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נורווגי בהקפאה
אחרי שבע שנות שיתוף פעולה, קרע עמוק ביחסים בין שלומי אמונים לדגל התורה

דו-ראשי  ניהול  נאפשר  "לא  דרמטית:  רשמית  בהחלטה  התורה  דגל 
ביהדות  הנורווגי  החוק  יישום  טרפוד  במחיר  גם  העצמאי  בחינוך 
התורה"  שלומי אמונים בתגובה: "מדובר בהפרת הסיכום המפורש 
לניהול משותף שהושג במלון נובוטל בשנת תשס"ט"  לשכת מזכ"ל 
דגל התורה: "מדובר בקו אדום שלא ייחצה בכל מחיר"  בפגישה 
בין חברי הכנסת גפני ופרוש לחשבת הכללית באוצר לא אושר מינוי 

המשנה למנכ"ל החינוך העצמאי / בי"ס לפוליטיקה

החוק הנורווגי בש"סיללה בלשכת רוה"מ
במשרד החקלאות מאשימים את הגב' נתניהו 

במיזם גירוש החתולים / בי"ס לפוליטיקה
כך נסללה הדרך להכנסתם של יגאל 

גואטה ומיכאל מלכיאלי לכנסת / עמ' 10

 חינוך עצמאי
 תחילה. מזכ"ל דגל
התורה יעקב אשר

ראש העיר בת ים יוסי בכר בכנס התחדשות עירונית שהתקיים בבת ים:

בתוך שני עשורים בת ים תגדל בעוד 24 אלף 
יח"ד ורובם יהיו באמצעות התחדשות עירונית
נעמי אנגל, מתכננת מחוז תל אביב הזהירה בכנס: "השיטפונות האחרונים - הצגת תכלית 
למה שנראה אם יהיו פה הרבה חניונים תת-קרקעיים. בעוד כמות מסוימת של היתרים לא 

יהיה בגבעתיים פתרונות לביוב / עמ' 4

עתיד הנדל"ן 
של חולון

מחקר חדש של מרכז הבנייה הישראלי: 
חולון במקום ה-12 בדירוג היישובים 
בהם נמכרו הכי הרבה דירות במחצית 

הראשונה של השנה / עמ' 6

מספר אחת 
במיחזור

בית הספר "משה שרת" מחולון 
זכה באות ארצי על מיחזור יותר 

מ-62 מיכלי משקה / עמ' 8

יום הבטיחות בדרכים 
צוין בחולון בסימן 
"הולכים על בטוח" 

בהשתתפות ראש העיר 
מוטי ששון ומ"מ רה"ע 

זהר נוימרק / עמ' 8

הולכים 
על בטוח
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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

ראש העיר בת ים יוסי בכר בכנס התחדשות עירונית שהתקיים בבת ים:

בתוך שני עשורים בת ים תגדל בעוד 24 אלף 
יח"ד ורובם יהיו באמצעות התחדשות עירונית
נעמי אנגל, מתכננת מחוז תל אביב הזהירה בכנס: "השיטפונות האחרונים - הצגת תכלית למה שנראה אם יהיו פה הרבה 

חניונים תת-קרקעיים. בעוד כמות מסוימת של היתרים לא יהיה בגבעתיים פתרונות לביוב

מאת: אלי שניידר

אנגל  נעמי  אדר'  אביב  תל  מחוז  מתכננת 
להתחדשות  כנסים  מידע  בכנס  השתתפה 
שלישי  ביום  שהתקיים  ים  בבת  עירונית 
יזמים  טענו  השתתפה  בו  בפאנל  השבוע. 
ובהם, יו"ר דוידסון החזקות עו"ד קרן בן דוד, 

על עיכובים בוועדות התכנון.
הקריטיים  האמצעים  "אחד  אנג'ל,  לדברי 
בוועדות המחוזיות  התוכניות  אישור  לקיצור 
הן הכנת תוכניות מתאר מקומיות להתחדשות 
בערים  המקומיות.  הוועדות  ידי  על  עירונית 
עירונית,  להתחדשות  כללית  תוכנית  יש  בהן 
נתקלת  לא  היא  כי  כפולה  האישור  מהירות 

במכשולים".
מתכננת המחוז נתנה כדוגמא את התוכניות 
שעשתה עיריית תל אביב במתחם לה גארדיה 
התוכניות  את  לאשר  שאפשרו  שרת  ובנוה 
הכוללות  תוכניות  "גם  לדבריה,  במהירות. 
מהר  לקדם  מסייעות  לגובה  בנייה  מדיניות 

יותר את התוכניות הנקודתיות".
שוקי  ים  בת  העיר  למהנדס  בתגובה 
המקומיות  הוועדות  את  לחזק  יש  כי  פתאל 
אנגל  ציינה  מקצועי  אדם  כח  להם  ולהוסיף 
כי "הוועדות המקומיות חייבות לקבל חיזוק 
מקצועי. צריך להכין תוכנית לאומית לתוספת 
של אלפי אדריכלים, אדריכלי נוף ומהנדסים 

בשנים הבאות".
בנושא הטענות כנגד ועדות מקומיות שלא 
כי  אנג'ל  ציינה  עירונית  התחדשות  מאשרות 
"צריך לזכור שהרשות המקומית צריכה לספק 
המחדשים  לפרויקטים  ציבור  ומבני  תשתיות 
ולא תמיד זה פשוט. בבני ברק, לדוגמא, כל 
ילדים  גן  לכיתת  דרישה  מייצר  מגורים  בניין 
את  לספק  אפשרות  לעירייה  אין  אם  שלמה. 
הבניה".  היתר  לאשר  יכולה  לא  היא  אז  זה, 
אנג'ל אף הזהירה כי "בגבעתיים בעוד כמות 
מסוימת של היתרים לא יהיה פתרונות לביוב, 
לרשויות  מימון  לקדם  חייבת  הממשלה  לכן 

לצורך ההתחדשות העירונית".
אנג'ל  התייחסה  אליו  נוסף  נושא 
משמעותי  חסם  שהמהווה  החניות,  הוא 
שניתן  הרכיבים  "אחד  עירונית.  בהתחדשות 
להוריד זה רכיב החניה. אנחנו נוסעים במוצר 
עשר  בעוד  פרה-היסטוריה  להיות  שהולך 
פרטי  במגרש  החניה  עלות  שנה.  עשרים  או 
יקר  וזה  לדירה  שקלים  אלף  ל-100  מגיעה 
ומיותר בטווח הרחוק. מה שראינו בשיטפונות 
אם  למה שנראה  תכלית  הצגת  זה  האחרונים 
אם  קרקעיים.  תת  חניונים  הרבה  פה  יהיו 
הנחה  מתוך  מכניים  ציבורים  חניונים  נעשה 

יהיה  רביעית  או  לכל משפחה שלישית  שרק 
הפרויקטים  של  הבנייה  גם  אז  פרטי  רכב 
בערים  היום  קיים  זה  יותר.  מהירה  תהייה 
והרשויות  אחרות  גדולות  וערים  מדריד  כמו 

צריכות לשקול את זה".
בן דוד ציינה באוזניה של אנג'ל כי הוועדות 
הפרויקטים  של  המורכבות  את  מבינות  לא 
אי- הסיכונים,  ואת  עירונית  התחדשות  של 
הוודאות וההוצאות שיש ליזמים. "היזם עובר 
ויה דלורוזה מול הדיירים והדיירים הסרבנים 
וצריך להוציא הרבה כסף כדי לפתור את כל 
ולתת  זאת  להבין  צריכות  הוועדות  הבעיות, 
יותר זכויות", ציינה בן דוד בפני חברי הפאנל.
שבולת  במשרד  שותף  בליאנט,  ערן  עו"ד 
עירונית  התחדשות  בכנס  ציין  ושות', 
בשיתוף עיריית בת ים כי "הליכי התכנון הם 
לתגבר  הולכים  אמנם  וארוכים.  מסורבלים 
לצמצם  יש  במקביל  אך  הערר,  ועדות  את 
קטן  דבר  כל  על  שלא  כך  הערר,  עילות  את 
דברים  יש לקבוע מראש  ערר.  להגיש  אפשר 
מהותיים. היום כל בניין שכן לתמ״א 38 מגיש 

התנגדות ומעכב את מתן ההיתר בשנה. צריך 
לראות איך מונעים את זה. 

המליץ  דנוס  אוהד  השמאים  לשכת  יו"ר 
להספיק  כדי  שיותר  כמה  למהר  ליזמים 
ההתחדשות  מתחום  שנשאר  מה  את  ולממש 
העירונית. "בעוד כמה שנים לא בטוח שיהיה 

עוד התחדשות עירונית".

 מנוע הצמיחה של בת ים

"התחדשות עירונית היא העתיד שלנו ושל 
יוסי  ים  בת  העיר  ראש  אמר  הצעיר",  הדור 
עירונית  להתחדשות  כנסים  מידע  בכנס  בכר 
להשקיע  למה  רבות  סיבות  "יש  ים.  בבת 
הסיבה  למשל  ים  בבת  עירונית.  בהתחדשות 
יש  אבל  בניינים.  התיישנות  היא  המרכזית 
גידול  טבע,  פגעי  כמו  נוספות  סיבות  גם 
אנחנו  ההיצע.  בהגדלת  והצורך  באוכלוסין 
משקיעים בתחום ההתחדשות העירונית המון 

אנרגיה".
עשורים  שני  בתוך  העיר  ראש  להערכת 

בת ים תגדל בעוד 24 אלף יח"ד ורובם יהיו 
אין  ים  "בבת  עירונית:  התחדשות  באמצעות 
פועלים  מפעילים  אנחנו  ולכן  קרקע  עתודות 
בעיקר לחיזוק תחום ההתחדשות העירונית".

"התחדשות עירונית בראייה שלנו היא לא 
רק בבניין הפרטי אלא גם במרחב הציבורי", 
לחדש  צריכים  "אנחנו  ומוסיף  בכר  מסביר 
את הגינות הציבורית, לבנות מוסדות תרבות 
ציבורי   – ביחד  ללכת  חייב  זה  ציבור.  ומבני 

ופרטי יחד". 
בכר ציין  כי הוא מקווה שההשקעה הרבה 
בתחום  פרויקטים  לקידום  העירייה  של 
נוספים  יזמים  תביא  העירונית  התחדשות 
של  בטבור  היא  ים  "בת  לדבריו,  לעיר. 
דרכי  לה  יש  אביב.  מתל  ק"מ   4  - המדינה 
גישה מעולים אם בעזרת רכבת, בניית הרכבת 
לעיר.  כניסות  עם  ראשיים  וכבישים  הקלה 
מחירי הדירות בבת ים ממשיכים לעלות, ולכן 
אין ספק כי יש גם כדאיות כלכלית לפרויקטים 
שיגיעו  יזמים  בעיר.  עירונית  התחדשות  של 

לעיר יעשו עסקה חכמה".

ראש העיר בת ים יוסי בכר נואם בכנס                                                                                           )צילום: ליאת מנדל(



עיריית בת ים והמועצה הדתית מזמינים את ציבור 
בני התורה למעמד סיום מבצע

“ועתה כתבו לכם”

בקונצרט חזנות ענק

 יוסי בכר
ראש העיר

 ר’ בנימין אלחרר
יו”ר המועצה הדתית

 ר’ רפאל ברנז
חבר הנהלת העיר

 הרב יצחק אסקפה

מחזיק תיק חינוך חרדי

האירוע יתקיים אי”ה 
במוצ”ש פרשת מקץ 

ל’ כסלו תשע”ו 
)12.12.15( בהיכל התרבות 
רחוב בסמטת אופיר 3 בת ים

פתיחת שערים בשעה 20:00
מחיר כרטיס כניסה 25 ₪  לכיסוי ההוצאות
לרכישה מוקדמת: 052-7333399

בברכת חג חנוכה שמח

אל

זיו יחזק

ר’ ציון יחזקאל

עם גדולי החזנים בעולם השירה והפיוט 
בליווי 7 נגנים

 במעמד:
רבני העיר ואישי ציבור

 אורח הכבוד: 

הרב אריה דרעי
 השר לפיתוח הפריפריה



        ל' בחשון תשע"ו 12/11/15בחולון בת ים126

עתיד הנדל"ן של חולון

מאת: אלי שניידר 
  

האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף 
העניק לעיריית ראשון לציון ציון לשבח 
בתחום עיצוב נוף כללי עבור תכנון "גן 
ברוידא-מעוז  בעברית", בתכנון משרד 
ביותר  הגדול  הפארק  נוף.  אדריכלות 
במזרח ראשון לציון המשתרע על שטח 
עצום של כ-68 דונם ירוק ועלות הקמתו 
נחנך  שקלים,  מיליון  בכ-35  נאמדת 

לפני כשנתיים. 
ביולוגיות  בריכות  פועלות  בגן 
מגרשי  מזרקות,  נוי,  דגי  עם  גדולות 
כדורגל, כדורסל וקטרגל, שבילי אופנים 
לפיקניק,  המיועד  מתחם  היקפיים, 
מתקני  מקורים,  פעוטות  מתקני  מתחם 

כושר וכמובן מדשאות רחבות ידיים. 
נוסף  תכני  רובד  לגן  להעניק  כדי 
לציון  ראשון  של  להיותה  וכמחווה 
לימד  בה  הראשונה  העברית  העיר 
השפה,  מחייה  בן-יהודה,  אליעזר 
השפה  את  החוגג  כמקום  הגן  מתוכנן 
של  הכוללת  מהוויה  כחלק  העברית 
בצוות  שולבו  כך  לצורך  בו.  הבילוי 
ומעצב  התכנים  לנושא  אוצרת  התכנון 
תעשייתי לעיצוב מתקנים מיוחדים של 
עובר  בגן  בעברית.  מקוריים  משחקים 
בין  הקושר  מלים"  "שביל  השני  כחוט 
האזורים השונים. כמו כן שולבו צמחים 

אותיות  מזרקת  בית,  האלף  סדר  לפי 
זרמי  על  לשלוט  יכולים  הילדים  בה 
המתזים ולכתוב את שמם, מבוך מילים 
פתרון  ידי  על  לאוצר  להגיע  ניתן  בו 
"גבעת אלפון"  וניבים בעברית,  מילים 
שניתן  אותיות  עם  גבעה  בה ממוקמים 
לטפס אליה, לוח וקיר לכתיבה עצמית, 
שיפודי מלים להרכבת משפחות מלים 
מגלה  שאותם  נוספים  ואלמנטים 

המבקר בהדרגה.
המקוריים  המתקנים  נשמרו  בגן 
והצריפים  ההאנגרים  כגון  הצבא  של 
כמו:  חדשים  לשימושים  שהוסבו 
סככות צל למתקני משחק, מסעדה, בית 
עצי האקליפטוס  עתידית.  וגלריה  קפה 
צבא  למחנות  האופייניים  הוותיקים 
נשמרו בקפידה ומהווים את אזורי הצל 
גן בעברית מהווה תוספת  של הפארק. 
משמעותית לשטחים הפתוחים במזרח 
העיר. הפרויקט מדגים כיצד בהשקעה 
שטח  להסב  ניתן  יצירתית  עירונית 
"אבוד" של מחנה צבאי לטובת שיפור 

איכות החיים העירונית.
"הפרס  יהלום:  אלי  העיר  מהנדס 
באיכות  הכרה  מביע  לעירייה  שהוענק 
העיר.  תושבי  כל  לטובת  המוצר 
שהתבצעה,  המשותפת  החשיבה 
על  מלמדים  בשטח,  הנראים  והפירות 

פרויקט מושקע מהשורה הראשונה".

אות אדריכלות הנוף לשנת 2015 הוענק לעיריית ראשון 
לציון עבור תכנון "גן בעברית", הפארק הגדול ביותר 
במזרח העיר שמשתרע על שטח עצום של כ-68 דונם 

ועלות הקמתו נאמדת בכ-35 מיליון שקלים

רגע של עברית
מאת: מנדי כץ

מחקר חדש של מרכז הבנייה הישראלי מגלה כי 
חולון ממוקמת במקום ה-12 בדירוג 20 היישובים 
שנערך  המחקר  דירות.  הרבה  הכי  נמכרו  בהם 
לרגל עיר הנדל"ן 2015 שתתקיים בתחילת דצמבר 
בינואר-יוני  דירות  מכירת  נתוני  את  ניתח  באילת, 
בפרויקטים  השיכון  ומשרד  הלמ"ס  של   2015

בבנייה ציבורית ופרטית.
במחצית  נמכרו  בחלון  כי  עולה  מהנתונים 
הראשונה 380 דירות חדשות. לדברי משה ריקובר, 
הבנייה  "רוב  הנדל"ן  ועיר  הנדל"ן  קהילת  מנכ"ל 
בחולון מרוכזת במתחם ח501 ומעט דירות במתחם 
לבניית  מתחם  ישנו  העיר  בדרום  זאת,  עם  ח300 
אלפי יח"ד. מדובר בקרקע חקלאית שככל הנראה 

תופשר בשנים הקרובות".
היא  בחולון  הבונות  הגדולות  החברות  אחת 
פרויקט  את  המקימה  לוינשטין  משולם  קבוצת 
Arttower המוקם בשכונת ח-501 בחולון על ידי 
ישראל,  אאורה  וחברת  לוינשטיין  משולם  חברת 
כולל 124 יחידות דיור על פני 2 מגדלים שתוכננו 
ובהם  רובננקו  לאה  הידועה  האדריכלית  ע"י 
דופלקסים  מרפסת,  עם  חדרים    4,5,6 בנות  דירות 

ופנטהאוזים.
על  שומרת  ירושלים  כי  מהמחקר  עולה  עוד 
אביב  ותל  שנמכרו  דירות   1385 הראשון  מיקומה 
במקום השני עם 884 יח"ד. במקום השלישי, פתח 
תקווה ממשיכה לשמור על מיקומה כעיר המרכזת 
שמלאי  למרות  לדירות  מהביקושים  גדול  חלק 
הקרקעות בעיר אוזל. במחצית הראשונה של השנה 

לציון  ראשון  חדשות.  דירות   794 בעיר  נמכרו 
מדורגת רק במקום ה-15 עם מכירות של 350 דירות 

חדשות בלבד. 
הקרובות  בשנים  כי  מעריכים  הבנייה  במרכז 
ייכנסו ערים חדשות לדירוג. בין הערים שייכנסו ניתן 
למצוא את בת ים שבשנים הקרובות יוקמו ברחבי 
העיר 10,000 יח"ד. מדובר על פארק הים הממוקם 

. בצמוד לראשון לציון  ן ו ל ו ח ו
כולל  ה המתחם  י י בנ

ו-2  למגורים 
מ"ר  מיליון 
ה  ק ו ס ע ת ל

ומשרדים.

מחקר חדש של מרכז הבנייה הישראלי: חולון במקום ה-12 
בדירוג היישובים בהם נמכרו הכי הרבה דירות במחצית 

הראשונה של השנה

משה ריקובר מנכל קהילת הנדל"ן של מרכז 
הבניה הישראלי )צילום: חגי אופן 2000(

מפעל

שומר שבת
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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החלפת מנורות הרמזורים: 
חסכון של 70% בצריכת החשמל

מספר אחת במיחזור
בית הספר "משה שרת" מחולון זכה באות ארצי על 

מיחזור יותר מ-62 מיכלי משקה
מאת: יאיר פלד

בניהולה  מחולון,  שרת"  "משה  הספר  בית 
של רוית סירי, זכה באות המיחזור של תאגיד 
אל"ה לשנת תשע"ה על מיחזור מיכלי משקה 
ופחיות(  פלסטיק  בקבוקי  זכוכית,  )בקבוקי 
והוא עומד כעת בראש מוסדות החינוך בארץ 
 62,505 מיחזר  הספר  בית  המיחזור.  מובילי 
שקלים  כ-18,750  בגינם  וקיבל  משקה  מיכלי 
התלמידים  יצאו  באמצעותם  פיקדון,  כספי 
לטיולים ולסיורים. בית הספר גם צבר "נקודות 
לטובת  מתנה  באמצעותן  ובחר  ירוקות" 

תלמידיו – ציור קיר בנושא איכות הסביבה.
טקס הענקת הפרס נערך ביום שלישי השבוע 
בבית הספר, במעמד השר להגנת הסביבה, אבי 
גבאי, שאף העביר שיעור בנושא בבית הספר 
וראש עיריית חולון, מוטי ששון ובהשתתפות 
יו"ר אל"ה, נחמה רונן, מנכ"ל התאגיד, חיים 

זרביב וראשי רשויות מקומיות נוספות.
"מהפכת  חולון:  עיריית  ראש  ששון,  מוטי 
בעזרת  רק  מתאפשרת  אמיתית  מיחזור 
מערכת  ושל  התושבים  של  מלאה  התגייסות 

אכן  זה  שבחולון  שמח  ואני  כולה  החינוך 
קורה. חולון היא עיר בריאה ומקיימת והנושא 
הסביבתי מקודם בה יום יום, שעה שעה. זכייתו 
במקום  מחולון  שרת'  'משה  הספר  בית  של 
המשקה,  מיכלי  למיחזור  בתחרות  הראשון 
גאווה  לנו  וגורמת  כמובן  אותנו,  משמחת 
פועלים  אנחנו  כי  לנו  מוכיחה  גם  אבל  רבה, 
כבר  'ירוקים'  נושאים  והטמעת  הנכונה  בדרך 

בגילאים הצעירים – משתלמת".
אבי גבאי, השר להגנת הסביבה: "המודעות 
לשמירה על הסביבה הולכת וגדלה. לילדים יש 
תפקיד חשוב – ללמד את ההורים שלהם איך 

לנהל אורח חיים סביבתי יותר".
נחמה רונן יו"ר תאגיד המיחזור אל"ה: "זהו 
גלובליים  ערכים  על  גדלים  הילדים  שבו  דור 
וסביבתית  בריאותית  צרכנית  מודעות  עם 
גבוהה ביותר. הם יודעים מה חשוב ובמה הם 
על  האחריות  את  ולוקחים  להשקיע  מוכנים 

המיחזור בבית ואחריהם כל המשפחה".
אספו  בישראל  והגנים  הספר  בתי  תלמידי 
בשנה האחרונה 3.8 מיליון בקבוקים  למיחזור, 

שהם 6% יותר מהשנה הקודמת.

מאת: יאיר פלד

צוין בחולון, בסימן  יום הבטיחות בדרכים 
פעילויות  במגוון  בטוח",  על  "הולכים 
לבטיחות  העירוני  המטה  בידי  שאורגנו 
בדרכים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

ששון  מוטי  העיר,  ראש  התייצבו  בבוקר 
החצייה  במעבר  נוימרק,  זהר  מקומו,  וממלא 
סייעו  "ביאליק",  הספר  לבית  הסמוך 
לתלמידים לחצות בבטחה את הכביש ועודדו 
יחד עמם  זהירות בדרכים.  על  אותם להקפיד 
טלי  הספר,  בית  מנהלת  גם  לתלמידים  סייעו 
לבטיחות  העירוני  המטה  מנהלת  הוכמן, 
בדרכים, יפה הראל ושלמה קימל, יו"ר ארגון 
גמלאי צה"ל "צוות", שחברי ארגונו מתנדבים 
בעיר.  בנושא  הסברה  בפעולות  השנה  כל 

החבורה חילקה לילדים צמידים עם הכיתוב: 
כללי  ובה  איגרת  וכן  בטוח"  על  "הולכים 

הליכה בטוחה.
הסברה  פעילות  נערכה  הצהריים  אחר 
בנושא חציה בטוחה בקניון חולון, במסגרתה 
חולק  וכן  בובות  ואיש  פנטומימאים  הופיעו  
שי - עטים עם מסר לזהירות בדרכים ואגרות 
גולת  לנושא.  המודעות  להגברת  הסבר 
הכותרת של הפעילות הייתה המופע "באגיס 
ילדים  נהנו  ממנו  בחולון",  בדרכים  בטוחים 

והורים רבים.
כמו כן, בימים האחרונים נתלו שלטים על 
הכתובת  עם  בחולון  היסודיים  הספר  בתי  כל 
הרחובות  קושטו  וכן  בטוח"  על  "הולכים 

המרכזיים בעיר בדגלונים עם מסר בנושא.

יום הבטיחות בדרכים צוין בחולון בסימן "הולכים על בטוח" 
בהשתתפות ראש העיר מוטי ששון ומ"מ רה"ע זהר נוימרק

בחולון הולכים על בטוח

מאת: מנדי כץ

נמשכות:  וההתייעלות  החיסכון  מגמות 
אנשי אגף החשמל והרמזורים בעיריית ראשון 
החליפו  טדסה,  ברוך  של  בניהולו  לציון, 
ב-12  המנורות  כל  את  האחרונים  בחודשיים 
משה  בשדרות  רמזורים  פועלים  בהם  צמתים 
מנורות  החליפו  הישנות  המנורות  את  דיין. 
לדים חסכוניות, והערכה היא שעלות החיסכון 
אחוז  כ-70  על  תעמוד  זאת  הוצאה  בגין 

בהשוואה לתאורה המסורתית הקודמת.
יש לציין, שהפיילוט שבוצע בשדרות משה 
דיין ייבחן גם למקומות אחרים ברחבי העיר. 
כל  לפיה  החלטה  התקבלה  כבר  מקרה,  בכל 
במנורות  תצויד  בעיר  חדשה  מרומזרת  צומת 

מהסוג החדש.
האמור  בשדרוג  המרכזיים  היתרונות  אחד 

במצבר  מצוידת  מערכת  שכל  העובדה  הוא 
UPS  המעניק גיבוי אוטומטי ומיידי לצומת 
במקרה של הפסקת חשמל – וביכולתו לספק 
הנהגים  לטובת  ויעיל  מהיר  לטובת  מענה 
המצבר  שעות.  שלוש  למשך  הרגל  והולכי 
בטיחות  את  תבטיח  ופעולתו  מעצמו  נטען 

התנועה בצמתים.
ראש מינהל שפ"ע, ראובן הרשקוביץ העריך 
את עלות הפרויקט בכ-960 אלף שקלים, ורובו 

מומן מתקציב משרד התחבורה.
חבר המועצה ומחזיק תיק שפ"ע בעירייה, 
עבור  קדימה  צעד  בפרוש  "זהו  חיים:  אבי 
את  ומייעלת  המשדרגת  פעולה   – כולנו 
חשוב  בחסכון  מדובר  אחד,  מצד  המערכת. 
בתשתיות  הכסף  את  להשקיע  לנו  שיאפשר 
בפתרון  שני  ומצד  התושבים,  למען  נוספות 

טכנולוגי המתאים לתקופה בה אנו חיים".

עיריית ראשון לציון נערכת להחלפת המנורות הישנות ב-12 
צמתים למנורות לדים חסכוניות שצפויות להוזיל משמעותית 
את צריכת החשמל  הצמתים יצוידו במערכת שתעניק גיבוי 

אוטומטי ומיידי לצומת במקרה של הפסקת חשמל

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם

פאות קאסטם
מעוצבות וגולמיות מהיצרן לצרכן

* המבצע לפאניות וליחידים  

  בתוקף עד סוף חנוכה א‘ טבת 

ר‘ עקיבא 2 פ. ז‘בוטינסקי ב“ב

03-7311620
שעות פתיחה: 10:00-18:00

מבצע חנוכה שמח 
בפאות רמי 

הסקין שווה יותר!!!
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קורס עיצוב ואדריכלות פנים
הכולל מגוון חללים מסוגים שונים

להפוך כישרון למקצוע

  6 פרויקטים שונים במהלך הקורס: עיצוב דירה, עיצוב מטבחים,  עיצוב בית דו קומתי, עיצוב חלל 
ציבורי, עיצוב משרדים ופרויקט גמר מורכב    סיורי שטח לימודיים והרצאות העשרה     לימוד 
מעמיק של שרטוט, איור ורישום    מערכת השמה מתקדמת בעלת הצלחה מוכחת    מרצים 
מהשורה הראשונה בתעשייה    מערכת פורומים פעילה ומתקדמת להצגת עבודות וקבלת הצעות 

עבודה. מאות תלמידים נעזרו במערכת להשמה!

רק בפרוג!

הסטנדרט המקצועי של פרוג:

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית | עיצוב ובניית אתרים | עימוד מקצועי | עריכה
והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

www.prog-school.co.il | 072-2201433  בית פרוג
מלגות
לזכאים
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קורס בניית אתרים
כולל לימוד חוויית משתמש

להפוך כישרון למקצוע

  תקבלו כלים מתקדמים מהצד העיצובי ומהצד התכנותי באתר    תלמדו לעומק את 
תחום חוויית המשתמש, ותדעו ליצור אתרים יפים ואפקטיביים     תיהנו מהכשרה עדכנית 
גם מבחינת התקנים - התאמה למובייל, קידוד ועוד, וגם מבחינה שיווקית ומעשית   תיהנו 
מהרצאות העשרה בכל סמסטר    עומדת לרשותכם מערכת השמה בעלת הצלחה מוכחת 
בה יראו אלפי משתמשים את תיק העבודות שלכם    תלמדו ממרצים מהשורה הראשונה 

בתעשיית האינטרנט    תוכלו לקבל מלגות וליהנות מהנחה משמעותית

רק בפרוג!

הסטנדרט המקצועי של פרוג:

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית | עיצוב ובניית אתרים | עימוד מקצועי | עריכה
והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

www.prog-school.co.il | 072-2201433  בית פרוג
מלגות
לזכאים

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
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החוק הנורווגי: 
מיכאלי יתפטר; גואטה 
ומלכיאלי ימונו לח"כים

ח"כ לשעבר אברהם מיכאלי המדורג במקום השמיני 
ברשימת ש"ס, ימונה ליו"ר ש"ס בהסתדרות ויתפטר 

מהרשימה לכנסת  חיים ביטון צפוי אף הוא להתפטר ובכך 
תיסלל הדרך לכניסתם לכנסת של 2 ח"כים חדשים בש"ס

מאת: יעקב אמסלם ואיתי גדסי

מיכאלי  אברהם  לשעבר  הכנסת  חבר 
וצפוי  בהסתדרות,  ש"ס  ליו"ר  ימונה 
שם  לכנסת  ש"ס  מרשימת  להתפטר 
יסלל  בכך  השמיני.  במקום  מדורג  הוא 
במפלגה.  הנורווגי  החוק  של  יישומו 
ברשימת  התשיעי  המדורג  במקביל,  
רשת  כיו"ר  המכהן  ביטון  חיים  ש"ס, 
החינוך של ש"ס – "בני יוסף", צפוי אף 
הוא להתפטר בכדי להמשיך את פעילותו 

ברשת החינוך.
רקע  על  באה  מיכאלי  של  פרישתו 
בהסתדרות  ש"ס  יו"ר  לתפקיד  מינויו 
בהסתדרות.  הרווחה  תיק  ולמחזיק 
אריה  השר  היו"ר  עם  שקיים  בשיחה 
למינוי.  רצונו  את  מיכאלי  הביע  דרעי 
צורך  שיש  חש  הוא  כי  הסביר  מיכאלי 
בביטוי משמעותי לתנועת ש"ס במסגרת 
הסתדרות העובדים שהם קהל היעד של 
התנועה ובפרט בתיק הרווחה בו נדרשת 
בכנסת  ניסיון  "צברתי  מיוחדת.  רגישות 
ואני חש שיש בכוחי לרתום את הניסיון 
התנועה  של  קרנה  העלאת  לטובת  הזה 

בהסתדרות", אמר מיכאלי.
עיתונות'  ל'קו  אומרים  בש"ס  גורמים 
כי  האישית  עמדתו  את  הביע  "דרעי  כי 
על  לוותר  שלא  היה  עדיף  מלכתחילה 
לשעבר  ח"כ  את  להכניס  האפשרות 
הנורבגי,  החוק  במסגרת  לכנסת  מיכאלי 
מיכאלי  זוכה  לה  ההערכה  לאור  אולם 
שם,  לתרום  רצונו  והבעת  בהסתדרות 
על  לברך  ויש  זאת ממנו  למנוע  ניתן  לא 
עצמם  על  לקחת  ש"ס  נציגי  של  הרצון 

אתגרים חדשים".

 גואטה ומלכיאלי 

ייכנסו

עיתונות'  ל'קו 
מלבד  כי  נודע, 
יישומו של החוק 
הצפוי  הנורווגי 
את  להכניס 

גואטה  יגאל  ברק  בני  העיר  מועצת  חבר 
במסגרתה  האפשרות  נשקלת  לכנסת, 
ובכך  לצמיתות  מהכנסת  יתפטר  דרעי 
מועצת  חבר  של  כניסתו  גם  תתאפשר 
לכנסת,  מלכיאלי  מיכאל  ירושלים  העיר 
השרים  מסגני  אחד  התפטרות  ידי  על 
במסגרת החוק. במידה והמהלך יתממש, 
לאחר  רק  לכנסת  ישוב  שדרעי  הרי 

הבחירות הבאות.
ההתפטרות  כי  היא  הרווחת  ההערכה 
הנוסף,  השר  סגן  של  והן  דרעי  של  הן 
זאת  התקציב,  העברת  לאחר  רק  תהיה 
הקואליציה  הנהלת  בקשת  בעקבות 
חדשים  ח"כים  מכניסת  להימנע  החפצה 
ממניעים  לתקציב  להתנגד  שעלולים 
בת  הקואליציה  של  היותה  בשל  אישיים 
61 ח"כים בלבד. עם זאת, בסביבת דרעי 
מדגישים כי טרם הוחלט אם ההתפטרות 
השנייה תצא אל הפועל, "ההכרעה תהיה 
בש"ס  גורם  אומר  הקרובים",  בימים 

המעורה בפרטים.
שקדמו  הטרופים  בימים  כזכור, 
ב"קו  נחשף  לכנסת,  הרשימה  להכרזת 
עיתונות", כי דרעי יניח על שולחן מועצת 
את  תקדם  ש"ס  לפיה  החלטה,  החכמים 
כניסתם  לאפשר  בכדי  הנורבגי  החוק 
דרעי מצידו מעוניין  של ח"כים חדשים. 
עול  את  מעליו  להוריד  בכדי  להתפטר 
בדיוני  המעיקה  וההשתתפות  ההצבעות 
הכנסת שהפכו למטלה קשה עוד יותר עם 
היותה של הממשלה צרה באופן המחייב 
הח"כים  כלל  של  מלאה  השתתפות 

בהצבעות.
ש"ס,  ברשימת  בתור  הבא  עקא,  דא 
גם  ולפיכך,  מצעיריה  היה  לא 
ייכנס  לא  יתפטר,  דרעי  אם 
בעבר  הצהרותיו  כפי  נציג 
חדש  דם  להכניס  והבטחותיו 
לאפשר  בכדי  כעת,  למערכת. 
גואטה  יגאל  של  כניסתו  את 
צפוי  מלכיאלי,  ומיכאל 
להתפטר  דרעי 
כאשר במקביל 
ר  ו מ א כ
סגן  יתפטר 
שר או שר.

עובר להסתדרות. אברהם מיכאלי                                    )צילום: דוברות הכנסת(

יהפוך לח"כ. 
יגאל גואטה

בישיבה המיוחדת שנערכה בחדר הישיבות בכנסת                  )צילום: עובדיה כלימי(

סגן השר נהרי הציג:

תקציבים קבועים 
משמעותיים לטיפול 

בנוער הנושר
בישיבה מיוחדת שהתקיימה בכנסת בהשתתפות יו"ר 

ש"ס השר אריה דרעי, ראשי ערים, סגנים וחברי 
מועצות מטעם ש"ס מכל רחבי הארץ הציג סגן שר 

הרווחה משולם נהרי את התקציבים הקבועים שהשיג 
עבור תכניות לטיפול בנוער הנושר  השר דרעי: 

"מדובר בדיני נפשות וזו האחריות שלנו"  סגן השר 
נהרי: "המשאבים החדשים שהושגו יעניקו פתרון הולם 
ומקצועי לאלפי נערים ונערות הנמצאים ברחוב לצערנו"

מאת: יאיר פלד

הרווחה  שר  סגן  הנוער:  אל  הפנים  עם 
בתחום  תכניתו  את  הציג  נהרי  משולם 
מיוחדת  בישיבה  הנושר.  בנוער  הטיפול 
שנערכה בחדר הישיבות בכנסת בהשתתפות 
ערים,  ראשי  דרעי,  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
סגנים וחברי מועצות מטעם ש"ס מכל רחבי 
התקציבים  את  נהרי  השר  סגן  הציג  הארץ 
הרווחה  ממשרד  שהשיג  המשמעותיים 
לטיפול בנוער המנותק – תקציבים המובנים 
שנה  מידי  שיוקצו  התקציב,  ספר  בתוך 
עבור נושא כאוב זה, ויתנו מענה למצוקות 

הקיימות.  
והצוות המקצועי במשרד  נהרי  סגן השר 
בחצי  אינטנסיבית  בצורה  שקדו  הרווחה 
מודלים  והתאמת  בנייה  על  האחרונה,  שנה 
ונוער  בסיכון  לנוער  חינוכיים  טיפוליים 
נושר, המודלים המתוכננים יאפשרו לאלפי 
טיפול  רגשית,  תמיכה  לקבל  ונערות  נערים 
מקצועי ומסגרת לימודית שתתאים לאופיים 
ולכישורם. בין המודלים המתוכננים להקמה: 
בית חם, הוסטלים לנערות במצוקה, מית"ר 
נוער,  רב תחומי, מועדון  יום תומך  - מרכז 
מועדון תעסוקה, ניידת כתובת רחוב, מרכז 
לסיוע  ועזרים  כלים  ושלל  מתבגרים  הורים 

ומענה לכל קבוצות הסיכון.
ברך  דרעי  אריה  הרב  השר  התנועה  יו"ר 
בנציגים  והאיץ  הנכבדים  ההישגים  על 
הנוער  נושא  עבור  לאות  ללא  להתמסר 
אמר  ממש"  נפשות  בדיני  "מדובר  הנושר. 
השר דרעי למשתתפים, "אסור לנו להתעלם 
קיימות  רבים.  המקיפה  הזו  מהבעיה 
ואינן  רב  סבל  הסובלות  רבות  משפחות 
הקשה  הבעיה  עם  להתמודד  כיצד  יודעות 
שנפלה לפתחו. הם מצפים לאנשי המקצוע 
ולנציגים שיעזרו להם. כמו כן קיימת בעיה 

הבית  מהמסגרות.  שנפלטו  בבנות  גם  קשה 
ככל  ולעזור  להתגייס  השעה  צו  וזו  בוער 
על  נהרי  השר  סגן  את  מברך  אני  יכולתנו. 
ההישג הגדול בתחום ואני מקווה שהוא ייתן 

פירות בקרוב".
הרשויות  לנציגי  קרא  נהרי  השר  סגן 
במשותף  לפעול  הרווחה,  מחלקות  ומנהלי 
הללו  המודלים  להקמת  מהיר  ובאופן 
לטובת הנערים והנערות ובני משפחותיהם: 
לתופעה  עדים  אנו  האחרונות  "בשנים 
מדאיגה וכואבת הפוקדת בתים רבים במגזר 
החרדי. אלפי נערים ונערות, שלא מצאו את 
ובהעדר  הקיימים  החינוך  במוסדות  מקומם 
ומקום  נותר הרחוב כמוצא אחרון  חלופות, 
מפלטם היחיד למרות כל הסכנות והפיתויים 
את  בראותם  ההורים  דמעות  בו.  המצויים 
בחיפוש  הנערים  ומצוקת  בסבלו  יקירם 
דרכם, הביאו אותי להירתם ולפעול למציאת 

פתרונות הולמים לטיפול בנושא."
המקצועי  הצוות  בסיוע  כך,  "לצורך 
בחודשים  גיבשנו  הרווחה,  במשרד 
הרשויות  לתקצוב  קריטריונים  האחרונים 
טיפוליים  מודלים  הקמת  לצורך  המקומיות 
תחומים  במגוון  יסייעו  אשר  מקצועיים, 
מתמודדים  אתן  שונות  למצוקות  הנוגעים 
ופעילי  הרווחה  בלשכות  המקצוע  אנשי 
השטח שנמצאים בקשר יומיומי עם הנערים. 
שיעניקו  מקצוע  אנשי  בעזרת  יינתן  השרות 
אפשרות  הכולל  מתמשך  מקצועי  ליווי 
לעתיד,  מקצוע  ורכישת  השכלה  להשלמת 
והן  דבר שיסייע הן במישור הרגשי טיפולי 

במישור המקצועי לימודי.
בפני  העלו  והנציגים  הרשויות  ראשי 
המצוקות  את  נהרי  השר  וסגן  דרעי  השר 
היומיומיות שהם מתמודדים בטיפול בנוער 
הנושר, והביעו סיפוק רב מהתכנית החדשה 

שתסייע למשפחות רבות".
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מאת: מנדי כץ

בכניסה  מאבטח  עילית.  לביתר  בכניסה  שמים  חסדי 
לאחר שמנע  בעיר  דקירה  פיגוע  למנוע  בס"ד  הצליח  לעיר 
ממחבלת לבצע את זממה באמצעות סכין גדולה שהטמינה 

בתיק יד. 
מתחקור ראשוני התברר כי המאבטח קיבל ברשת הקשר 
העירונית, התרעה ממוקדן במוקד החירום של העירייה על 
יוצאת  כשהיא  האבטחה  במצלמות  שזוהתה  חשודה  דמות 
המאבטח  העיר.  לשערי  ומתקרבת  חוסאן  הכפר  מכיוון 
בדיקה  לבצע  מנת  על  השמירה,  מעמדת  מיד  יצא  המסור 

ולוודא שאין סיכון בטחוני.
בעוד המאבטח מונע את כניסת המחבלת ומבצע בדיקה 
ביטחונית שלפה המחבלת את הסכין המוטמנת ודקרה את 
המאבטח  הזהות.  תעודת  של  בדיקה  כדי  תוך  המאבטח 
שנפצע באורח קל, פעל בזריזות ראויה לשבח ומיהר לירות 
במחבלת ולנטרל אותה. על פי החשד המחבלת הגיעה מכיוון 
הכפר חוסאן במטרה לבצע פיגוע בתחנת האוטובוס ביציאה 

מהעיר העמוסה בנוסעים רבים הממתינים לאוטובוסים.
ופונה  בלבד  קל  באורח  כאמור  נפצע  המסור,  המאבטח 
לטיפול רפואי במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. המחבלת 
שנוטרלה מיד לאחר הדקירה ולא הספיקה לבצע את זממה 

בבית  לטיפול  ופונתה  בינוני  באורח  נפצעה  העיר,  בתושבי 
החולים הדסה עין כרם.

מיד עם קבלת הדיווחים הראשוניים, ראש העיר הרב מאיר 
על  הדיווחים  את  וקיבל  האירוע  לזירת  יצא  רובינשטיין, 
הפעילות הנמרצת של המחלקת הביטחון העירונית בניהולו 
מוקד  לעבר  פנה  העיר  ראש  בהמשך  קורן.  דרור  מר  של 
החירום העירוני יחד עם סגני ראש העיר לסקירה ביטחונית 

יחד עם קצין הגמ"ר מר צבי אמיר.
ראש העיר ופמלייתו הודו למנהל מוקד החירום העירוני 
את  שזיהה  אייזנבך  מרדכי  ר'  ולמוקדן  עקריב  גיא  מר 
העירונית.  הקשר  ברשת  והתריע  מועד  מבעוד  החשודה 
רובינשטיין  מאיר  הרב  העיר  ראש  קיים  הסקירה  במהלך 
הוחלט  במהלכה  עציון  מח"ט  עם  ביטחונית  התייעצות 
מהעיר,  הפלסטיניים  הפועלים  כל  את  מידי  באופן  להוציא 

ולהפסיק את עבודתם בתחומי העיר, עד להודעה חדשה.
מודים  "אנחנו  כי  הביטחונית  בסקירה  אמר  העיר  ראש 
למנהל  ובמיוחד  העירוניים  הביטחון  לסיירי  לב  מקרב 
המחלקה מר דרור קורן. אין ספק שההשתדלות של מחלקת 
חרום וביטחון הייתה השתדלות טובה שמנעה בחסדי שמים 
מוקירים  עילית  ביתר  תושבי  עילית.  בביתר  קשה  פיגוע 
בעבודה  כימים,  לילות  שעושים  הסיירים  את  ומעריכים 
מסורה ושמרים בגופם על העיר ביתר עילית במסירות ראויה 

להערכה".
"בסייעתא  כי  מסר  נקי  מיכאל  הרב  ביטחון  תיק  מחזיק 
הינם  העירייה  של  שהמאבטחים  רואים  אנחנו  דשמיא 
כולנו  ובנאמנות.  במסירות  מלאכתם  את  ועושים  מיומנים 
מודים ומעריכים לסיירים שהם חומת המגן שלנו מול שכנינו 

הקמים עלינו".
"כחלק  מסר  קורן  דרור  מר  ביטחון  מחלקת  מנהל 
מהשינויים במחלקת ביטחון שמנו דגש מיוחד על התפקוד 
לראות  שמח  אני  לעיר.  הכניסה  בשערי  הסיירים  של 
של  והסייר  פעולתם  את  פעלו  והתדרוכים  שהאימונים 
המחלקה, נתן מענה מבצעי ברמה גבוהה והצליח לנטרל את 

המחבלת לאחר שהיא תקפה אותו בסכין".
לעבר  יצא  העיר  ראש  בשטח,  הרוחות  הרגעת  לאחר 
ישי  ר'  החרוץ  הסייר  את  וביקר  צדק  שערי  הרפואי  המרכז 
מהירה  החלמה  לו  ואיחל  קל  באורח  שנפצע  קרייטנברגר 

והודה לו על פעילותו המסורה.
בשעות  הגיע  כוללת  להסלמה  ומחשש  האירועים  לאור 
העיר  ראש  ללשכת  גופמן  רומן  אל"מ  עציון  מח"ט  הערב 
וקיים הערכת מצב מיוחדת עם ראש העיר הרב רובינשטיין 

כדי לשקול את המשך הצעדים בימים הקרובים.

בחסדי שמים נמנע פיגוע 
בשערי העיר ביתר עילית

ביתר עילית: סייר הביטחון העירוני מנע בגופו פיגוע דקירה בשער הכניסה ונפצע קל המאבטח קיבל התרעה ממוקד 
החירום העירוני על דמות חשודה שמתקרבת לעיר מכיוון הכפר חוסאן  המאבטח נפצע באורח קל אולם הוא הצליח 
בס"ד לירות ולנטרל את המחבלת  בצעד ראשון ולאחר התייעצות עם מח"ט עציון ראש העיר הורה לפנות את כל 

הפועלים הפלסטינים מתחומי העיר

במוקד החירום העירוני עם הסגנים ומנהל המוקד

דקות לאחר הפיגוע

עם המאבטח בבית החולים

איזור הפיגועעם המוקדן שזיהה במצלמות
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הדיונים  את  תקדמו  ואל  התקציב  ישיבת  את  "תעצרו 
באקט  נתניהו  ראש-הממשלה  הורה  ייפתר",  שהנושא  עד 
לו,  להדביק  שמנסים  התקשורתי  לדימוי  בניגוד  מנהיגותי. 
הוכיח נתניהו ולא בפעם הראשונה, כי כשהבית בסכנה הוא 
בלי  ועכשיו.  כאן  וביעילות  במהירות  פתרונות  לקדם  נחלץ 
תוך  ולהתמהמה.  למסמס  בלי  מיותרים,  וקרקורים  יללות 
ומצאו  ומנכ"ל המשרד  האוצר  בכירי  התכנסו  שעות אחדות 
פתרון יצירתי. ראש-הממשלה עודכן ואישר את המשך דיוני 

התקציב. 
בגיוס  עוסק  הרגע  שקראתם  שהפתיח  לרגע  חשבתם  אם 
לצרכים  החרדים  בגיוס  או  ביטחוניים,  לצרכים  המילואים 
קואליציוניים, קחו כיסא ושבו לפני שאתם קוראים את שורות 
לפרטי  התרחש  אכן  לעיל  המובא  התיאור  הבאות.  ההסבר 
רצח  בהרבה:  רציני  נתניהו  נזעק  הנושא שלשמו  אך  פרטיו, 
אפרוחים  מיליון  והריגת שבעה  לאפנו  עם שמתרחש מתחת 
בשנה על-ידי משרד החקלאות. שבעה מיליון זה כבר לא סתם 
ג'נוסייד אלא שואה של ממש, וכאשר כל זה קורה ואיש לא 

פוצה פה ומקרקר, טוב שאשת ראש הממשלה בסביבה.
המעשה,  סיפור  את  השבוע  תיארו  החקלאות  במשרד 
כשנשאלו מה עלה במוחם כשהגו את מיזם גירוש החתולים 
למדינה שלישית. מסתבר שכמו בכל הסיפורים הגרוטסקיים 
שנשמעו כאן בשש השנים האחרונות, גם בעניין הזה טופלים 
הגברת  הממשלה.  ראש  אשת  נתניהו,  שרה  על  האשמה  את 
נתניהו, צמחונית אסרטיבית וחובבת בעלי חיים, נפגשה עם 
נציגי ארגון 'אנונימוס' ושמעה כיצד מדי שנה מומתים שבעה 
ראש  אצל  החקלאות.  משרד  על-ידי  זכרים  אפרוחים  מיליון 
ממשלתנו החרדה מאובדן ה'בייס' מתחילה בבית וכשהגברת 
הראשונה ברחוב בלפור ביקשה ממנו לטפל אישית בנושא, 
הוא לא היסס ומסמס כדרכו אלא העביר הנחיה מיידית לעצור 

את דיוני התקציב עד לשינוי מדיניות המתת האפרוחים.
הדיון נעצר ובאסיפת חירום הועלו מספר פתרונות יצירתיים, 
כולל התבססות על מיזם מדעי אירופי שמאפשר לזהות כבר 
בשלב הביצה האם זה הקטן יהיה תרנגול או תרנגולת. אלא 
עתידי  בפתרון  הסתפקו  לא  הממשלה  ראש  של  שבסביבתו 
העלו  הזה  בשלב  מיידי.  מענה  שייתן  פתרון  למצוא  ודרשו 
במסגרתו  למכרז  לצאת  הרעיון  את  החקלאות  משרד  בכירי 
למחרת  חקלאיות.  למדינות  אפרוחים  ייצוא  המדינה  תציע 
היום כשהועלתה לסדר היום פרשת החתולים, שלף מי ששלף 
בצמרת המשרד את מיזם האפרוחים: "למה לא נציע לייצא 
גם חתולים ולא רק אפרוחים?", הוא שאל. ההצעה התגלגלה 
הכל  מצחוק.  ליילל  שלמה  למדינה  שגרמה  לכותרת  והפכה 
כאמור, בזכותה של הגברת הראשונה, הפסיכולוגית המסורה 

ואוהבת בעלי החיים מרחוב בלפור.

תקצוב מחתול
אלא  מהחתול,  ללמוד  אפשר  צניעות  אורחות  רק  לא  אז 
לעיל  שהובא  לגמרי  האמיתי  הסיפור  תקצוב.  דרכי  גם 
איך  אחר,  תיאור  מכל  יותר  ממחיש  ראשון,  ממקור  כעדות 
בינתיים,  הממשלה.  ראש  בלשכת  העדיפויות  סדרי  נקבעים 
בשבועות האחרונים מי שייללו בשקט אלו הנציגים החרדים. 
יצחק שמיר שהציע לחרדים לתלות את  נאמן למורשתו של 
לזרות  נתניהו  ראש-הממשלה  המשיך  הקיר,  על  ההסכמים 
חול בעיני השותפים הטבעיים. כבר לא מדובר בזרזיף סתווי 
להתחמק:  נתניהו  ניסה  שמקיומן  הבטחות  של  במבול  אלא 
יסוד  מוצרי  על  אפס  למע"מ  עבור  חו"ל,  תלמידי  מתקצוב 

וכלה בחוק הגיוס. 
מציאות מהסוג הזה, שמתרחשת משום מה רק בממשלות 
ימין, מחייבת את הנציגים החרדים לסוג של יצירתיות גלותית. 
מרעיש  בולט,  זה  באופנה.  אינה  כבר  לרקה  אקדח  הצמדת 
ומייצר הדף תקשורתי מיותר. הטקטיקה החדשה היא הבלטת 

הסכין מתחת למעיל. מי שנמצא בטווח מגע, מבין ונזהר, אבל 
לתעד תקשורתית את האירוע, אי אפשר עד לרגע בו הסכין 

נשלפת ומונפת. ראה ערך סרטוני האבטחה בביתר עילית.
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  השבוע  שעשה  מה  בערך  זה 
הוא  והבליסטראות,  הבריקדות  הגבוהות,  המילים  את  גפני. 
כמובן,  ובמרכזם  ישראל'  ל'עמך  שנוגעים  לנושאים  השאיר 
מפת אזורי העדיפות הלאומית. ההתייצבות ראש-בראש מול 
אותו  זיכו  הפריפריה  יישובי  למען  והלחימה  הסמוטריצ'ים 
בנקודות תקשורתיות. תוצאת המאבק לא הייתה חשובה כמו 
וזאת  כדי לדאוג לשכבות החלשות,  אני כאן  עצם האמירה: 
נויבך  קרן  ההטבות.  מסל  ייהנה  לא  החרדי  שהמגזר  למרות 
בוועדת  האופוזיציונרים  אפילו  התמסר.  מרקר  דה  פרגנה. 

הכספים השמיעו מילים טובות.
לסבור  היה  יכול  האחרונים  בשבועות  לגפני  שהאזין  מי 
מפת  היא  שולחנו  על  שמונחת  היחידה  המפה  כי  בטעות 
המאכלים  אלו  יותר  מה שמעניין  תמיד,  כמו  אבל  ההטבות. 
תכף  נדבר  )עליו  הגיוס  חוק  לא  למפה.  מתחת  שמוגשים 
בהסכמים  שהובטח  התקציביות  ההטבות  סל  אלא  ומיד(, 
הקואליציוניים, סל נצרים שאותו ניסו נתניהו וכחלון לחורר 

בלי בושה. 
הדוגמה החיה מהשבוע האחרון היא תקצוב תלמידי חו"ל 
שהחזרתו לסל התקצוב – הובטחה ולא מומשה. עבור ישיבה 
או לחדול, אבל למרות  להיות  מיר מדובר בתקציב של  כמו 
ההבטחות הברורות, ההתחמקויות החתוליות נמשכו, כאשר 

בכל יום נמצא תירוץ חדש. 
שבמרבית  בנט,  נפתלי  הממונה,  השר  של  לזכותו  ייאמר 
הקמת  מאז  רע  לא  בכלל  פעולה  משתף  הוא  הסוגיות 
גפני  לדרעי,  ישירה.  גישה  יש  פרוש  השר  לסגן  הממשלה. 
וליצמן, יש דלת פתוחה, אבל בנושא הזה של תלמידי חו"ל, 

הם לא הצליחו להשתחל גם דרך החלון. 
לו  אין  הזה  בנושא  כי  הסביר  הוא  לפינה,  נדחק  כשבנט 
ברירה. בקדנציה הקודמת הותנה תקצוב תלמידי חו"ל בקיום 
הסביר  בנט  ציוניים.  ובאתרים  צה"ל  בבסיסי  מורשת  סיורי 
מתקפה  נגדו  יגרור  הזה,  הסעיף  על  שלו  הצהרתי  שוויתור 
והותר  די  לו  יש  כך  גם  מבחינתו.  ביותר  הרגיש  במקום 
האגף  אריאל.  אורי  בראשות  מתקומה  החברים  עם  מאבקים 
הימני בבית היהודי מזהה כי בנט חותר להתנתקות בקדנציה 
רק  מתון.  כשמאלן  האחרונה  בתקופה  אותו  ומסמן  הבאה, 

חסר לו שידביקו לו בנוסף לכל, גם אנטי-ציוניות. 
בנט הסביר שהוא לא יכול מוסרית, כחלון מרח עם סיבה 
להשתמט.  נוהג  שתמיד  כבעל-חוב  התחמק  ביבי  סתמית, 
במידת  נבחנים  החרדים  הכנסת  חברי  כאלו,  ברגעים 
לצאת  בלי  התקציב  את  לאשרר  מצליחים  איך  היצירתיות. 
שר  ללשכת  כשהעביר  גפני  שעשה  מה  בדיוק  וזה  סחטנים, 

האוצר הצעת מחליטים, במעין 'כזה ראה וקדש'. 
האוצר  אלא שר  בנט,  לא  יום  של  ובסופו  הוגשה  ההצעה 
מילה  לומר  בלי  ההצעה.  על  חתומים  היו  וראש-הממשלה 
היה ברור לכולם כי אם ההצעה לא תעבור, התגובה בוועדת 
המסר  לגמרי.  אחרים  בנושאים  חמה  כשהיא  תוגש  הכספים 
לבני  התקציב  אושר  לחו"ל,  ביבי  של  ההמראה  וערב  עבר 
הישיבות שעושים את הדרך ההפוכה – מארצות נכר לאדמת 

הקודש.

הלו"ז והלוזר
ועוד  האחרונות,  השנים  שש   - נתניהו  שלטון  שנות  תשע 
את  היטב  מסכמות   - התשעים  שנות  בשלהי  שנים  שלוש 
מיידית  מאושרות  שלא  החלטות  על  הסחבת.  ותחלואי  נזקי 
ובנוצות,  בזפת  להימרח  נגזר  אותן,  המקדמים  האישים  ועל 
בחוק  היה  כך  משפילות.  כותרות  ולחטוף  בביזיון  להתגולל 
בפרשת  לאחרונה  רק  כך  קודמת.  שלפני  בקדנציה  הגיוס, 

מתווה הגז. בדרך כלל, מי שיוצאים ביחד עם ביבי לתהליכים 
ארוכי טווח, מוצאים עצמם בסופם בלויי סחבות וסחבת. 

צחי הנגבי שלקח אחריות על תיקון חוק הגיוס נחשב לשם 
להעביר  אפשר  אי  "תחוקתית  מילה.  שמילתו  לאיש  שינוי, 
את שינוי חוק הגיוס תוך שלושה ימים", הוא מסביר לחברים 
שבוע  שתוך  שלי  המילה  את  לכם  נותן  אני  "אבל  החרדים, 
זה יעבור". את השאלות במקרה הזה, לא צריך להפנות לצחי 
כשלג הנגבי, וגם לא למר סחבת בנימין נתניהו, אלא לחברים 
לא  הישגים  רושמים  הם  הזאת  הקדנציה  מתחילת  החרדים. 
רעים, אבל בתחום הזה, הלקח לא נלמד. את התניית העברת 
חוק הגיוס במקביל להעברת התקציב, הם היו צריכים לשים 

על השולחן לפני חודש ימים, ולא רק בימים האחרונים.
ומחייה  לפיד,  יאיר  של  לידיו  משחקת  הזאת  הסחבת 
בבחירות  הכישלון  מאז  חיים.  ששבק  בנטל  השוויון  את 
האחרונות הפך לפיד לפרזנטור הגדול של החרדים. הוא חבש 
איך  והסביר  חלה  להפריש  רעייתו  את  שלח  שחורה,  כיפה 
בעקבות החוק שהעביר, החרדים כבר מתגייסים ומשתלבים 
בשוק העבודה. אם החוק היה נותר על כנו, ללפיד לא היתה 
ניתן  כי  יש מי שהסביר השבוע,  לגיטימציה להשמיע מילה. 
הפליליות  הסנקציות  את  לבטל  לייט:  בשינוי  להסתפק  היה 

לבדן בלי לעקר מתוכן את שאר סעיפי החוק.
רק שבעניין העקרוני הזה, אי אפשר לבוא בטענות לחברים 
ביטול  רק  לא  הוא  במיעוטו  הרע  כי  שמסבירים  החרדים 
הסנקציות הפליליות אלא גם דחיית פקיעת תקופת ההסתגלות 
אי  אבל  הותאמו,  שהיעדים  "נכון   .2023 לשנת  עד  בפועל 
החוק  של  אוטומטי  לביטול  ולהיגרר  סיכון  לקחת  אפשר 
במידה שלא תהיה עמידה מדויקת ביעדים", אומרים הח"כים 
החוק  של  אוטומטית  פקיעה  בלי  שגם  נכון  אז  המעורבים. 
במבחן  תעמוד  לא  ביעדים  עמידה  שאי  הם  הסיכויים  מירב 
בג"ץ, אבל תהליך של עתירה, דיון ופסיקה ייקח כמה שנים 
נגד חוק טל. במדינת ראשית  טובות – בדיוק כמו בעתירות 
צמיחת גאולתנו, הציבור החרדי חי מדחייה לדחייה, מהפוגה 

להפוגה. 
עומדים במבחן הסבירות, אך  הטיעונים של חברי הכנסת 
השאלה  שיפור.  טעון  הוא  הציון  הפוליטי  השיהוי  במבחן 
לשינוי  הח"כים  נתנו  מדוע  היא  תשובה  אין  עליה  היחידה 
ולא דרשו כבר לפני חודש להכפיף  החוק להיסחב עד עתה 
את לו"ז הגיוס ללו"ז התקציב. במשחק הפוליטי, מי שמאבד 

קשר עין עם הלו"ז, עלול להפוך ללו"זר.

ארבעה נכנסו לפרדס
מחלת הסחבת - מדבקת. מה שנכון לחוק הגיוס, רלוונטי 
יעקב  לטובת  פרוש  מאיר  של  ההתפטרות  הנורווגי.  לחוק 
אשר הייתה אמורה לקרות בשבוע האחרון של מושב הקיץ, 
רק שאז הוגשה המועמדות הכפולה של גפני לוועדה למינוי 
וכפי  החגים.  שאחרי  לתקופה  נדחתה  וההתפטרות  דיינים 
שנאמר בחז"ל, כיוון דאידחי, אידחי. מה שנדחה פעם אחת, 

ייסחב עד אין קץ הימים.
שיצאה  רשמית  בהודעה  השבוע  הבהירו  התורה  בדגל 
מלשכת המזכ"ל והחכ"ל )הפענוח הרלוונטי לשבוע זה, ח"כ 
לקפל  שלא  עמם  וגמור  מנוי  כי  לעתיד(,  ח"כ  ולא  לשעבר 
את הדגל בחינוך העצמאי גם במחיר טרפוד החוק הנורווגי. 
לניהול משותף של מנכ"ל לדגל  כן  הנוסחה הדגלאית היא: 
ומשנה לשלומי אמונים, לא לניהול דו-ראשי סטייל המחנה 
הציוני. הדוגמה שהם מביאים היא מהעיר אלעד תובב"א, שם 
"הלכנו  העיר:  לראשות  אמונים  שלומי  במועמד  דגל  תמכה 
יחד בשותפות, אבל היה ברור שייבחר ראש עיר אחד ויחיד. 
גם בחינוך העצמאי יהיה מנכ"ל אחד, כי הרי ניהול משותף 
היינו יכולים לקבל גם מהסיעה המרכזית. בשביל זה לא היינו 

צריכים לחולל את המהפך בשנת תשס"ט".

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

בלויי סחבת
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מנגד, בשלומי אמונים לא מוכנים להסתגל 
למציאות הנחזית במסדרונות החינוך העצמאי 
בימים האחרונים, כאשר החותמים בפועל על 
סורוצקין  המנכ"ל  הם  התקציביות  ההזמנות 
בעניין  גם  לייזרזון.  יוסף  אברהם  והיו"ר 
המקסימום  כי  בדגל  הבהירו  התקנים  חלוקת 
משותפת  ועדה  זו  לאפשר,  מסוגלים  שהם 
שבה יהיה רוב לדגל התורה. מבחינת שלומי 
אמונים, מדובר בהצעה מבזה ובהפרת הסכם 
'חוק  את  ביצועו  על  מחילה  שדגל  ברור 

ההתיישנות'.
התורה  דגל  באו  תשס"ט  תמוז  בחודש 
החתונה  הנישואין.  בברית  אמונים  ושלומי 
התקיימה במלון נובוטל, שם הוקמה העמותה 
כשמסדרי  העצמאי  החינוך  של  החדשה 
הקידושין היו גדולי ישראל משני החוגים. כמו 
וגם מורדות, אך  זוגיות, היו מאז עליות  בכל 
בשנה האחרונה דומה שהמריבות לא פוסקות. 
למדרגות  להגיע  רצון  אין  הצדדים  לשני 
הרבנות, אבל המאבקים על הרכוש המשותף 
הלא  הממון  להסכם  בנוגע  הדעות  וחילוקי 
אחרי  לשם.  בדיוק  מובילים   – שנחתם  ברור 
הרכבים  הדיינים,  מינוי  של  האחרון  הסבב 
הוויכוח  עיקר  חסרים.  לא  הגט  מתן  לזירוז 
מתמקד בשאלה, האם ההבנות הבלתי כתובות 
ניהול  על  דיברו  בנובוטל,  בשעתו  שהושגו 
משותף או על שותפות גרידא. כדי לחדד את 
'עיקרי  לכם  הרי  העמוקים,  הדעות  חילוקי 
טיעון' של שני הצדדים – קחו נשימה עמוקה:
מבהירים  נוסף",  מנדט  בדין  לנו  "מגיע 
בדגל, "אבל הכעס שלנו הוא גם על הדרך ולא 
רק על המהות. ליצמן קם ואמר מראש שהוא 
את הכיסא שלו בכנסת לא יפנה. חלקנו עליו 
אבל הערכנו את הבעת העמדה בצורה ברורה. 
שמבחינתו  מראש  הבהיר  זאת  לעומת  פרוש 
מדובר בצעד מתבקש שהוא הגדיר כ'זה נהנה 
וזה לא חסר'. לדעתנו הוא היה נהנה לא פחות 
מאיתנו מהמהלך ולטווח ארוך זה יכול לפתור 
לאגודה  דגל  בין  העתידיות  המחלוקות  את 
בהחלט  זאת,  עם  יחד  המקומות.  חלוקת  על 
בחשבון  ולקחנו  להתמהמהות  הבנה  גילינו 
חייבים  טבעי  שבאופן  דברים  כמה  שיש 
הזכויות  הסדרת  ההתפטרות:  לפני  להיסגר 
חידוש  בסיעה,  המעמד  הסדרת  הפנסיוניות, 

ישיבות הסיעה המשותפות. 
סוכמו  הללו  הנושאים  שכל  היא  "הבעיה 
באוקטובר  ב-11  כבר  מפורשות.  והוסדרו 
מפורש  מסמך  על  ואשר  מקלב  גפני,  חתמו 
מן  חבר  יהיה  פרוש  כי  מבהירים  הם  שבו 
לחדש  מתחייבים  הם  וכי  בסיעה  המניין 
כבעבר.  המשותפות  הסיעה  ישיבות  את 
כשהוסדרו  התשבץ  הושלם  שחלף  בחודש 
ולדרוש  לבוא  העצמאי.  בחינוך  המינויים  גם 
יותר  אחד  צעד  זהו  דו-ראשי,  ניהול  עכשיו 
מפרשת  החיתי  עפרון  את  קצת  שמזכיר  מדי 
מערת  נתינת  על  בתחילה  שדיבר  השבוע, 
מאות  ארבע  דרש  ולבסוף  בחינם  המכפלה 
על  אצילי  מוויתור  שהתחיל  מה  כסף.  שקל 
המקום בכנסת והבנה שחלוקה של 4-2 אינה 
בסחר-מכר  מסתיים  תיקון,  ומחייבת  הגיונית 
מבחינתנו,  ותקנים.  חתימה  זכות  על  מכוער 
החוק  טרפוד  במחיר  גם  ייעצר,  זה  כאן 

הנורווגי". 
הטיעונים  את  שומעים  אמונים  בשלומי 
דו-ראשי,  ניהול  ביקשנו  "לא  ומתפוצצים: 
אבל שותפות אמיתית חייבת להיות. כך סוכם 
בבירור בשנת תשס"ט במלון נובוטל והסיבה 
היא  הכתב  על  הועלו  לא  שהדברים  היחידה 
קרליץ  מוטל'ה  לבין  בינינו  ששרר  האימון 
הרב  הזמן  דגל.  מטעם  המהלך  את  שניהל 
שחלף מאז אך ורק בגלל שדגל התורה מסמסה 
ההבנות  את  שינה  לא  ההסכם,  קיום  את 
הברורות. הרי כבר לפני חצי שנה הגיע שליח 
למאיר פרוש בשם מרן ראש הישיבה והסביר 
סוף  לעשות  צריך  שנים  וחצי  שבע  שאחרי 
לביזיון. האמירה הזו עמדה בבסיס ההסכמה 
החוק  לקיום  אמונים  שלומי  של  הראשונית 

הנורווגי. 
לקיחת  זו  לשותפות,  שהבסיס  ברור  "היה 
אחריות וקבלת סמכות משותפת. הרי גם דגל 
בחירות,  מערכת  בכל  חתימה  זכות  מקבלת 
כאשר כל שקל שיוצא מקופת המפלגה חייב 
לקבל את אישורה. בלי זכות חתימה לאברהם 
אין  התקנים  בחלוקת  שווה  ושותפות  שוורץ 
להתפטרות  טעם  ואין  לשותפות-דמה  ערך 
בהתנדבות של נציג שלומי אמונים מהכנסת. 
גם ההשוואה לבחירות באלעד אינה במקום. 
לשלומי  קדנציה  רוטציה:  על  סוכם  באלעד 

התורה.  לדגל  קדנציה  שלאחריה  אמונים 
לדגל  מנכ"ל  על  מדובר  העצמאי  בחינוך 
ומשנה לשלומי אמונים שיכהנו באופן קבוע. 
אבל  המנכ"ל  סמכות  על  מערער  לא  איש 
חייבת  ביניהם  והשותפות  הסמכויות  חלוקת 
הסכם  שמקיימים  ייתכן  לא  ברורה.  להיות 
באיחור לא הגיוני ולא סביר של שבע שנים, 
וברגע הקיום מנסים לשנות רטרואקטיבית את 

הסיכומים". 
האבסורדית  המציאות  את  שסיכמה  מי 
באוצר.  הכללית  החשבת  היא  אחת  במשפט 
בין  שעבר  בשבוע  שהתקיימה  בפגישה 
והרב  קרליץ  מוטל'ה  וגפני,  פרוש  הח"כים 
מיכל  הכללית  החשבת  לבין  דביר  אריה 
עבאדי-בויאנג'ו, אושר רק מינויו של המנכ"ל, 
הכללית  החשבת  שלצידו.  העוזר  לא  ואפילו 
הארבע-ראשי  שריר  את  לשחרר  התקשתה 
שנתפס: משנה אחד )הרב בוימל( מקבל שכר 
כמשנה אך לא מתפקד בפועל, המשנה השני 
אושר  טרם  אך  כמשנה  מונה  שוורץ(  )הרב 
על-ידי האוצר, השלישי )הרב לייזרזון( מקבל 
בתפקיד  מכהן  לא  בכלל  אך  כיו"ר  משכורת 
)הרב  והרביעי  החדשה  בעמותה  רשמי 
סורוצקין( מושך משכורת של מנכ"ל. ארבעה 
העצמאי,  החינוך  הנהלת  של  לפרדס  נכנסו 

ולוואי ואחד ייצא בשלום.
מקראי  מקור  שולפים  התורה  בדגל  אם 
שבשלומי  הרי  שחלפה,  שרה  חיי  מפרשת 
תולדות  פרשת  על  להסתמך  יכולים  אמונים 
"גניבת"  לתפיסתם,  לטובה.  עלינו  הבאה 
בעצה  נעשתה  המרכזית  מהסיעה  הבכורה 
תיטול  התורה  ייתכן שדגל  לא  ולפיכך  אחת, 

לבדה את הברכות. 
תדמית  עם  אופוזיציונית  קדנציה  אחרי 
יהדות  סיעת  נראית  שלווה,  משפחתית 
מיוסרת  כאם  הנוכחית,  בקדנציה  התורה 
ששני לאומים מתרוצצים בקרבה. אחד בועט 
למשכן  בסמוך  קפלן,  ברחוב  עוברת  כשהיא 
חולפת  כשהיא  משתולל  האחר  הכנסת, 
ברחוב אדוניהו הכהן, מרחק נגיעה מהחינוך 
העצמאי. הרופאים המליצו על אכילת סלמון 
נאכל,  שהכריך  מאז  אך  במזנון,  נורווגי 

הבחילה לא פסקה אלא רק התגברה.
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הנושא שלשמו נזעק 
נתניהו הוא רצח עם 

שמתרחש מתחת 
לאפנו: הריגת 7 מיליון 

אפרוחים בשנה על-
ידי משרד החקלאות. 
שבעה מיליון זה כבר 

לא סתם ג'נוסייד 
אלא שואה של ממש, 
וכאשר כל זה קורה 
ואיש לא פוצה פה 

ומקרקר, טוב שאשת 
ראש הממשלה 

בסביבה. כשהבית 
בסכנה ביבי נחלץ 

לקדם פתרונות בלי 
יללות מיותרות

החשבת הכללית 
התקשתה לשחרר 
את שריר הארבע-

ראשי שנתפס: משנה 
אחד )בוימל( מקבל 

שכר כמשנה אך 
לא מתפקד בפועל, 

המשנה השני )שוורץ( 
מונה כמשנה אך טרם 
אושר על-ידי האוצר, 

השלישי )לייזרזון( 
מקבל משכורת 

כיו"ר אך בכלל לא 
מכהן בתפקיד רשמי 

בעמותה החדשה 
והרביעי )סורוצקין( 
מושך משכורת של 

מנכ"ל

משלושה ייצא אחד? שוורץ, בוימל וסורוצקין בפתח החינוך העצמאי                                                                  )צילום: כיכר השבת(
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עריכה: הילה פלאח צרכנות
hila@kav-itonut.co.il

לחות מוגברת לעור יבש במיוחד 
מותג הטיפוח Crema, משיק קרם גוף חדש לעור 
יבש  לעור  גוף  קרם  החדש  המוצר  במיוחד.  יבש 
הקרם  מיידית.  והקלה  אינטנסיבי  לטיפול  מיועד 
לעין  נראות  לתוצאות  שעות  ל-24  לחות  מעניק 
בחמאת  מועשר  החדש  הקרם  וגמיש.  רך  עור  של 
העור.  של  הטבעית  הלחות  על  לשמירה  שיאה 
והעשרת  החלקה  ריכוך,  להגנה,  במהירות  פועל 
לגרום  מבלי  במהירות,  נספג  בלחות.  העור 
ואושר  נבדק  המוצר  דביקה.  או  שומנית  לתחושה 
לעור  לשימוש  ומתאים  ודרמטולוגית  היפואלרגנית 

רגיש.

מייבש הכביסה עם החוש השישי 
בימי החורף, הגשם בחוץ ומזג האוויר 
ייבוש  את  מאפשרים  לא  הסוער 
הזמן  זה  לשמש.  מתחת  הבגדים 
להצטייד במייבש כביסה חזק ואיכותי 
את  לכם  שייבש   Whirlpool מבית 
הבגדים במהירות וביעילות. 'אלקטרה' 
כביסה  ממייבש  ליהנות  לכם  מציעה 
מבית 'ווירלפול' עם טכנולוגיה ייחודית 
החוש  טכנולוגיית  הנקראת  ובלעדית 
מיוחדים  בחיישנים  מדובר   - השישי 
ומנטרים  שבודקים  במייבש,  המובנים 
של  הלחות  רמת  את  קבוע  באופן 
הבגדים ובאופן אוטומטי מתאימים את 
הזה  התהליך  הכביסה.  ייבוש  תהליך 

כמובן חוסך זמן רב, כך גם  אנרגיה וחשמל. מדובר במנגנון שמפקח 
על תהליך הייבוש על מנת לוודא שהכביסה תתייבש באופן אופטימאלי 
עם רכות מקסימאלית. למייבשי הכביסה תוכניות רבות, מגיע בקיבולת 
של 7-9 ק"ג, תוף המכונה עשוי מנירוסטה, ופתח החזית גדול להכנסת 

כביסה בצורה קלה ונוחה.

מוצר השנה
Crèma עם  סדרת הדאורדורנטים של  
 shower freshness 24h-ה רכיב 
הזוכה בפרס החדשנות של מוצר השנה 
אלפי  דאודורנטים  בקטגוריית   .2015
הדאודורנטים  בסדרת  שהתנסו  צרכנים 
רעננות  תחושת  המעניקה  קרמה,  של 
בה  בחרו  היום,  כל  לאורך  מקלחת  של 
למוצר השנה 2015. סדרת הדאודורנטים 
החדשה מגיעה בארבעה ניחוחות אהובים 
מעולם תחליבי הרחצה: קלאסי, מאסק, 
הדאודורנטים  כל  ואורכידאה.  דבש 
המונעים  אנטיפרספירנט  הינם  בסדרה 

ומעניקים  וטיפוח  E להרגעה  ויטמין  24 שעות, מכילים  ל-  זיעה  ריחות 
יניב דוקר, מנהל תחום טיפוח  תחושת רעננות לאורך כל היום. לדברי 

לצרכנים  מודים  "אנו  קוסמופארם:  בחב'  הפרט 
הרבים שאהבו את המוצרים בסדרת הדאודרנטים 
של Crèma והעניקו לנו את הזכיה בפרס. המותג 
Crèma גאה להיות מותג מוביל בתחום החדשנות 

המוצרית."

בניחוח קלאסי מרענן 
בניחוח  כחול  סנובון 
קלאסי מרענן מסדרת 
של  האסלה  סבוני 
צבעים  במגוון  סנו 
הסנובון  וניחוחות. 
מבריק,  מנקה, 

בצבע  המים  את  וצובע  מקציף  מבשם,  מרענן,  חיידקים,  משמיד 
הצטברות  מונע  כחול  סנובון  גם  הסדרה,  סבוני  שאר  כמו  כחול.  
אבנית באסלה. מכיל חומרים פעילים בעלי תכונות אנטי בקטריאליות 

המשמידות חיידקים בכל הדחה. ניתן להשיג בשלישיה חסכונית.

לניקיון עוצמתי ולהברקה מושלמת
המותג  עם  לחדש  ממשיכה  סנו,  חברת 
הפרימיום  מותג  )ספארק(,   spark
ומשיקה  הכלים  ניקוי  בתחום  האיכותי 
עוצמתי  לניקיון  למדיח  מוצרים  סדרת 
כוללת  הסדרה  מושלמת.   ולהברקה 
יסודי,  לניקוי   all in 1 למדיח  טבליות 
מושלמת,  הברקה  יעילה,  שומנים  הסרת 
מהיר  וייבוש  מקורוזיה  סכו"ם  על  הגנה 
ללא השארת סימנים. הטבליות משווקות 
באריזה של 30 טבליות ובאריזה חסכונית 

של 70 טבליות. לצד הטבליות, משיקה סנו גם אבקה למדיח ומוצרים 
מותאמים  הסדרה  מוצרי  כל  ומלח.  הברקה  נוזל   – למדיח  משלימים 
ובמניעת  בניקיון  גבוהה  יעילות  ומאפשרים  בישראל  הקשים  למים 

הצטברות אבנית.  

הצטרפו עוד היום ואולי תזכו 
את  קיבלו  כבר  רבים  משתתפים 
זכייתם  על  המבשר  המיוחל  הטלפון 
ובסימילאק  קמיליון  דגם  בוגבו  בעגלת 
של  הגדול  המבצע  מתנה.  שנה  לחצי 
להצלחה  זכה  למהדרין  סימילאק 
הורים  של  נרחבת  ולהיענות  מדהימה 
מצטברות  יום  מדי  הארץ.  רחבי  מכל 
של  פניות  מאות  הטלמסר  בתיבת 
אולי הפעם  הורים המנסים את מזלם, 

הם יהיו אלו שיזכו בפרס הגדול. כדי להשתתף יש לרכוש שתי אריזות 
סימילאק למהדרין באותה קניה ולשמור את החשבונית. לאחר הקניה 
בנושא  שאלות  מספר  על  ולענות   03-6060604 לטלפון  להתקשר  יש 
השאלות  על  נכון  שענה  המשתתף  יום,  בכל  התינוק.  התפתחות 
קמיליון   )דגם  משולבת  בוגבו  בעגלת  יזכה  ביותר  המהיר  הזמן  בפרק 
נוספים  זוכים   50 במתנה.  שנה  לחצי  למהדרין  סימילאק  ובאריזות   )3

במהלך המבצע יזכו ב-3 פחיות סימילאק למהדרין במתנה.
מי מובילה איכות רפואית בבני ברק?

לקוחות  של  לרשותם 
עומד  ברק  בבני  'כללית' 
שירותים  של  רחב  מערך 
העיר  רחבי  בכל  רפואיים 

'כללית'  עושה  המרפאות  בכל  רבות.  בשכונות  מרפאות   9 הכולל: 
הכל כדי להבטיח שירות רפואי ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות כולל 
השירות  ייעול  הרפואיים,  השירותים  העמקת  הפעילות,  זמני  הרחבת 
של  הצרכים  על  מתמדת  וחשיבה  במיוחד  ולמקצועי  לזמין  והפיכתו 
הקהילה. 11 בתי מרקחת,  2 מרכזים רפואיים לבריאות האישה –כולל 
 – הילד  לבריאות  מרכז  ומורחבות.  נוחות  פתיחה  בשעות  נשים  מיון 
כולל  במיוחד,  מורחבת  פתיחה  שעות  עם  בעיר  והגדול  המשוכלל 
ובשעות הערב. מכון לפיזיותרפיה, מרפאות שיניים  בשעות הצהריים 
לילדים ולמבוגרים, משקפי ראיה חינם – במסגרת השירות של 'כללית 
משקפיים  לקבל  זכאים  ברק  בבני  מושלם'  'כללית  בעלי  אופטיק' 
ראיה,  בדיקת  כולל    43 עקיבא  רבי  ברחוב  טלמור'  ב'אופטיקה  חינם 
משקפיים, שמחירם עד 600 שקלים בחינם לילדים עד גיל 18, שירות 

ייעוץ רפואי טלפוני למבוגרים ולילדים 24 שעות ורפואה דחופה.

אריזה אישית ונוחה לשימוש
"כצט"  התרופות  חברת 
"טפטפים  את  מציגה   )CTS(
מיידית  להקלה  ג'ל  אפג'ל", 
הנלוות  התופעות  על 
 E בויטמין  מועשר  לנזלת, 
ואלוורה המרגיעים ומסייעים 
ואדמומיות  ביובש  בטיפול 
תינוקות  בקרב  האף,  סביב 
חדשה  באריזה  וילדים,  
 7 בגודל  לשימוש,  ונוחה 
מאפשרת  האריזה  מ"ל. 
שימוש אישי במוצר, ושמירה 
היגיינה  על  מקסימאלית 

מחיר  לחות.  שפתון  כמו  ממש  בתיק,  יומיומית  לנשיאה  ומתאימה 
מומלץ לצרכן: 14.90 ש"ח. להשיג ברשתות הפארם ובבתי המרקחת 

הנבחרים. ללא מרשם רופא, לשימוש מגיל שנה.

מושלמת לכף היד
לעיתים קרובות מדי פעולת הניקיון משאירה את 
עולמי  פטנט  מציגה  סנו  ופגוע.  יבש  הידיים  עור 
בשיווק בלעדי בישראל : סנו סושי כפפות אלוורה 
- כפפות מרופדות רב שימושיות המכילות אלוורה 
טבעית ופעילה ומספקות הגנה מושלמת על עור 
ומאפשרות  וזיהום  לכלוך  רטיבות,  מפני  הידיים 
ונעים. ולשמור על עור הידיים רך   לנקות ברכות 

סדרה מיוחדת לבגדי תינוקות ולבעלי עור רגיש
לכן  מלטפת,  ולרכות  מרבית  להגנה  זקוק  התינוק  של  העדין  העור 
במעבדות מקסימה שקדו על פיתוח סדרת סנו מקסימה בייבי, הסדרה 
כל  תינוקות.  בגדי  לכביסת  כולל  מענה  שנותנת  בישראל  היחידה 
המוצרים בסדרה היפואלרגניים, נבדקו דרמטולוגית ונמצאו מתאימים 

עור  ובעלי  תינוקות  בגדי  לכביסת 
בייבי  מקסימה  סנו  סדרת  רגיש.  
פעולות  את  ביעילות  מבצעת 
בעורו  התחשבות  תוך  הניקיון 
המוצרים  התינוק,  של  העדין 
של  עדינים  בניחוחות  מבושמים 
טאלק או שקדים. הסדרה כוללת: 
אבקת כביסה סנו מקסימה בייבי, 
בייבי,  מקסימה  מרוכז  כביסה  ג'ל 
וג'ל  בייבי  מקסימה  כביסה  מרכך 
בייבי. אוקסיג'ן  סנו  כתמים   מסיר 

לחמית ירקות קלויים
את  מרחיבה  אסם 
לחמית  סדרת 
והאהובה  הותיקה 
בטעם חדש - לחמית 
קלויים,  ירקות  עם 
פלפלים  המכילה: 
קלוי,  חציל  קלויים, 
לחמית  ושום.  בצל 
 22% מכילה  החדשה 
ירקות קלויים, ועשויה 
בלבד.  מלאה  מחיטה 
ייחודית  טעם  חווית 

על  שמירה  תוך  הרחב  ולקהל  הלחמית  לאוהבי  לשכוח,  שקשה 
היתרונות התזונתיים הקיימים בסדרת לחמית. ניתן להשיג ברשתות 
החרדית. העדה  ירושלים  בד"צ  כשרות:  הפרטיות.  ובחנויות   השיווק 

אמהות מאושרות זכו במתנה  
במטרנה מציינים את ההיענות חסרת התקדים במספר המשתתפים 
החופשה  את  לבחור  התקשרו  אמהות  אלפי  עשרות  כאשר  במבצע 

הזוכות  המתאימה להם. חמשת 
חלומית  בחופשה  המאושרות 
ההודעה  את  בהתרגשות  קבלו 
חממי  ב.  הגב'  הזכייה.   על 
בתחושותיה  אותנו  שיתפה 
עם  שלי  "הקשר  הזכייה,  לאחר 

4 שנים נתתי לבת הבכורה שלי תחליף  מטרנה לא חדש, כבר לפני 
אני  הנוספים להם  ילדיי  גם עם שני  וכך המשכתי   חלב של מטרנה, 
התחליף  שזהו  יודעת  אני  כאמא  מטרנה.  כמו  אין  כי  מטרנה,  נותנת 
הראשונה  הפעם  "זו  הוסיפה,  חממי  הגב'  שלי".  לילדים  ביותר  הטוב 
אך  בהגרלות  להשתתף  נוהגת  אינני  בד"כ  במבצע,  משתתפת  שאני 
לי  הייתה  לי.  נחוץ  ומאד  לי  מתאים  ממש  שהפרס  הרגשתי  הפעם 
סתם  כך  זכייתי,  על  ההודעה  את  קיבלתי  כאשר  מדהימה  הרגשה 

באמצע החיים לקבל חופשה, זה ממש פינוק בשבילי". 

רשת 
 SCOOP ההנעלה

מציעה: קולקציית תיקי 
פרנזים לחורף 2016 במגוון 

רחב של צבעי חורף- שחור, לבן, 
קאמל, כחול כהה. במספר גדלים 

ועיצובים. טווח מחירים:
₪ 149.90 - ₪ 99.90 

פופה
PUPA משיקה שלושה סוגי 

ג'ל רחצה לתחושת פינוק של ספא 
ביתיPUPA SHOWER GEL בניחוחות 
שונים ומרעננים. 300 מ"ל, מחיר מחירון: 

₪139.90 מבצע לחודשים נובמבר דצמבר: 
19.90 ₪ בקנייה של מוצרי פופה 
ב-99 ₪ ומעלה. להשיג ברשת 

הסופר פארם בלבד  Fix
משיקה קולקציית 

חורף 2015/16 המאפשרת 
לכל אחת להתנסות בחוויית העיצוב 

והסטיילינג האישי ולבחור מתוך 
מגוון הסגנונות בחנות את הפריטים 
המתאימיםבמיוחד לסגנונה האישי 

לבית, לשינה, או ללוק חורפי. 
טווח מחירים: 9.90 ₪ עד 

₪ 169.90

סטודיו 
Two.M לעיצוב 

והלבשת הבית מציעים 
מפיצי ריח ונרות לאווירה חורפית, 

חמימה ונעימה בניחוחות וניל, 
פאודר ואופיום, בשלושה גדלים 
ובבקבוקים שונים ומעוצבים: מ- 

69 ₪  עד– 249 ₪. 
052-4605099

קרליין 
גאה להשיק מים 

מיסלריים מרעננים לניקוי 
עדין של כל סוגי הלכלוך והאיפור, 
ללא תחושת שמנוניות, ללא צורך 

בשטיפה, ללא אלכוהול, ללא בישום 
ונבדק אופטלמולוגית, דרמטולוגית 

והיפוארלגני מתאים לשימוש 
בעיניים ואינו מייבש את העור. 

מחיר: 29.90 ₪

מותג 
 Tulips התינוקות

משיק מוצץ אורטודנטי 
סימטרי תוצרת גרמניה העשוי 
סיליקון ומותאם במיוחד ללסת 

הפעוט. ללא ביספנול A, מתאים 
לתינוקות בגילאי 0-6 חודשים. 

27.90 ₪ למארז זוגי

 golden
jewel  מותג האיפור 

המקצועי בועז שטיין משיק 
סדרת צלליות "מתוכשטת" על 

בסיס אבקת זהב. בסדרה 8 צלליות 
אבקה בתפזורת, בגוונים שונים 

ובטקסטורה מבריקה  
מחיר: 122 ₪

"תפיסת 
עולם" של המועצה 

לישראל יפה משיקה בקבוק 
אקולוגי עם פיית ספורט הניתן 
לקיפול ולשימוש חוזר. להשיג 
ב-"תפיסת עולם" של המועצה 
לישראל יפה במרכז המבקרים, 

פארק הירקון ת"א. 
מחיר: 19.90 ₪ 

ספרק 
טויס, צעצועים 

שילדים אוהבים מציגים: תיק  
בובת דורה: דובר עברית עם 

שירים ומשפטים. בובת בוב ספוג: 
עם מגוון משפטים בעברית. 
מחירים: דורה: 180 ₪,  בוב 

ספוג קטנה: 80 ₪

חברת 
אינטרסן  משיקה 

קרם להברקת נעליים 
בבקבוק לחיץ עם ספוג מתוך 

סדרת המוצרים לצחצוח 
והברקה של המותג הבינלאומי 

silver )סילבר(. מחיר 
לצרכן: 6.90 ₪

מתחדשים

חברת 
הטיפוח והקוסמטיקה 

קרליין יוצאת במבצעים 
ארציים במהלך חודש נובמבר 

2015: מייקאפ )מכל הסדרות( + 
שפתון ב-99.90 ₪ משתתפים במבצע: 

שפתוני קולור קוד, פנטום גלוס, 
קולור גלוס וספארקס. תוקף: 

1-30.11.2015 להשיג 
ברשתות הפארם

רשת 
GOLF משיקה 

קולקציית מעילים לחורף
2015/16 הכוללת מגוון רחב 

של גזרות וסגנונות. טווחי מחירים: 
מעילי נשים: 299 ₪ -  699 ₪, 

מעילי גברים:
₪ 299.90-1190.90 

מבצע  
באתר האופנה

 Fam-fash        הנחה על 
כל קולקציית  החורף ומתנה לכל 
רוכשת. מגוון  סוודרים, חולצות, 
חצאיות, שמלות ועוד. תקף עד 
12.11.2015- משלוח דואר ללא 

תשלום.
http://www.fam-fash.co.il  

15%

מבצעי 
חודש נובמבר 2015 

ברשת -SABON הנחה של  
20% על כל המוצרים מהסדרה 

החמאתית: ליפ באלם ב-19.90 ₪, 
פילינג פנים מנטה ב- 29 ₪, ספוג רחצה 

לפנים ב-9 ₪ וקרם גוף ב- 10 ₪. 
מבצע לחברי מועדון - 50% הנחה על 

המוצר השני. תוקף המבצעים: 
 30.11.2015 – 1.11.2015

מותג 
 WELEDA הטיפוח

משיק: שמן גוף לימון מסדרת 
שמני הגוף להזנה עמוקה ומפנקת 

המעורר ומחייה את הגוף. מופק 
מלימונים טריים העשירים במיץ 

ובשמנים האתריים המובחרים ביותר, 
מרכיבים צמחיים בלבד. מחיר: 

79.90 ₪ ל- 100 מ"ל. 
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"משומשו"  המותג  תחת  הטבעוניות  הגבינות  בתחום  חדש  מוצרים  קו 
של קיבוץ גן-שמואל, בשיתוף חברת "הדר פוד": צהובה 18% במרקם 
18%, מלוחה  9% בסגנון עדין קלאסי וצהובה זיתים  חצי קשה, צהובה 
16% במרקם קטיפתי, מלוחה 16% עם עשבי תיבול ומלוחה 5% גבינה 
צמחיים,  ממרכיבים  הגבינות  כל  שומן,  דל  קטיפתי  במרקם  קלילה 

מועשרות בסידן ובסיבים תזונתיים. כשרות: פרווה בד"ץ

משנת  לחזור  שמח  צבר,  סלטי 
הסלטים  מגוון  עם  השמיטה 
במגזר  והמבוקשים  האהובים 
האש  על  חציל  סלט  החרדי: 
וסלט  אדום  כרוב  סלט  בטחינה, 
פלפלים אדומים קלויים. כשרות: 

בד"ץ העדה החרדית

עלית משיקה סדרת טבלאות שוקולד 
חלב  שוקולד  קינוחים:  בטעמי  פרה 
עם  ספליט  בננה  בטעם  קרם  במילוי 
שברי עוגיות, במילוי בטעם אלפחורס 
בטעם  קרם  במילוי  עוגיות,  שברי  עם 
עוגיות  שברי  עם  קרמל  טופי  פאי 
קרם  במילוי  מעולה  מריר  ושוקולד 
כשרות:  עוגיות.  שברי  עם  טירמיסו 

בד"צ 

חברת "בר אל", המתמחה בפיתוח וייצור
קטגוריית  את  מרחיבה  גלוטן,  ללא  מוצרים 
ללא  כפרי"  בניחוח  "לחם  ומשיקה  הלחמים 
בערכים  עשיר  טף,  קמח  המשלב  גלוטן, 
כשר  הכהה.  צבעו  את  לו  ומקנה  תזונתיים 
₪ כ-19  מחיר:  לנדא.  הרב  בהשגחת   פרווה 

חדשות  עוגיות  משיקה  "מן"  חברת           
מתוצרתה:  המשובחות  העוגיות  בסדרת 
פריכות,   - קרמל  בטעם  מובחרות  עוגיות 
גרם   300 באריזת  ישווקו  ומתוקות.  טעימות 
לנדא  הרב  כשרות  הטבעונות.  תקן   עם 

מחיר: כ- 6.50 ₪ 

להפתיע  ממשיכים  שטראוס  מחלבות 
מילקי  מעדן  'מילקי':  המותג  עם  והפעם 
מוגבלת,  במהדורה  מהדרין,   gold
המבוסס על מעדן חלב עם שוקולד עשיר 
הקצפת  ומעליו  במיוחד  מפנק  במרקם 
של מילקי בעיצוב מוזהב

          חברת "עדן קינוחים" משיקה קינוח חדש איכותי ומיוחד: עוגת   
במארז  המשווקת  ביסקוויטים. 
מעוצב של שתי יחידות ארוזות 
עשירה  שמנת  עוגת  בנפרד, 
בשילוב  חלבית  וניל,  קרם  עם 
 13 כ-  מחיר:  בר.  פתי  עוגיות 
יחידות   2 למארז  שקלים 
)במשקל 75 גרם ליחידה( כשר 
עדה  בד"צ  בהשגחת  חלבי 

חרדית

           השקה חריפה: 4 מוצרים חדשים 
המבוססים  שטראוס  אחלה  המותג  של 
שיפקה  רטבי  חריפים:  פלפלים  על 
אש  חריף  שיפקה  וחומוס  ישראלי 
בכשרות שארית ישראל. סלסה – בהיתר 

מכירה. 

"אחוה" משיקה מוצר חדש 
חלוה  במיוחד:  ומפנק 
שוקולד,  בטעם  מסולסלת 
מומלצת גם לעיטור מאפים. 
כשר פרווה בהשגחת בד"ץ 
ירושלים.  החרדית  העדה 
לאריזת   ₪  13  –  11 מחיר: 

250 גרם

המותג   תחת  הטבעוניות  הגבינות  בתחום  חדש  מוצרים  קו            
"משומשו" של קיבוץ גן-שמואל, בשיתוף חברת "הדר פוד": צהובה 18% 
במרקם חצי קשה, צהובה 9% בסגנון עדין קלאסי וצהובה זיתים 18%, 
מלוחה 16% במרקם קטיפתי, מלוחה 16% עם עשבי תיבול ומלוחה 5% 
גבינה קלילה במרקם קטיפתי דל שומן, כל הגבינות ממרכיבים צמחיים, 

מועשרות בסידן ובסיבים תזונתיים. כשרות: פרווה בד"ץ

חדש
על

המדף
הילדים ציירו איקאה יצרה 

בשנה  איתן?  שמשחקים  מהילדים  משחק  בובות  לעיצוב  יותר  מתאים  מי  הכל,  אחרי 
שעברה הזמינה רשת איקאה את ילדי לקוחותיה מכל רחבי העולם לעצב את הצעצוע 
הרך האידאלי שלהם. לאחר שהתקבלו אלפי רעיונות נהדרים, נבחרו עשרה מנצחים, 
ילדים שגילם נע בן 6 ל-10 ממדינות שונות בעולם. הצעצועים המנצחים בתחרות סיפקו 
הקרובים  החודשים  במהלך  שתימכר   ,SAGOSKATT החדשה  לקולקציה  השראה 

בחנויות הרשת לזמן מוגבל.

אל תפספסו את מבצע החורף 
אתכם  מזמינה  עמינח, 
נוער  ספות  עם  להתחדש 
ופתרונות אירוח במבצע הנחות 
על  לספה  שקלים   400 עד  של 
לנוער,  בספות  הדגמים  מגוון 
את  אליכם  מביאה  עמינח 
והמובילים  המותגים האיכותיים 
וספפה.  קויל  קינג  עמינח, 
כבעלי  ידועים  עמינח  מזרני 
מעניקים  והם  ימים  אריכות 
לשנים  ונוחות  בריאות  תמיכה, 

להשיג  יותר.  וטובה  בריאה  שינה  של  לעולם  להצטרף  מוזמנים  אתם  רבות.  
1-800-720-720 המורשים.  המשווקים  ואצל  נייט  גוד  ברשת  סנטר,  עמינח   ברשת 

כשר למהדרין בנמל תל אביב 
בטיב,  הידועה  גרג'  'קפה  רשת 
מעולה,  ובאיכות  משובח  בטעם 
ללקוחות  שדרוג  כעת  מציעה 
הרשת  של  הדגל  סניף  המהדרין: 
אביב,  תל  בנמל  כאמור  הממוקם 
ב'גרג  למהדרין.  לכשר  הופך 
מכל  המנות  את  מכינים  הנמל', 
ומוקפד.  מושקע  בתפריט  הלב, 
המרוצים  הלקוחות  לחינם  לא 
שהופך  למקום,  ושוב  שוב  חוזרים 
לאטרקטיבי במיוחד, במחיר השווה 

'גרג',  קפה  של  הידועה  הבוקר  ארוחת  לצד  יוקרתי  תפריט  מוגש  במקום  נפש.  לכל 
ב'גרג  במסעדות.  המוגשות  הבוקר  ארוחות  מכל  במיוחד  והמגוונת  המפנקת  העשירה, 
הנמל' תמצאו לצד התפריט העשיר המוכר, מנות רבות מקוריות. העיתונאים שהשתתפו 
באירוע ההשקה, ציינו בסיפוק כי 'גרג הנמל' מציב סטנדרטים של טעם ושל איכות מעולה  
והפיכת הסניף למהדרין תיתן מענה לצרכי הציבור שגדל, ומחפש בית קפה מעולה וכשר 

למהדרין באזור המרכז.

הרבה יותר מסתם סושי
החורף כבר כאן ומסעדת סושי רול 
הבני ברקית, מזמינה אתכם לפתוח 
ומגוון  שולחן עם תפריט סושי רחב 
מדליקות.  ואסייתיות  יפניות  מנות 
בימי  גם  השנה,  כל  במהלך  כמו 
מגוון  למצוא  תוכלו  הקרים,  החורף 
והיצע  מושלמים  טעמים  של  גדול 
דגים  מנות  סושי,  מנות  של  רחב 
מהודרת  בכשרות  צמחוניות  ומנות 

של חוג חתם סופר פתח תקווה.  בתפריט של סושי רול מצפה למזמינים מבחר גדול של 
מנות סושי העשויות מחומרי הגלם האיכותיים ביותר. "סושי רול" מכינים באהבה רולים 
שתזמינו בהרכבה עצמית. ניתן להזמין רולים צמחוניים שונים המוכנים ממלפפון, גזר, 
אבוקדו, בטטה, בטטה בטמפורה, בצל ירוק, אספרגוס, פטריות שיטאקי וקנפיו לבחירה. 
בטמפורה,  סלמון  דניס,  אדומה,  טונה  סקין,  סלמון  סלמון,  כמו:  דגים  עם  רולים  כן  כמו 
דניס בטמפורה, טונה משומרת עם ספייסי מיונז, ספייסי סלמון, ספייסי טונה אדומה )וכן 
דגים מעושנים או מבושלים(. התפריט מציע עוד מגוון מנות אסייאתיות, נודלס ופאד תאי, 
בואו  בפה.  מתוק  טעם  עם  הארוחה  לסיום  ומפנקים  איכותיים  חלביים  קינוחים  וכמובן 
להתפנק ממנות השף המיוחדות, מהיחס האישי והלבבי במסעדת סושי רול, ברחוב בן 

גוריון פינת ז'בוטינסקי בבני ברק

קרוב ל-50,000 ילדים התקשרו 
של  'עשר-עשרים-שלושים'  החטיפים  מבצע 
על  ונמשך  החגים  חודש  במהלך  שהחל  אסם 
כמעט  החרדי.  המגזר  את  סחף  מחודש  יותר  פני 
של  הטלאול  לתיבת  התקשרו  ילדים   50,000
המבצע על מנת להשתתף במבצע 'עשר עשרים 
הזוכים  התבשרו  בהם  הטלפון  בשיחות  שלושים'. 
הייחודי  המבצע  על  לאסם  הודו  הם  המופתעים 
ועל הפרסים המשתלמים. באסם מציינים בסיפוק 
קידר  ליאת  לדברי  במבצע.  ההשתתפות  את 
סביב  "הבאזז  באסם:  חטיפים  פעילות  מנהלת 
מבצע 'עשר-עשרים-שלושים' מעודד אותנו ליזום 
פעילויות נוספות לילדי המגזר החרדי. ההתלהבות 
אסם  כי  מעידים  הציבור  של  הגבוהה  וההיענות 
והצרכים  החרדי  החיים  אורח  בהבנת  משקיעה 

הייחודיים של המגזר".

הצלחה אדירה לערב נשים 
החלב  תחליף  אבוט,  מבית  למהדרין  סימילאק 
עוד  בהצלחה  מסכם  בישראל,  המתקדם  למהדרין 
בערב  באשדוד.  הפעם  ומעשיר,  מוצלח  נשים  ערב 
המרתק נהנו אמהות ואמהות לעתיד תושבות העיר  
תכנית  לצד  התינוק  תזונת  בנושא  מקיף  ממידע 
אומנותית מרעננת וכיבוד עשיר. סימילאק למהדרין, 
ייעודיות  ופעילויות  אירועים  שנים  כמה  זה  מוביל 
הפוגה  רגעי  להעניק  רצון  מתוך  החרדית,  לאם 
משחררים במהלך המרוץ היומיומי, לספק לאמהות 
ועולם  תינוקות  תזונת  אודות  ועדכני  מקצועי  מידע 
למיליוני  להצטרף  להן  גם  ולאפשר  החלב  תחליפי 
אמהות ברחבי העולם המעניקות לתינוקן את הטוב 
בעקבות  המדע.  בגלל  בטוחות  ומרגישות  ביותר 
ערב  נערך  הרב  והביקוש  המסחררת  ההצלחה 

נוספים ברחבי הארץ. אירועים  צפויים להיערך   הנשים באשדוד כשבחודשים הקרובים 

שירותי ייעוץ ליווי ותמיכה למחלימים 
המוקד  במסגרת  וייחודי  חדש  שירות  מציעה  'כללית' 
למחלימים.  יזום  טלפוני  וייעוץ  ליווי  שירות  האונקולוגי: 
המתמחות  אחיות  של  צוות  באמצעות  ניתן  השירות 
בשיתוף  הניתן  החדש,  השירות  האונקולוגי.   בתחום 

ייעוץ  ליווי,  שירותי  מציע  בסרטן,  למלחמה  האגודה  עם 
ותמיכה מקצועית בשורה של נושאים המעסיקים מחלימים 

בתום  לוואי  ותופעות  בריאותיות  בעיות  ממאירה:  ממחלה 
העבודה,  למעגל  חזרה  במראה,  שינויים  עם  התמודדות  הטיפולים, 

התמודדות עם חששות וחרדות שעולים מהחזרה לחיי שגרה, ניהול והתמדה באורח חיים 
בריא ועוד.  מספר הטלפון של המוקד - 9585*:  

תנו יחס למערכת החיסונית של הגוף
תפקידה  בגוף,  ביותר  החשובה  המערכות  כאחת  החיסון  מערכת 

לזהות ולחסל גורמים זרים הפולשים לגוף. חומרים מופרשים מהרקמה 
מפרקים  או  אותם  בולעים  אשר  לבנים  דם  תאי  המושכים  הנגועה 
אותם )ע"י אינזימים( ומנטרלים את האיום. גם טסיות הדם עושות את 
המורכבות  המערכות  אחת  היא  שלנו  החיסון  מערכת  תהליך.  אותו 
היא  רגע.  ובכל  שונות  בדרכים  הפסקה  ללא  פועלת  היא  בגוף.  ביותר 
יכולה לזהות, לזכור ולנטרל איומים פוטנציאלים לגוף. והיא  עושה את 

פעולתה  בלי שנשים לב. צריכת פרוביוטיקה, היא חשובה בעיקר כי אלו 
חיידקים הידידותיים לגוף והם בעלי השפעה חשובה על מערכת החיסון. 

פירוש השם פרוביוטיקה: פרו=בעד; ביוטיקה=חיים ולפי ההגדרה המדעית, הפרוביוטיקה 
בכמות  ניתנת  כאשר  לגוף  בריאותיות  תועלות  בעלת  חיים,  חיידקים  "תרבית  היא 
מספקת". פרוביוטיקה ניתן לצרוך בצורת תוספים או במזונות המועשרים בפרוביוטיקה, 
כמו יוגורטים בעיקר.  אקטימל לדוגמא: הוא משקה יוגורט פרוביוטי מבית דנונה העולמית 
טובי  ע"י  זו  למטרה  במיוחד  ופותח  ופטל  בננה  תות  תות,  כמו  שונים  בטעמים  המופיע 
המדענים. אקטימל מכיל למעלה מ- 10 מיליארד חיידקים טובים מסוג L.casei, שהוכחו 
ונבדקו במחקרים קליניים מבוקרים כמסייעים לחיזוק ההגנה הטבעית. מומלץ לשתות 
 Journal of nutrition' במגזין הרפואי  ביום. מחקר מדעי שפורסם  בקבוק אקטימל 
אצל  החורף  לתחלואת  אקטימל  צריכת  בין  הקשר  את  בדק   'health and aging
מבוגרים. נמצא שקבוצת האנשים שבמסגרת הניסוי צרכה אקטימל מדי יום, חוותה את 
תסמיני מחלות החורף בצורה קלה משמעותית מקבוצת הביקורת שלא צרכה אקטימל. 

שיהיה חורף קל.

עוברים את החורף עם רשת זולה
עשרות דגמי פוטרים חדשים לכל הגילאים והצבעים, 
נמצאים על המדפים ברשת ביגשופ. לדבריו של מנכ"ל 
הרשת: "עמלנו על קולקציית הפוטרים ודאגנו לבדים 

במבחן  היטב  עומדים  הם  הבדים,  של  הנוחות  את  להרגיש  תוכלו  ביותר.  האיכותיים 
הכביסות, הבאנו דגמים לגברים ונשים, ילדים, ילדות ותינוקות. תוכלו לצייד את הילדים 
ירושלים,   - והסביבה  האזורים  תושבי  בשלום".  החורף  את  יעברו  שהם  כזאת  בצורה 
המרוכזת  הקניה  מחוויית  נהנים  כבר  וחיפה,  הקריות  סביב  יבנה,  אשקלון,  אשדוד, 

והחסכונית במתחמי הענק.

מסיר הכתמים הטוב ביותר
סנו אוקסיג'ן הינו מסיר כתמים אנטי בקטריאלי הקוטל 99.9% 
להסרת  אוקסיג'ן  סנו  הכביסה.  בכתמי  המצויים  מהחיידקים 
עקשניים  בכתמים  ונלחם  כתרסיס  או  כג'ל  מופיע  כתמים, 
חמצן  מכיל  להסיר.  יכולות  לא  הרגילות  הכביסה  שאבקות 
פעיל המסיר כתמים קשים מכביסה לבנה או צבעונית. מחטא 
ומלבין בגדים לבנים ומחזיר את הזוהר לבגדים צבעוניים, אינו 
בגדלים  להשיג  ניתן  ג'ל  אוקסיג'ן  סנו  את  אקונומיקה.  מכיל 

שונים:1, 3 ו 4- ליטר.

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

ופלסטיק.

אפשר לבנות על זה?
מספרם של העוסקים בתחום האינטרנט עולה בעקביות בשנים 
האחרונות. בעולם של חיבור מתמיד לרשת, הצורך באנשי מקצוע 
וגדל.  הולך  אינטרנט  אתרי  וניהול  תחזוקה  בהקמה,  המתמחים 
ועוד מגמות ללימודי בניית אתרים, עיצוב  במקביל נפתחות עוד 
אתרים ופיתוח ברשת. שוחחנו עם חיים דיקמן - המנהל הפדגוגי 
והמייסד של מכללת בית פרוג, ושמענו ממנו תובנות חשובות. "אין 

ספק שתחום האינטרנט מצריך כמות גדולה של מיומנויות וידע רחב", פותח דיקמן, "גם 
לגמרי  שונים  תכנים  להציע  יכול  אתרים"  ובניית  "עיצוב  של  לכאורה,  הבסיסי  המסלול 
כזו  רחבה,  וראייה  חזקים  יסודות  כולל  שהקורס  לוודא  חשוב  לכן  שונות.  במכללות 
שתאפשר למסיים הקורס לא רק לבנות אתרים מסוג מסוים או על פלטפורמה מסוימת, 
מעבר  להכיל,  צריך  בסיסי  קורס  האינטרנט.  בעולם  וחלק  טבעי  באופן  להשתלב  אלא 
ל-html שזו שפת הבסיס לתצוגה ועיצוב של תוכן באינטרנט, גם CSS - פורמט עיצוב 
"מותאמת  PHP(; הכשרה  )בדוגמת  קוד לתכנות האתר  אינטרנט; שפת  לדפי  מתקדם 
מובייל" ליצירה של אתרים מותאמי מכשירים שונים; היכרות עם עולם חוויית המשתמש 
מפסיק  שלא  דינאמי  תחום  הוא  שהאינטרנט  העובדה  שלו.  מעמיק  לימוד  גם  ורצוי 
להשתנות, מחייבת שהלמידה תהיה מאנשים העוסקים באופן יומיומי בעבודה באינטרנט 
ו"חיים את התחום". בקורסי בניית האתרים שלנו, כמו בשאר המסלולים - אנו משקיעים 
מאמץ גדול בהבאת אנשי המקצוע הבולטים בשוק. בחירה נכונה שלהם משפיעה ישירות 
על עדכניות התכנים וממילא על הסיכוי של התלמיד להצליח להשתלב בעבודה במקום 

מקצועי ורציני, או לחילופין להעניק כעצמאי שירותים מתקדמים".
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המעביר על מידותיו 

מאן דאמר

ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק  "ַוֶּיְעַּתר 
ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר 
לֹו ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו" 

)בראשית כה, כא(.
הקדוש  רש"י  פירש 
)ד"ה לנוכח אשתו(, זה 
עומד בזוית זו ומתפלל, 
זו  בזוית  עומדת  וזו 
לו  לו.  ויעתר  ומתפללת: 
תפלת  דומה  שאין  לה,  ולא 
צדיק בן רשע לתפלת צדיק בן צדיק 

)יבמות סד.(, לפיכך לו ולא לה. 
צדיק  בן  צדיק  של  שתפילתו  הכוונה  בפשטות 
מקובלת ורצויה יותר בשמים כיון שיש לו זכות אבות. 

אולם לפי זה לכאורה דברי רש"י צריכים ביאור, היה 
לו לכתוב תחילה "שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק" 
התורה  שהרי  רשע",  בן  צדיק  "לתפילת  אח"כ  ורק 
את  וקיבל  שמע  שהקב"ה  דהיינו  לֹו",  "ַוֵּיָעֶתר  אומרת 
לאחר  לכתוב  היה  נכון  יותר  לכאורה  וא"כ  תפילתו, 
"ויעתר לו"- שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק )שהרי 
ל"תפילת  אח"כ  ורק  יצחק(,  של  תפילתו  את  ה'  קיבל 
ביבמות  הגמרא  גורסת  שבאמת  )וכפי  רשע"  בן  צדיק 

סד ע"א, שהיא מקור דברי רש"י(. 
ואפשר ליישב הדברים על פי דברי רבותינו במסכת 
תענית )כה ע"ב( שרבי אליעזר הגדול ירד לפני התיבה 
להתפלל בשעת עצירת גשמים ולא נענה, ירד רבי עקיבא 
לפני התיבה והתפלל "אבינו מלכנו חטאנו לפניך רחם 
ומיד  אתה",  אלא  מלך  לנו  אין  מלכנו  אבינו  עלינו, 

נתקדרו שמים בעבים וירדו גשמי רצון ברכה ונדבה. 
ומוסיפה הגמרא שלאחר מעשה זה סבורים היו העם 
יותר גדול מרבי אליעזר, עד שיצאה בת  שרבי עקיבא 
קול ואמרה: "לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר 

על מידותיו וזה אין מעביר על מידותיו".
הורקנוס  בן  אליעזר  שרבי  יתכן  וכי  לשאול,  ויש 
שהיה גדול החכמים, ובת קול יצאה ואמרה "מה לכם 
אצל רבי אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום!" )בבא 
נט ע"ב(, עוקר עצי חרובים באמרי פיו )שם(,  מציעא 
היה  לא  שהוא  להיות  יכול  וכי  קדוש,  אלוקים  איש 

מעביר על מידותיו? 
שמאי,  בית  מתלמידי  היה  אליעזר  שרבי  אמת  הן 
מחמיר ומקפיד בכל דבר קלה כבחמורה, אך מכאן ועד 
מידותיו  היו  ולא  מידותיו  על  מעביר  היה  שלא  לומר 

מתוקנות המרחק רב.
במידותיו  מתוקן  היה  עקיבא  רבי  באמת  אם  ועוד, 
"לא  ואמרה  קול  בת  יצאה  מדוע  אליעזר,  מרבי  יותר 

יותר  עקיבא  רבי  גדול  אדרבה,  מזה",  גדול  מפני שזה 
את  לזכך  בעולם  האדם  תכלית  שהרי  אליעזר!  מרבי 
מידותיו, וכפי שכותב רבינו הגר"א זצ"ל )אבן שלימה 
פרק א' סעיף ב'( שעיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד 
בשבירת המידות, ואם לאו למה לו חיים! ועל זה אמר 
שלמה המלך בחכמתו )משלי ד, יג( "ַהֲחֵזק ַּבּמּוָסר ַאל 
ֶּתֶרף ִנְּצֶרָה ִּכי ִהיא ַחֶּייָך", מוסר נקרא מה שמשבר האדם 

את מידותיו והולך נגד טבעו.
מצוות  את  ולקיים  תורה  ללמוד  האדם  חייב  נכון, 
ה', אך תכלית האדם לזכך את מידותיו, וכפי שהאריך 
להסביר זאת רבי חיים ויטאל זיע"א שלעולם לא יוכל 
המידות,  זיכוך  לולי  שכינה  להשארת  האדם  לזכות 
אפילו ידע את כל התורה כולה, לא תשרה עליו השכינה 
עד שיזכך ויטהר את מידותיו, יכיר טובה לזולת, יגמול 
חסדים, לא יכעס ויקפיד, ובמשפט אחד: יתנהג במידות 

טובות!  
מידות  שיהיו  מידותיו  על  לעבוד  האדם  תכלית 
והמצוות  התורה  שעליו  הבסיס  והם  ויקרות,  קדושות 
עומדים, ובלא זה אין להם בסיס, וכפי שאמרו חכמינו 
טוב  לתורה,  קדמה  ארץ  דרך  ג(  ט,  רבה  )ויקרא  ז"ל 
תורה עם דרך ארץ )אבות פ"ב מ"ב וע"ע בברכות ס"ג 
והרעות  הטובות  המידות  נכתבו  לא  זה  ומטעם  ע"א(, 
הם  הטובות  המידות  לתורה,  קודם  שזה  לפי  בתורה, 
את  המעמידות  שיסודות  וכמו  התורה,  של  היסודות 
הבניין טמונים עמוק בקרקע ואינם נראים לעיני כל, כך 
גם המידות הטובות מעמידות את כל התורה והמצוות, 

אך לא נראות ונכתבות בתורה.
ואם רבי עקיבא היה מעביר על מידותיו ורבי אליעזר 
לא, בהחלט יש לומר שרבי עקיבא גדול מרבי אליעזר, 
ומדוע בת קול יצאה ואמרה "לא מפני שזה גדול מזה".
רבי  שודאי  דשמיא  בסייעתא  להסביר  אפשר  אלא 
אליעזר בן הורקנוס שהיה גדול בכל מכל כל העביר על 
מידותיו, אולם רבי עקיבא היה בן גרים, בנו של יוסף 
הגר )הקדמה לפירוש היד החזקה לרמב"ם, ולגבי אמו 
יש מחלוקת אם הייתה גיורת או בת יהודיה(, ולכן היה 
צריך לזכך ולטהר את מידותיו הרבה מאוד, יותר מכל 
טבועים  היו  עקיבא  ברבי  קל,  היה  לא  זה  רגיל,  אדם 
מידות רעות בֵּגנים ולכן אמר בתחילה מי יתן לי תלמיד 
חכם ואנשכנו כחמור )פסחים מט ע"ב(, ועל אף הקושי 
שבדבר עיבד רבי עקיבא את מידותיו הדק היטב היטב 

הדק ונעשה לגדול ישראל! 
שתקובל  זכה  מידותיו  את  ותיקן  שעבד  ומכיון 
תפילתו! "זה מעביר על מידותיו"- ולכן תקובל תפילתו 
ברמה  מידותיו  את  וטיהר  זיכך  עקיבא  רבי  ותשמע. 
גבוהה מאוד עד שלא הייתה בו שום מידה רעה, ממש 

התאווה  הקנאה  את  מעצמו  סילק  ע"ה,  רבינו  כמשה 
והכבוד, התנהג בענווה יתירה עד כדי כך שבהיותו בגיל 
ארבעים שנה הסכים ללמוד א' ב' עם ילדים בגיל 6-7! 
ובמצוותיו,  בה'  להדבק  שלו,  החיים  עבודה  הייתה  זו 

ועבד על זה בכל הכח, לכן זכה שתקובל תפילתו! 



ויצחק עמדו להתפלל  רבקה  לפרשת השבוע,  נחזור 
לפני ה' יתברך שיזכה אותם בפרי בטן, רבקה התפללה 
לה' ואמרה: "ריבונו של עולם, לי לא מגיע ילדים, רק 
בתורת חסד, באתי מבית של רשעים עובדי עבודה זרה, 
אך ליצחק מגיע שיהיה לו בן, יהי רצון מלפניך ה' שהבן 

הזה יהיה ממני!"
"ריבונו של עולם,  ואומר:  יצחק היה מתפלל  ואילו 
בן,  מגיע  הצדקת  לרבקה  אך  בן,  לקבל  לי  מגיע  לא 
ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות )שיר השירים 
ב, ב(, זו רבקה )שיר השירים רבה ב, א(, היא באה מבית 
של רשעים ואעפ"כ לא הלכה בדרכם אלא עבדה אותך 
רצון  ויהי  בן,  לקבל  מגיע  לה  ובתמים,  באמת  יתברך 

מלפניך ה' שהבן הזה יהיה ממני!"
התפלל  יצחק  ואילו  בן",  מגיע  "לו  התפללה  רבקה 
רבקה שאמרה  לתפילת  והקב"ה שמע  בן",  מגיע  "לה 
שהזכיר  למי  נענע  הקב"ה  ה'-  לֹו  ַוֵּיָעֶתר  מגיע",  "לו 
בתפילתו "לו", וזו רבקה הצדקת שהתפללה לה' שיתן 

"לו"-ליצחק, בן. 
שאינו  לפי  רבקה  של  תפילתה  שהתקבלה  והטעם 
דומה תפילת צדיק בן רשע שצריך לעבוד על מידותיו 
שאינו  צדיק  בן  צדיק  לתפילת  עוז,  וביתר  שאת  ביתר 
צריך לעבוד בכזה עמל וקושי לטהר את מידותיו, רבקה 
מאוד,  קשה  לעבוד  והוצרכה  רשעים  בת  הייתה  אמנו 
לעקור ולשרש את המידות הרעות שהיו מוטבעות בה 

בֵּגנים, ולכן שמע ה' את תפילתה! 
וזהו שאמרו רבותינו )ברכות לד ע"ב( במקום שבעלי 
תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם, 
כיון שהם צריכים לעמול הרבה מאוד כדי להגיע לזיכוך 
את  ושומע  להם  עוזר  הקב"ה  ולכן  ולטהרה,  המידות 

תפילתם.
נרבה  מידותינו,  את  ולטהר  לזכך  שנזכה  רצון  יהי 
הבריאה  כל  תכלית  שזה  חסדים  ובגמילות  בצדקות 
ָאַמְרִּתי  ג(  )פט,  בתהילים  המלך  דוד  וכמאמר  כולה, 
פנים  נאיר  ָבֶהם,  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם 
לכל אדם, נרבה את האהבה האחווה השלום והרעות, 
ברחמים  ישראל  בגאולת  לראות  נזכה  זה  ובזכות 

במהרה, אמן ואמן. 

העמוד טעון גניזה

תכלית האדם לזכך את מידותיו, וכפי שהאריך להסביר זאת רבי חיים ויטאל זיע"א 
שלעולם לא יוכל לזכות האדם להשארת שכינה לולי זיכוך המידות, אפילו ידע את 
כל התורה כולה, לא תשרה עליו השכינה עד שיזכך ויטהר את מידותיו, יכיר טובה 

לזולת, יגמול חסדים, לא יכעס ויקפיד, ובמשפט אחד: יתנהג במידות טובות!  



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

כ"ט חשוון-א' כסלו תשע"ו 
                       11-13/11/15

            

03-6162228

■










Zlbrgmailcom

■














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 



+5 חדרים

וילות ובתים

■













3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

■








■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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+5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן
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3-3.5 חדרים
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ט חשוון- א' כסלו תשע"ו 11-13/11/15  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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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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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

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

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

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

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

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

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

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

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

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

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

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

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

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

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

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

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

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

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

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

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

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

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

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

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

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

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

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

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

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

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

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

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

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

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

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

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

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

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

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

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

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

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

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

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

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

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

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

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

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

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

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

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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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 
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6 חד', מפוארת
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המרכז לייעוץ עסקי 
התקשר עכשיו 
לקביעת ניתוח עסקי 
לעסק שלך ללא עלות
 שירות קידום עסקים, שיווק, כספים, 

תפעול, הלוואות בערבות מדינה 
02-5725858
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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
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במושבה יבנאל
מגרש מתאים לבנייה של

ישיבה/ביה"ס
לפרטים: עו"ד יעקב מוסל

0522-423-887
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Zlbrgmailcom
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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

■







מושב עלמה

מושב תרום

■








wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת
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מירון
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ספסופה

מצפה יריחו
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צפת

■




צפון
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כוכב יעקב
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קוממיות
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ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom
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מכוניות



■




■






סובארו

קאיה

■
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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

מיצובישי
■




■




טויטה
■




■





■




מזדה

יונדאי

■




רנו

■





שברולט



כ"ט חשוון-א' כסלו תשע"ו 11-13/11/15 וברכה 5הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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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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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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מוצרים 
rושירותים

■
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בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855
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CREST
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SS■





לפרסום
בלוח

03-6162228
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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 !!!



ישראל זכריה
טל: 054-6632298 ב"ב 
 tohanim2016@gmail.com

טוען רבני (למ)
מוסמך ומקצועי
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מבצע!
ח לצה עניבה

240&

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

חולצות         +עניבה
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לפרטים ניתן לפנות לארגון אוצרות חיים רח‘ נטעים 17, ת“א
03-68880091  050-3131740  050-3131741

ביום 

חמישי קונצרט 

עם הפייטן 

משה 
חבושה 

הי“ו בהופעה 

מדהימה

מס‘ 
המקומות 

מוגבל
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Rockport Waterproof
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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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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

לחברה 
בפריסה 

ארצית
דרושים/ות

נציג/יות מכירות טלפוניות
ב"ב: 054-2044168

(להתקשר עד 21:00)
באר שבע: 052-7714807

חיפה: 04-8473460
ראש פינה 052-3263205

קופאים/ות סדרנים/ות

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים

AMG■






שלוחה 2 • המידע חים

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!
לפרטים: עינת 052-3568725

משרד: 08-9261967 הינם 
גנים 

ה

זר 
מג

ב

לוני
פקס: 08-9262518החי

גננות/ים
בעלות תואר בלבד

דרושים/ות
תאים

מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצהרונים בגני ילדים
בפתח תקוה -

אם המושבות החדשה

לצוות לוין 
בע“מ

 ■






ethelspotnikcoil

052-7616639
14:00-20:00

6-

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

■
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dageshinsnetvisionnetil
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לסוכנות ביטוח בבני ברק

דרישות: כושר מכירתי גבוה! 
יכולת עמידה ביעדים!

שכר + בונוס גבוה ביותר!!!

לפרטים: 052-4783641

התפנו 2 משרות:
מנהלי תיקי לקוחות (גברים)
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jobsmigvanimcom
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srulickgmailcom
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קופאי/ת ראשי/ת  אחראי/ת 
משמרת קופאים/יות-אפשרי ללא נסיון  

עובדים/ת כלליים משמרות והסעות 
*9987

לרשת שיווק גדולה   סביבת עבודה נעימה דרושים/ות
    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

גננת מנוסה לגיל שנתיים 
למ"מ עם אופציה לקבועה

למעון בבני ברק
דרושות

מטפלת חמה ומסורה 7:30-16:00

052-7660483

לחברת תקוה דרושים/ות

מתאמים/ות
פגישות

שכר גבוה + בונוסים
משמרות בוקר

מידי
03-9058075 שלוחה 2

תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?
מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-769-7421

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

שאפתן?

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

למוקד שירות ומכירה
של 012 באלעד

לפרטים: 053-2707727
feigyg@teleclal.co.il :קו"ח למייל

משרת ערב בלבד 12:30-20:30
נדרש ידע בסיסי במחשבים!

תגמול גבוה למתאימים, אפשרויות קידום

דרושים נציגים!
אפשרות 
לשעות 
נוספות

■
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o�ceblumentalcoil
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לחברת אגמים בב"ב דרושים/ות:
1. נציגות טלפוניות למכירות ברי מים

40 ש"ח לשעה + בונוסים
סביבת עבודה ממוחשבת, תנאים סוציאלים מלאים

עדיפות לבעלי נסיון במכירות
2. איש מכירות טכנאי, שכר: בסיס + אחוזים ורכב

לפרטים: 0502-606665
as1700552929@gmail.com :קו"ח
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davidravitzwallacom
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meirbharavrabicoil
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meirbharavrabicoil
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meirbharavrabicoil
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meirbharavrabicoil
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noangrgmailcom
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misramailgmailcom
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