך מחדש.
"אתם יכולים לתאר לעצמכם מה היה קורה 
חרדים  מפקחים  בעקביות  ממנים  היו  אם 
דתי(  הממלכתי  )החינוך  החמ"ד  במוסדות 
להכניס  מנסים  היו  חרדים  מפקחים  ואותם 
הממלכתי  לחינוך  חרדיים  ותכנים  אווירה 
אנשי  "הרי  המנהלים,  אחד  שאל  דתי?", 
המגזר  ונציגי  לאומי  הדתי  בציבור  החינוך 
בכנסת היו נעמדים על הרגליים האחוריות. רק 
אצלנו אפשר למנות במכוון מפקחים ופקידים 
בכירים לא מהמגזר - כמו אחראית על קציני 
הנשירה,  בתופעת  שמטפלת  סדיר  ביקור 
ומנהלי אגפים בכירים דוגמת אגף חברה ונוער 
שמונו  הבכירים  כל  כמעט  החרדי.  במחוז 
במחוז הם חובשי כיפה סרוגה או נטולי כיפה. 
אין לנו דבר וחצי דבר נגד האנשים עצמם אבל 
כשהם מנסים להכניס תכנים וערכים ממערכת 
החינוך  מערכת  לתוך  הממלכתית  החינוך 

החרדית, חייבים לקום ולומר עד כאן".

מנגנוני  את  לנטרל  צריך  הזה  בעניין 
לפעול  שמתחילים  הטבעיים  ההתקפה 
חרדים  מנהלים  שומעים  שאנו  אימת  כל 
המציאות  על  כאן  נכתב  אחת  לא  מתלוננים. 
נוסעי  חיים חלק מהמנהלים,  המעוותת שבה 
את  שאוהבים  הג'יפונים  וחובבי  הוואנים 
החיים הטובים ונהנים לנקר עיניים, בה בשעה 
מפת  ניזונים  במוסדותיהם  התלמידים  שהורי 
השליליות  הכותרות  במשורה.  ומים  במלח 
בירושלים,  המשפט  מבית  השבוע  שהגיעו 
בלשון  המנהלים,  לציבור  טוב  עושות  לא 
זו  ובהזדמנות  כמובן,  אישי  לא  זה  המעטה. 
שיזכו  ולטובתנו,  לטובתם  לחשודים,  נאחל 

לברך בקרוב "ברוך מתיר אסורים".
אחרים,  במחוזות  שאומרים  כמו  אבל 
הכלל.  דיבת  את  להוציא  לקומץ  לתת  אסור 
את  לאטום  אמור  לא  הג'יפונים  מנועי  רעש 
של  אמיתיות  טענות  מלשמוע  האוזניים 
חייהם  כל  את  המקדישים  ראויים  אישים 
לחינוך ילדינו. הדוגמאות המוחשיות שהובאו 
בכנס, כולל הקלטה מקוממת של מנהל המחוז 
שחינוך  חרדי  כל  להקפיץ  אמורות  החרדי, 
ילמדו  ילדיו  כי  שחפץ  מי  גם  לו.  יקר  ילדיו 
עוד כמה אחוזי ליב"ה, לא מעוניין שהיסודות 
החינוכיים ייפגעו על ידי גורמים זרים שבאים 
מהבית עם אג'נדה אישית ולעיתים גם אנטי-

חרדית. 

הם מפחדים
מענה.  למנהלים  היה  לא  אחת  שאלה  על 
הדברים  על  שומע  שאני  להיות  יכול  "איך 
בתום  גם  ליצמן.  אותם  שאל  לראשונה", 
תמיהותיו:  את  הסתיר  לא  הוא  הפגישה 
"ישבתי שם ושמעתי דברים שלא הייתי מודע 
הרי  אני   - סיפורים  לי  יספרו  ושלא  לקיומם, 
נוהגים  אנשים  איך  לזהות  ויודע  בריאות  שר 
שומע  הייתי  בעיות  היו  אם  מצוקה.  ברגעי 

עליהם כבר מזמן".
משהו  שמבינים  למנהלים  הבהיר  ליצמן 

בתאוצת רכבים ותיבות הילוכים, כי אי אפשר 
המלך  דרך  למאה.  מאפס  שנייה  תוך  לעבור 
חברי  של  מקדימה  בפגישה  להתחיל  חייבת 
הכנסת עם שר החינוך בנט. כמו במאבק על 
למערכה  לצאת  יש  החינוך,  גם בשדה  הגיוס 
במקרה  ברירה.  אין  במלחמת  כשמדובר  רק 
שלנו, תחושתם של כל חברי הכנסת החרדים, 
יש  שבהחלט  החינוך,  שר  סגן  של  רק  ולא 
ברירה אשר טרם בוררה ומוצתה עד תומה. יש 
עם מי לדבר, ויש על מה לדבר. נותר רק לקוות 

שבסוף זה לא ייגמר ב'הכל דיבורים'.
ועדת  יו"ר  היה  הנוכחים  מכל  המיליטנטי 
חוץ  בוועדת  השבוע  נשא  גפני  הכספים. 
וביטחון את אחד הנאומים הטובים שנשמעו 
מפיו של נציג חרדי בשנים האחרונות. שווה 
להתאמץ ולהשיג את ההקלטה שהמצותתים/
הירושלמי  הפלג  מטעם  מתמללים/עורכים 
את  שמאשים  מי  מאוזניכם.  להעלים  יעדיפו 
כדאי  רעיוני,  לבן  דגל  בהנפת  וחבריו  גפני 
דגל  את  בגאון  נושאים  איך  וישמע  שיאזין 

התורה.
גם בשבתו מול המנהלים הוא היה הנחרץ 
הבהיר  אשמים",  המנהלים  "אתם  מכולם. 
להיכנס  למפקחים  שנותנים  אלו  "אתם  גפני, 
הייתם  אם  בתכנים.  ולהתערב  למוסדות 
יקום  'לא  ואומרים  בצורה  כחומה  עומדים 
ולא יהיה', הם היו לוקחים צעד אחד לאחור. 
הרי בסיטואציה כיום אין מצב שיזרקו אותנו 
ונותנים  מתגמשים  אתם  אבל  מהקואליציה 
מה  חזקים  מספיק  אינכם  אם  להיכנס.  להם 
אתם רוצים מאיתנו? אנחנו נותנים לכם גיבוי 
שצריכים  אלו  אתם  הכל,  לפני  אבל  מוחלט 

לעמוד על המשמר".
הקושיות  כאשר  בבריסק  שלימדו  כפי 
אחת  טובה  תשובה  לחפש  יש  מצטברות, 
את  שאל  ליצמן  השאלות.  כל  את  שתיישב 
ומאליה  כה",  עד  הייתם  "איפה  המנהלים 
עלתה גם השאלה מדוע הנציגים הספרדים לא 
נכחו בישיבה. לשתי הקושיות הללו מתווספת 
"הרי  בש"ס.  בכיר  שהשמיע  נוספת  תמיהה 
מנהלי הסמינרים והמוסדות הגיעו לפני שבוע 
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גפני נשא השבוע 
בוועדת חוץ וביטחון 
את אחד הנאומים 
הטובים שנשמעו 

מפיו של נציג חרדי 
בשנים האחרונות. 

שווה להתאמץ 
ולהשיג את ההקלטה 

שהמצותתים/
מתמללים/עורכים  

מטעם הפלג הירושלמי 
יעדיפו להעלים 

מאוזניכם. מי שמאשים 
את גפני וחבריו בהנפת 
דגל לבן רעיוני, כדאי 

שיאזין וישמע איך 
נושאים בגאון את דגל 

התורה חשיבות התמונה בעצם פרסומה. דרעי והרצוג עם 'רב הסלבס' חסידים, בשמחת בית ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' הגר"ב שמואלי )צילום: אהרון והב(

עמדת המנהלים 
בנוסח אשכנז הובאה 
בהרחבה בביטאונים. 
בנוסח עדות המזרח 

נשמעת הגרסה 
בנעימה ובטון שונים 
לחלוטין. "המנהלים 
האשכנזים מנסים 
להשפיע על זהות 
המועמד שייבחר 

במכרז למנהל המחוז 
החרדי כדי להפסיק 
את מהפכת קבלת 
הבנות הספרדיות 
לסמינרים שהוביל 

צביקה כהן בירושלים" 
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

עד  להתלונן  כדי  התורה  יהדות  סיעת  לישיבת 
כמה המצב איום ונורא. אם אידיאלים חינוכיים 
עיניהם מדוע הם לא דפקו  לנגד  בלבד עומדים 

על דלת סיעת ש"ס הסמוכה?". 
עמדת המנהלים בנוסח אשכנז הובאה בהרחבה 
בביטאונים ובשורות דלעיל. בנוסח עדות המזרח 
לחלוטין.  שונים  ובטון  בנעימה  הגרסה  נשמעת 
המסקנה של הש"סניקים היא שלאותם מנהלים 
אשכנזים יש סיבות טובות לצאת מהכלים. "לא 
במקרה כל הדיבורים על הפגיעה החינוכית מצד 
המחוז החרדי התחילו אחרי שסגן ראש עיריית 
ירושלים צביקה כהן הצליח לכפות את קבלת כל 
אומר  בירושלים",  לסמינרים  הספרדיות  הבנות 
הישן  הסמינר  "בפרשת  ומוסיף,  בש"ס  בכיר 
כהן  וצביקה  המשפט  לבית  עד  הגיע  המאבק 
מציאות  ליצור  הצליח  הוא  בנוק-אאוט.  ניצח 
הגיבוי  ללא  מתרחשת  הייתה  שלא  תקדימית 
החד-משמעי שנתן המחוז החרדי למהלך, ולכן, 

כמו שאומרים, הם מפחדים". 
בשבוע שעבר אמר בית הדין האזורי לעבודה 
המכרז  קידום  על  והורה  דברו  את  בירושלים 
שוררת  מכך  כתוצאה  החרדי.  המחוז  למנהל 
האחרונים.  פומפיי  ימי  של  תחושה  במחוז 
יוכרע  הקרובים  שבשבועות  מבינים  "המנהלים 
אם  מנהל מחוז חדש.  ויומנה  גורלו של המכרז 
ומה  תיפסק  החגיגה  עוצמה  בעל  מנהל  ייבחר 
למה  הקדמה  יהווה  בסמינרים,  השנה  שקרה 
ימונה  אם  זאת,  לעומת  הבאה.  בשנה  שיקרה 
מסוים  פלג  עם  מזוהה  שיהיה  חלש,  מנהל 
במגזר, הם יוכלו לחזור ולסנן תלמידות בלי כל 

הגבלות". 
של  למינויו  מסתמן  דיל  על  מדברים  בש"ס 
נקשר  ששמו  אגודאית  מסיעה  חרדי  בכיר 
העצמאי.  בחינוך  האחרונה  המינויים  בשרשרת 
המועמד וסובביו מכחישים אך בש"ס משוכנעים 
הקלעים.  מאחורי  ונסגרים  הולכים  שהדילים 
"המנהלים האשכנזים מנסים להשפיע על זהות 
החרדי  המחוז  למנהל  במכרז  שייבחר  המועמד 
כדי להפסיק את מהפכת קבלת הבנות הספרדיות 
בירושלים.  כהן  צביקה  שהוביל  לסמינרים 
לגורמים  מחויב  שיהיה  מחוז  מנהל  ימונה  אם 
את  לקבור  נוכל  לתלמידות,  ולא  פוליטיים 
הגורם  אומר  השנה",  שהחל  החיובי  התהליך 

הבכיר בש"ס.

תורת הקבלה

עדות  בני  לגרסת  בהתאם  הנוסחה  כאן  עד 
המוסדות  שמנהלי  הוא  העניין  מש"ס.  המזרח 
עובדות  נתונים,  עם  החירום  לכינוס  הגיעו 
פוגע  אכן  המחוז  כי  המוכיחים  והקלטות 
הבכיר  אומר  כך  ועל  החינוכית.  ברוח  ערכית 
בש"ס, "שיהיה ברור. בכל מה שנוגע למאבקים 
בנו  ימצאו  המנהלים  הערכיים,  החינוכיים 
לפני  ליצמן,  שאמר  כמו  אבל  מלאים,  שותפים 
שיוצאים למלחמה צריך לשבת ולדבר עם השר 
בסוגיית  כמו  החינוך  בעניין  גם  הרי  הממונה. 
הגיוס, אי אפשר לקום בוקר אחד ולהחליט שאנו 

החזון-איש  מימי  דרך של שישים שנה  נוטשים 
'מסלול סאטמאר' של התנגשות עם  ועולים על 
המדינה. לפני ששוברים את הכלים צריך למצות 
את המשחק במסגרת הכללים ולהבנתנו זה עדיין 

לא נעשה". 
הנסתר  תורת  כי  וטוען  מוסיף  בש"ס  הבכיר 
של המאבק לקוחה מתחום הקבלה: "אנחנו לא 
לא  החרדי  המחוז  שאם  ברור  לכולם  תמימים. 
היה מגבה את הסמינרים בחודש אלול האחרון, 
ל'תורת  כותרות.  כאלו  מקבל  היה  לא  המאבק 
נהיה שותפים.  הקבלה' הזאת אנחנו לעולם לא 
כשמדובר בבנות שנדחות ממערכות החינוך רק 
תשב  לא  הרשמית  ש"ס  הספרדי,  מוצאן  בשל 
את  ותגבה  למגרש  תרד  אלא  הגדר  על  יותר 
משרד החינוך במהלכיו. זה קרה השנה בהובלת 
יו"ר ועדת חינוך ח"כ מרגי שקבע סדרת דיונים 
בנושא הכאוב הזה ולא הרפה, ובשיתוף פעולה 
מלא עם נציג התנועה בעיריית ירושלים. אם לא 
של  למהלכים  שלנו  הגיבוי  לתופעה,  סוף  יהיה 
משרד החינוך יחזור על עצמו גם בשנה הבאה. 
כותרות  שום  יעזרו  ולא  החץ  בראש  נתייצב 

בעיתונים בסגנון של הלם ותדהמה".  
דבר אחד בטוח: מי שמצפה לקבל גיבוי מקיר 
לקיר, אינו יכול ללכת עם הראש בקיר ולהתעלם 
בכנסת.  החרדית  היהדות  של  הכוח  ממחצית 
למקרא  מופתעים  חשים  המוסדות  מנהלי  אם 
הציטוטים האמורים, אולי כדאי שבפעם הבאה 
חדר  על  מדלגים  שהם  לפני  פעמיים  יחשבו 

הסיעה הספרדית. 
הרבנים  ועדת  וחברי  ש"ס  ראשי  כך,  או  כך 
הספרדית לענייני חינוך יכולים להתנחם בעובדה 
שהם אינם היחידים שלא הוזמנו לכינוס החינוכי. 
השבוע  נמתחה  האשכנזית  הנציגות  בקרב  גם 
על  קמצא  ובר  קמצא  מעשה  בסגנון  ביקורת 
רשימת המוזמנים והמסוננים. כך, בעוד מאיגוד 
וממוסדות  נציגים  שבעה  הוזמנו  הסמינרים 
הגדול  מהמפעל  שדווקא  הרי  חמישה,  הפטור 
שבארגונים, החינוך העצמאי, הוזמן היו"ר הטרי 

אליעזר סורוצקין לבדו.
ששאלו  מי  היו  העצמאי  החינוך  במסדרונות 
של  החדש  השליטה  מודל  זהו  האם  השבוע 
גם  שיוזמן  היה  הראוי  "מן  מלבדו'.  עוד  'אין 
סורוצקין  עם  בבד  בד  שנבחר  שוורץ  אברהם 
בעלי  בכירים  גורמים  אמרו  למנכ"ל",  כמשנה 
ותק רב שנים במסדרונות הארגון, "אבל אם יש 
החינוך  כנציג  לכינוס  לזמן  חובה  איש שהייתה 
אברהם  הרב  הוותיק  יושב-הראש  זהו  העצמאי 
במשך  זועק  לבדו  לייזרזון  הרי  לייזרזון.  יוסף 
במערכת  החרדי  המחוז  התערבות  נגד  שנים 
היו  האחרונות  השנים  בחמש  העצמאי.  החינוך 
הוא מקלקל  כי  גורמים בתוך המחנה שהסבירו 
את השיח החיובי עם משרד החינוך. אז איך זה 
שלייזרזון  מסכימים  כשכולם  עכשיו  שדווקא 
מי  מצא  בתכנים,  ממשית  התערבות  ויש  צדק 
מחוץ  במכוון  אותו  להשאיר  לנכון  שמצא 

לעניינים?". 
ככה זה בחיים הציבוריים החרדיים, כל דרכי 
המחלוקת מובילות בסוף תמיד לחינוך העצמאי.

פרגון בליצמנית. פרוש וליצמן עם מנהלי המוסדות ונציגי ועדות הרבנים



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



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

אהבת עצמו הוא דורש

מאן דאמר

"ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו" 
)בראשית לב, ח(. 

)ד"ה  רש"י  פירש 
ויירא שמא  ויצר(  ויירא 
יהרג, ויצר לו, אם יהרוג 
)ב"ר  אחרים  את  הוא 
וישלח  תנחומא  ז,  עו, 

ד'(.
ולכאורה לא מובן, מדוע 
יהרוג  שמא  ירא  אבינו  יעקב 

עשיו,  הרי הגמרא אומרת שהבא להורגך השכם את 
יעקב  ירא  מדוע  כן  ואם  ע"א(,  עב  )סנהדרין  להורגו 

שמא יהרוג את עשיו? 
ישנם שלושה ביאורים נפלאים בעניין זה:

שכל  העניין  ומפורסם  הדבר  ידוע  ראשון-  ביאור 
מקום שנאמר במשניות "אחרים אומרים" הכוונה לרבי 
מאיר בעל הנס )הוריות יג ע"ב(, לפי אלישע בן אבויה 
כל  לפיכך  ע"ב(,  יד  )חגיגה  "אחר"  בשם  נקרא  רבו 
השמועות שקיבל מאת רבו אלישע בן אבוי' - קבעום 
בשם "אחרים" )הליכות עולם דף ג', וזהו בנוסף לטעם 

המובא בגמרא שם(.
היה  מאיר  שרבי  ע"א(  נו  )גיטין  בחז"ל  מובא  עוד 
נירון קיסר רומי שהתגייר )ויש אומרים  מבני בניו של 
שהיה בנו ממש(, ולכן חשש יעקב שמא יהרוג את עשיו 
לצאת  שצריך  מאיר  "אחרים"-רבי  את  יהרוג  וממילא 

מעשיו דרך נירון קיסר! 
יעקב אבינו הצטער שמא "יהרוג את אחרים", היינו 
שמא יהרוג את עשיו ויגרום שלא יוולד רבי מאיר בעל 

הנס שנקרא בשם "אחרים". 



ָלָמה  בנה  ליעקב  אמרה  אמנו  רבקה   - שני  ביאור 
ודרשו  מה(,  כז,  )בראשית  ֶאָחד  יֹום  ְׁשֵניֶכם  ַּגם  ֶאְׁשַּכל 
שעתידין  רבקה  שהתנבאה  ע"א(  יג  )סוטה  רבותינו 

שניהם-יעקב ועשיו, למות באותו היום.
ואם כן, חשש יעקב אבינו שמא יהרוג את עשיו ואז 
יצטרך  הוא  וגם  רבקה  אמו  נבואת  להתקיים  עלולה 
למות מיד אחריו, לכן פחד יעקב שמא יהרוג את עשיו 

וגם הוא יצטרך למות כדי שתתקיים נבואת אמו. 
ובעניין זה מספר הגאון רבי יוסף משאש ע"ה בספרו 
רבי  נפלא על אחד מגאוני בבל,  סיפור  "נחלת אבות" 
באותה  היום",  "סדר  ספר  בעל  זיע"א,  מכיר  בן  משה 
דחוף  מברק  בבל  מלך  קיבל  בבל  הרב  חי  בה  תקופה 
מחכמי  חכם  למדינתו  לשלוח  מצווה  בו  צרפת  ממלך 

היהודים הבקיא בכל חכמתם, בהלכה ובאגדה.

לא  שבצרפת  נרבונה  שהעיר  משום  לכך  והטעם 
חקירה  ולאחר  רבות,  שנים  מזה  להתפתח  הצליחה 
ודרישה בדבר גילה המלך שאינה מתפתחת כיון שלא 
ולכן  והצח,  הבהיר  השכל  בעלי  יהודים  בה  גרים 
מחכמי  ומפורסם  גדול  חכם  לשם  להביא  מוכרחים 

היהודים כדי למשוך יהודים לבוא לגור באותה העיר. 
שלכל  ימינו  של  במציאות  הרואות  עיננו  )ובאמת 
ושגשג,  פרח  המקום  חכמים  תלמידי  שהגיעו  מקום 
וכדו',  שמונה  קרית  חיפה  שמש,  בית  באילת,  זה  אם 
ע"א(,  מב  )ברכות  ברכה  חכם  לתלמיד  שתיכף  כיון 
וכן שכונת רמות בירושלים, הביאו לשם כמה תלמידי 
יראי שמים  יהודים רבים  והם הובילו אחריהם  חכמים 
בן  לפה,  מפה  המלאות  רבות  חרדיות  שכונות  שבנו 

פורת יוסף, בן פורת עלי עין(. 
שהיה  מכיר  בן  משה  לרבי  לקרוא  בבל  מלך  שלח 
מזרע דוד המלך וציוה עליו לקחת עמו כמה תלמידים 

ולגלות לצרפת, לעיר נרבונה. 
קיים רבי משה בן מכיר את ציווי המלך והלך לעיר 
יפות,  פנים  בסבר  אותו  קיבלו  שם  שבצרפת,  נרבונה 
ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶניָך  ַּבּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֵׁשב )בראשית כ, טו(, כל 
מה שהיה צריך נתן לו המלך, וציווה למשרתים לעשות 
נתן לו בתים גדולים  כל אשר יאמר הרב, ובנוסף לכך 

ומפוארים לו ולתלמידיו.
היה  ויום  יום  ובכל  נפש  אהבת  אהבו  צרפת  מלך 
ובודק אם חסר דבר מה  בן מכיר  רבי משה  מבקר את 
בביתו. תלמידי הרב היו המומים ומופתעים ממחזה זה 
ונותן מלך צרפת לרבי משה  ומהכבוד הגדול שמעניק 
יכול  שאינו  הרב  להם  אמר  כך  על  וכששאלוהו  רבם, 

לענות להם כעת, רק סמוך לפטירתו יגלה להם הסוד.
והנה, יום אחד חלה רבי משה בן מכיר את חוליו אשר 
ימות בו, ומלך צרפת שלח את צוות הרופאים המומחים 
שעה  ובכל  ממחלתו,  לרפאותו  כדי  במדינתו  ביותר 

ושעה התעניין ושאל בשלומו.
באותה העת ניגש רבי אברהם, תלמידו של רבי משה 
בן מכיר, ושאלו לפשר האהבה הרבה שמגלה המושל 

כלפיו.
הוא  אותי,  אוהב  שהוא  תחשוב  אל  הרב:  לו  אמר 

אוהב את עצמו! 
ואסביר לך, המלך הזה חוזה בכוכבים גדול, הוא ראה 
שמזלו דומה בדיוק למזל שלי, וביום שאפטר מן העולם 
גם הוא יצטרך להיפטר, ולכן הוא דואג לי ושולח צוות 
רופאים מומחים לרפאותי כיון שדואג וחושש על חייו, 

שמא אמות, ואז גם הוא יצטרך למות.
סיים הרב ואמר, ַאֲהָבה ֶׁשִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר, ָּבֵטל ָּדָבר, 
אמת  אהבת  זה  אין  מט"ז(,  פ"ה  )אבות  ַאֲהָבה  ְּבֵטָלה 

שאוהבני המלך, אלא אוהב הוא את עצמו.
ובאמת כדברי הרב כך היה, לאחר מספר ימים נפטר 

רבי משה בן מכיר זקן ושבע ימים, ובאותו יום מת מלך 
צרפת באופן פתאומי.  

וכך היה אצל יעקב אבינו, "ַוִּייָרא ַיֲעקֹב"- שמא יהרג, 
הוא  גם  ואז  אחיו,  עשיו  את  יהרוג  שמא  לֹו"-  "ַוֵּיֶצר 
אמו  נבואת  את  לקיים  כדי  העולם  מן  להיפטר  יצטרך 
שהתנבאה ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד )בראשית כז, 

מה(.



ְוָאִביו  ִאּמֹו  ִאיׁש  מלשון  ַיֲעקֹב  ַוִּייָרא  שלישי-  ביאור 
ִּתיָראּו )ויקרא יט, ג(, מצוות כיבוד אב ואם, פחד יעקב 
להילחם נגד עשיו, כיון שבמשך 22 שנה לא הייתה בידו 
ואילו  אליו,  שתגן  ואם  אב  כיבוד  של  היקרה  המצווה 

עשיו אחיו התגורר ליד הוריו וכיבד את אביו ואמו.
חסר היה ליעקב את מצוות ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך 
את  תכריע  זו  מצווה  שמא  חשש  ולכן  יב(,  כ,  )שמות 
הכף ותגרום לעשיו שיוכל להתגבר עליו, שהרי שקולה 
וכמו  מקום,  של  כבודו  כנגד  ואב  אב  כיבוד  מצוות 
שנאמר ַּכֵּבד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנָך )משלי ג, ט(, וכתיב ַּכֵּבד ֶאת 
ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך )שמות כ, יב(, ונאמר ֶאת ה' ֱאֹלקיָך ִּתיָרא 
ְואֹתֹו ַתֲעבֹד )דברים ו, יג(, וכתיב ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו  
)ויקרא יט, ג(, שקל הקב"ה את מורא ההורים כמוראו 

יתברך שמו.
ולכן פחד יעקב אבינו מאוד כיון שמצווה חשובה זו 

של כיבוד ומורא אב ואם חסרה לו. 



מתקרבים אנו לקראת הימים הקדושים והנפלאים של 
למרחבים,  ראיה  אנו שואבים  בהם  ימים  החנוכה,  ימי 
הימים הקדושים הללו מראים לנו את הדרך אשר נלך 
בה ואת המעשה אשר נעשה )שמות יח, כ(, ימים בהם 
בלימוד  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להתחזק  אנו  צריכים 
והעוצמה,  את הכח  זו שנתנה  התורה הקדושה, שהיא 
את העוז והתושיה הפיזית והרוחנית לחשמונאים לנצח 
ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך", ועל כן צריכים  את היוונים, "ֵזִדים בְּ
אנו לחזק עצמנו בעסק התורה, ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור 
)משלי ו, כג(, להתחזק בלימוד התורה הקדושה בפרט 

בימים אלו כדי שאור התורה הקדושה יאיר עלינו.
בגאולה  יתברך  אורו  עלינו  שיאיר  נזכה  זה  ובזכות 
"ָמעֹוז  ובהודיה  בהלל  בשמחה  לשיר  ונזכה  השלימה 
צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַׁשֵּבַח. ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה 

ְנַזֵּבַח!"
יהי רצון שנזכה לגאולה השלימה במהרה, אמן. 

העמוד טעון גניזה



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

  י"ג-ט"ו כסלו תשע"ו 25-27/11/15                       
            

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן





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

וילות ובתים

■













3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

■








■












+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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לפרסום
בלוח

03-6162228

■




3-3.5 חדרים
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וילות ובתים
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  י"ג- ט"ו כסלו תשע"ו 25-27/11/15  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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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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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים
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מאגר דיור חינמי לציבור החרדי
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4.5 חד' במגדל 
הפטיו היוקרתי

גבול בני ברק - רמת גן 
קומה 1 מתוך 17 

052-2525024
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דירות 
להשכרה





3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים





+5 חדרים

2-2.5 חדרים

■









3-3.5 חדרים

וילות ובתים

 ■













4-4.5 חדרים



■






מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'
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+5 חדרים

+5 חדרים
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3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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2-2.5 חדרים
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ביקוש 
דירות

וילות ובתים








+5 חדרים
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וילות ובתים

■











פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

3-3.5 חדרים
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2-2.5 חדרים
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4-4.5 חדרים





3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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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
■







יבניאל

ירושלים
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דימונה
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הרי יהודה
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בית חילקיה
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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

■








wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

כוכב יעקב
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נדל“ן 
מסחרי
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מושבה כנרת
■






■




■



■




■




■




■




■




■






■








■











■













■



agmailcom

עסקים השקעות
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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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CREST
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MD





SS■
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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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צפת
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צפון
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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
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ישראל זכריה
טל: 054-6632298 

 tohanim2016@gmail.com

טוען רבני (למ)
מורשה ומקצועי
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מושב עלמה

מושב תרום
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מירון
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ספסופה

מצפה יריחו
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נתניה
■
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הקמה, עיצוב ואחזקת 
גינות, דשא סינטטי 

וגיזום עצים

אחזקת  גינות
ירוק בגן
052-2504762

בהנהלת
בנימין
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ganyzumgmailcom
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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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
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רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
+

עניבה
180

ח לצה עניבה

&

הגברת הזרם במקלחת
 חיסכון של עד

בהוצאות המים והחשמל
50%
0527-110-456
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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
שלוחה 2 • המידע חים

 ■






ethelspotnikcoil

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

■




סביבת עבודה נעימה 
    ומאתגרת.  

תנאים סוציאלים טובים.

לזק"א ישראל
דרושים/דרושות 

טלפניות לגיוס תרומות

שכר בסיס גבוה 
 +

בונוסים יומיים

שעות עבודה:
 9:00-14:00

או: 17:30-21:30

03-6164444

לחברת תקוה דרושים/ות

מתאמים/ות
פגישות

שכר גבוה + בונוסים
משמרות בוקר

מידי
03-9058075 שלוחה 2

יש
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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meirbharavrabicoil
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JOBSkidumpluscoil
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MLsmilenetil
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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horvitzaehcoil
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pwallacom
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jobsmyfacecoil
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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 /
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uo�cegmailcom
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תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?
מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-768-9999

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

שאפתן?

מטפלת 7:30-16:00
גננת מנוסה לגיל שנתיים 

      למ"מ + אופציה לקבועה 
מטפלת לתינוקיה 7:30-16:00
052-7660483

למעון בבני ברק

לסוכנות ביטוח בבני ברק
התפנו 

2 משרות:
מנהלי תיקי 

לקוחות (גברים)

דרישות: כושר 
מכירתי גבוה! 
יכולת עמידה 

ביעדים!
שכר + בונוס 
גבוה ביותר!!!

לפרטים:
052-4783641

  "
15325803294 :
0587581000 :
zm.yehida@gmail.com :

  



     






קו עיתונות דתית / 7966584 / 

שעות גמישות, תנאי עבודה נוחים 
ושכר מתגמל

מטפלים/ות 
לטיפול בקשישים

לעמותת מטב דרושים/ות

לפרטים: 03-6180641 

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בחורים�רציניים�ישיבתיים
עִדיפות�ֹלבעֹל�ֱקורא�נוסח

ספרִדי�ירושֹלמי

052-7616639

ִדרושים

14:00-20:00ֹלהתֱקשר�בין

מייִדי

חוִדשים-6שֹליחות�ֹל

■




■





■




■






■




■





■






■


libizamiorgil

■





■




■






■





■





■





■



■






■









asgmail
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mgrosgmailcom
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armndofwallacom
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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

הלשוןבשמירת סוגייה 

אלעד: אני מתחיל לייבא מוצרי כתיבה מחו"ל
יהודה: לבד?

אלעד: לא יחד עם אדון כהן

יהודה יודע שכהן הפיל אנשים בעסקים. האם רשאי 
לספר לאלעד כאשר לא עשו קניין על העסקה?

חייב להזהירו על כך א

מותר לו אך אינו מחוייב ב

לא יספר לו כי זו רכילות, על אלעד לדאוג לכספו ג
     ולברר מעצמו על נאמנותו

האם רשאי לספר לאלעד כאשר עשו קנין 
ואלעד ודאי לא יצליח לצאת מהעסקה

אלא רק יחשוש?
מצוה לגלות א

מותר בדוחק ב

אסור לגלות ג
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