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חחוופשששה ווואוווו!! 
בקראון פלאזה אילת

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' 18

 חינוך עצמאי
 תחילה. מזכ"ל דגל
התורה יעקב אשר

2 פיגועים בתוך דקות - 
מאבטח ברכבת הקלה נפצע
 שני מחבלים בני 12-13 הגיעו לתחנה של הרכבת הקלה 
בירושלים בשכונת פסגת זאב, דקרו מאבטח ופצעו אותו 

באורח בינוני  אחד המחבלים נורה ונפצע, וחברו נעצרו 
 בשער שכם, מחבל ניסה לדקור מאבטח נורה ומת 

מפצעיו / עמ' 4

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 / עמ' 12
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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

2 פיגועים בתוך דקות - 
מאבטח ברכבת הקלה נפצע

 שני מחבלים בני 12-13 הגיעו לתחנה של הרכבת הקלה בירושלים בשכונת פסגת זאב, דקרו מאבטח ופצעו אותו באורח 
בינוני  אחד המחבלים נורה ונפצע, וחברו נעצרו  בשער שכם, מחבל ניסה לדקור מאבטח   נורה ומת מפצעיו

מאת: מנדי קליין

התרחשו  דקות  מספר  בתוך  נמשך:  הטרור  גל 
בירושלים.  דקירה  פיגועי   2 שלישי,  יום  אתמול, 
על  ירושלים  מרחב  למד"א  נמסר   12:12 בשעה 
אלוף  ברחוב  הקלה  הרכבת  בתחנת  דקירה  פיגוע 
בירושלים.  זאב  פסגת  בשכונת  אדם  יקותיאל 
במקביל, התרחש ניסיון נוסף לפיגוע דקירה בשער 
נפצע  והוא  במחבל  ירו  הביטחון  כוחות  שכם. 

באורח קשה ולאחר מכן מת המחבל מפצעיו.
בפיגוע בפסגת זאב נפצע מאבטח שנדקר בפלג 
גופו העליון, צוותי מד"א העניקו לו טיפול ראשוני 
והוא פונה בהכרה מלאה. המחבלים הם שני נערים 
ואילו  ונפצע  נורה  אחד  מחבל  כאשר   ,12-13 בני 

המחבל השני נעצר.
מירי  קל  נפגע  אזרח  שכם,  בשער  באירוע 

המאבטחים.
ב.מ.  "מחבל  מסרו:  ירושלים  מחוז  ממשטרת 
רגלית  שהלכו  מאבטחים  שני  לעבר  רץ   37 כבן 
לשער  ההנדסה  חיל  מכיוון  הנביאים,  ברחוב 
שכם, כשסכין בידו. המאבטחים ביצעו ירי לעברו 
להדסה  אנוש  במצב  פונה  המחבל  אותו.  וניטרלו 

הר הצופים.
עם   ,50 כבן  ב.מ.  מקומי  הגיע  חולים  לקופת 
פגיעת ירי בידו ככה"נ מהירי שבוצע לעבר המחבל.
שמואלי:  חיים  נצ"מ  קדם,  מרחב  מפקד 
בנפש  ופגיעה  דקירה  פיגוע  סיכלו  "המאבטחים 
ממשיכים  אנו  והמקצועית.  המהירה  בתגובתם 
בהיערכות המוגברת בירושלים לשמירה על בטחון 

התושבים".
שהגיע  הצלה  איחוד  סמנכ"ל  היימן  לייזר 
לזירה סיפר: "מדובר בשני צעירים ערבים שתקפו 
מאבטח בכניסה לרכבת הקלה ודקרו אותו. רופא 
וחובשים של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי 
ראשוני. עוברי אורח סיפרו כי בוצע ירי לעבר אחד 
פונה מהזירה  והוא  הילדים שתקפו את המאבטח 

בהכרה מלאה כשהוא סובל מפצעי ירי".
מיקי כהן ראש סניף ירושלים של איחוד הצלה 
הוסיף: "הענקנו סיוע בזירה למספר נפגעי חרדה 
בזריזות  הגיע  לזירה  האירוע.  בזמן  ברכבת  שהיו 
רופא של איחוד הצלה ומתנדבי יחידת האופנועים 
בזמן  לנפגעים.  ראשוני  רפואי  טיפול  שהעניקו 
הטיפול בנפגעים נמסר לנו על ניסיון פיגוע דקירה 

 זירת פיגוע הדקירה ברכבת הקלהבשער שכם".

 "מחסור בכח אדם בתחנות טיפות חלב 
מאז הקריאה להתחסן כנגד השפעת"

 חבר מועצת העיר ירושלים ומחזיק תיק ספורט חרדי ר' מיכאל מלכיאלי בפנייה לשר הבריאות ר' יעקב ליצמן ולחבר 
מועצת העיר האחראי על טיפות חלב מר אהרן ליבוביץ

מאת: מנדי כץ

תיק  ומחזיק  ירושלים  העיר  מועצת  חבר 
ספורט חרדי ר' מיכאל מלכיאלי מתריע, ישנו 
מחסור גדול בכוח אדם בתחנות טיפת חלב 
האחרונים  בחודשים  כידוע,  העיר.  ברחבי 
הורה משרד הבריאות לכל הציבור להתחסן 
לקראת החורף הקרוב, וזאת בנוסף לקריאה 
שפורסמה להקדים את גיל חיסון לתינוקות, 
בשנה  שנמצאו  שעלת  מקרי  מספר  לאחר 
מדבקת  למחלה  הנחשבת  בעיר  האחרונה 
לתינוקות.  בעיקר  קטלנית  להיות  העלולה 
מגיל  לתינוקות  להורים  התבצעה  הקריאה 
חודשים  ארבע  גיל  ועד  שבועות  שישה 

שטרם קיבלו חיסון נגד שעלת.

תושבים רבים פנו אל לשכת חבר מועצת 
חרדי  ספורט  תיק  ומחזיק  ירושלים  העיר 
ההוראות  כי  בטענה  מלכיאלי   מיכאל  ר' 
החדשות גרמו עבורם לבהלה רבה וללחץ, 
וכאשר פנו טלפונית לסניף טיפת חלב באזור 
החיסון  מתן  את  לדחות  התבקשו  מגוריהם 
ואף  עומסים,  בשל  יותר  מאוחר  למועד 
חודשיים.  ואף  חודש  לעוד  תור  להם  קבעו 
ישנם אף מקרים שהורים הגיעו עם תינוקם 
לסניף טיפת חלב ונאלצו להמתין שעתיים/ 
שלש לחיסון בשל העומסים הגדולים. "יש 
ומחזיק  העיר  מועצת  חבר  אומר  לציין", 
"כי  מלכיאלי  מיכאל  ר'  חרדי  ספורט  תיק 
מסניפי  חלק  מתושבים:  שקבלתי  מדווחים 
אינם  'רמות'  בשכונת  כגון  חלב  טיפת 

פתוחים חמישה ימים בשבוע אלא שלושה. 
רבות  פעמים  ישנה  פתוחים,  כשהם  וגם 
התקבלו  בכך,  די  לא  אם  אחת.  עובדת  רק 
ברוך'  'מקור  שכונת  מתושבי  רבות  פניות 
בתחנות  חסר  על  באזור  המתנ"ס  ומנהלת 
נאלצות  כך  ומשום  האזור,  לתושבי  חלב 
להיטלטל  עולליהן  על  השכונה  תושבות 
בדרכים לשכונות אחרות בכדי לקבל שירות 

כה חשוב ואלמנטרי".
בעקבות הפניות הרבות פנה חבר מועצת 
העיר ירושלים ומחזיק תיק ספורט חרדי ר' 
חודשים   מספר  לפני  כבר  מלכיאלי  מיכאל 
ולחבר  ליצמן  יעקב  ר'  הבריאות  לשר 
מר  חלב  טיפות  על  האחראי  העיר  מועצת 
תוכלו  אם  מאוד  אשמח  ליבובץ':  אהרן 

להוביל למציאת פתרון בעניין, דבר שיגרום 
אשר  ירושלים  אזרחי  בקרב  נפשי  לשקט 
לפגוע  יכול  הדבר  כידוע,  לפאניקה.  נכנסו 
של  והבריאות  הגדילה  ובמעקב  בחיסונם 
קיומם  למטרת   וחוטא  הרכים,  התינוקות 

של תחנות טיפת חלב.
השיב  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
ומחזיק  העיר  מועצת  חבר  לפניית  במענה 
תיק ספורט חרדי ר' מיכאל מלכיאלי. "אני 
מודע לבעיות הקיימות בשירות טיפת חלב 
ליצמן  ירושלים",   עיריית  ידי  על  הניתן 
הוסיף: "בכוונתי לפעול על מנת לשפר את 
תקציב  של  נוספת  הקצאה  ולבחון  המצב 
לצרכי  והתאמתו  השירות  שיפור  לצורך 

האוכלוסייה בעיר".



פורסם ב"ידיעות אחרונות" בתאריך 27.10.15 )י"ד מרחשוון תשע"ו(

קופת חולים
מצטרפים

מעבר נטועוזבים כללית
48,656

48,58472+ לאומית
22,292

35,337
13,045- מכבי

35,414
24,179

11,235+
מאוחדת

33,825
32,087

1,738+

מוגש כמידע לחברי מכבי

מכבי מובילה, 
!*

גם במאזן המצטרפים נטו 
מכבי שירותי בריאות מובילה עם מספר החברים החדשים הגדול ביותר בשנת 2015

*מצטרפים נטו = מצטרפים בקיזוז עוזבים
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"אנחנו צריכים לדאוג 
כבר עתה שלא תתרחש 
קריסת חשמל בירושלים"
"בלתי מתקבל על הדעת שמספר שעות לאחר שארובות השמים 
נפתחו, כמויות הגשם היו עצומות והחשמל קרס בעשרות אלפי 
בתים בשרון", מציין סגן ראש העיר ר' ישראל קלרמן בפניה 

להנהלת חברת החשמל

מאת: מנדי כץ

תיק  ומחזיק  ירושלים  עיריית  ראש  סגן 
קלרמן  ישראל  ר'  עירוני  ופיקוח  דת  מבני 
החשמל  חברת  להנהלת  האחרון  בשבוע  פנה 
ההיערכות  את  לבדוק  בכדי  ירושלים  במחוז 
סופות הגשמים שיגיעו  לקראת  ירושלים  בעיר 
הכישלון  לאור  וזאת  הקרבים,  החורף  בחודשי 
הגדול שהתרחש לפני כשבועיים בחלק מאזורי 
עשרות  והשאיר  השרון  אזור  ובראשם  הארץ 

אלפי משפחות ללא חשמל.
פניות  בלשכתי  התקבלו  האחרון  "בשבוע 
ירושלים,  העיר  שכונות  בכל  מתושבים  רבות 
אשר דאוגים וחוששים מחודשי החורף הקרבים 
ובאים. בשל העבודה כי בערים רבות תשתיות 
החשמל קרסו כתוצאה מעצים ודברים נוספים 
שנפלו עליהם בסופה הגדולה שהתרחשה לפני 
ישראל  ר'  העיר  ראש  סגן  כתב  כשבועיים" 
ירושלים בחברת החשמל  למנהל מחוז  קלרמן 
מר משה כהן. "כידוע, לאחר הסערה הגדולה- 
חשמל  חברת  בין  הדדיות  האשמות  נשמעו 
לרשויות מקומיות רבות על מי חובת האחריות 

העלולים  המפגעים  בכל  לטפל  מועד  מבעוד 
לגרום לנזקים לתשתיות החשמל".

לשמוע  "אשמח  קלרמן:  מסיים  מכתבו  את 
נערכה  ירושלים  במחוז  החשמל  חברת  האם 
כראוי לחודשי החורף הן מבחינת גיזום העצים 
וכל הדברים העלולים בעת סופה לגרום לנזקים 
ההיערכות  מבחינת  והן  החשמל,  לתשתיות 
בעת קריסת חשמל לנתינת מענה לבתי החולים 
ומוקדי החירום, הגובלים בפיקוח נפש ונמצאים 
ראויה  היערכות  כי  בטחוני  עליונה?  בעדיפות 
תקווה  נותנים  אלו,  ממקרים  מסקנות  והסקת 
שבטוח  הגשמים  בסופות  ישתנה  שמשהו 

יתרחשו במהלך החורף באזור ירושלים".
סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק מבני 
מציין  קלרמן,  ישראל  ר'  עירוני  פיקוח  דת 
בשיחה לכתבנו, אנחנו צריכים לדאוג כבר עתה 
לפני  השרון  באזור  שהתרחשו  שהמראות  לכך 
בעיר  החורף  במהלך  יתרחשו  לא  כשבועיים, 
ירושלים. בלתי מתקבל על הדעת שמספר שעות 
לאחר שארובות השמים נפתחו, כמויות הגשם 
היו עצומות והחשמל קרס בעשרות אלפי בתים 

בשרון.

אחרי חודשים ארוכים בהם סיעת ש"ס בירושלים פעלה 
כסיעה בת ארבעה חברים למרות שבבחירות זכתה בחמישה 

מנדטים, מונה חבר מועצה החמישי הרב פיני עזרא

מאת: יוני מיכאל

הרב פיני עזרא הוא פעיל שכונות מוכר 
העיר  מועצת  של  חגיגית  ובישיבה  בעיר 
הושבע הרב  עזרא לחבר מן המניין וקיבל 
החשובות  העירוניות  בוועדות  חברות 
לעמותות  הקצבות  וועדת  הכספים,  וועדת 

וכן חברות בוועדת מנגנון
מיד עם סיום השבעתו בירכו ראש העיר 
כשלאחריה  מועצה  החברים  שאר  עם  יחד 
נאם והודה לראשי ש"ס ולמרן פוסק הדור 
רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ואמר "אני נרגש 
לשבת לראשונה כחבר מן המניין בהנהלת 
שליחות  זה  בתפקיד  רואה  אני  העיר. 
בעיני  ראשונה  ממדרגה  ציבורית  ואחריות 

'פשוט לתת שרות' זה לא רק סיסמה". 
הצעירים  המועצה  מחברי  הוא  עזרא 
סיום  עם  ירושלים,  העיר  במועצת  ביותר 
נשיא  של  לביתו  עזרא  הרב  יצא  הישיבה 
מועצת החכמים חכם שלום הכהן שליט"א 
שבירכו בחום לרגל כניסתו לתפקיד ציבורי 

זה
אומר  בירושלים  ש"ס  סיעת  יו"ר 
כניסת  על  מברך  "אני  בירושלים  להשבוע 
כי  בטוחני  הי"ו  עזרא  פיני  הרב  ידידי 
משמעותי  משקל  תוסיף  לתפקיד  כניסתו 
את  מהיכרותי  בירושלים,  הסיעה  לכח 
כי  משוכנע  אני  האישיים  כישרונותיו 
רבה  הצלחה  תניב  המשותפת  העבודה 

למערכת הירושלמית."

פיני עזרא: חבר 
המועצה החמישי

המכון החרדי ללימודי מקצוע

מקצוע
שעובד!

אתה מחפשכשבוחרים מקצוע, 

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210
קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

ייעוץ משכנתאות וניהול אשראי	 
ניהול פרוייקטים בבניה	 
יזמות והשקעות נדל״ן	 

מגמת
נדל״ן

יצירת יין והקמת יקבי בוטיק	 
טכנאי מכשירי חשמל ביתיים, קירור 	 

ומיזוג אוויר

מגמה 
כללית

מיתוג ועיצוב גרפי	 
ניהול הפרסום, קופירייטינג, עיתונאות, 	 

דוברות ויח״צ

מגמת 
פרסום

כולל
השמה

מלגות גבוהות לזכאים! ההרשמה בעיצומה

לשכת ראש העיר

ראש העיר ניר ברקת ויו”ר ועדת יקירי העיר ירושלים, כבוד השופט 
 בדימוס יעקב טירקל פונים לציבור הרחב בבקשה להציע מועמדים/ות

לקבלת עיטור יקיר ירושלים לשנת 2016.

עיטור יקיר ירושלים יינתן לאישים תושבי ירושלים, שעיקר פעילותם 
הציבורית הייתה בעיר ירושלים, עשו בתוכה ו/או פעלו למענה, וגילם 
לפחות 70 שנה. העיטור יוענק לאישים אשר תרומתם לירושלים היא 
ממושכת וסגולית ואשר הקרינו והשפיעו על העיר בתחומים הבאים:

חינוך • תרבות • פעילות ציבורית • קרוב לבבות וסובלנות • מחקר ואקדמיה
התנדבות צדקה וחסד • דת ומורשת ישראל • תשתיות ופיתוח

יעקב טירקל
יו”ר הוועדה

שופט ביהמ”ש העליון בדימוס

ניר ברקת
ראש העיר ירושלים

קול קורא

הגשת מועמדים/ות 
לקבלת עיטור 

יקיר ירושלים 2016

באחד  נכלל/ת  שאינו/ה  ראוי/ה  למועמד/ת  גם  התואר  את  להעניק  רשאית  הוועדה 
התחומים המצויינים. את ההמלצות להענקת העיטור מוזמן/ת להגיש כל תושב/ת, אירגון 
ו/או גורם אחר על פי התחומים שצויינו, בצירוף הנמקות וקורות חיים, למרכז הועדה, 
מר אלדד וייל, כיכר ספרא בניין 1 קומה 6, בימים א’, ג’, הֿ’ בין השעות 9:00-12:00 בלבד 
או בצורה מקוונת באמצעות אתר העירייה, לא יאוחר מיום חמישי, כ”ח בכסלו תשע”ו 
10.12.15. את הנוהל להענקת עיטור יקיר ירושלים, טפסי הגשת המועמדות והקריטריונים 
ובקריית   www.jerusalem.muni.il העירייה  באתר  למצוא  ניתן  המועמדים  לבחירת 

העירייה, כיכר ספרא, בניין 1 )במודיעין(.



Jbank.co.il

ירושלמים?

מגיע לכם 
לקבל יותר

סניף גאולה עבר לרוממה
רח׳ שמגר 21

עברנו
לסניף חדש!
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מאת: מנדי כץ

לדחות  המשפט  בית  החלטת  בעקבות 
מעוד  יאוחר  לא  הכנסת  בית  הריסת  את 
למען  "התנועה  יו"ר  הפנה  שבועיים, 
ירושלים ותושביה" חיים מילר, קריאה של 
הרגע האחרון לשופטי בית המשפט העליון, 
הריסת  את  שתמנע  משפטית  דרך  למצוא 
ישראל  שעם  זו  קשה  בתקופה  הכנסת  בית 
לרחמי  זקוקים  בפרט  ובירושלים  בכלל   –
בתי  של  בבנייתם  ולהרבות  מרובים  שמים 

מקדש מעט ולא בהריסתם – ר"ל.
העליון  המשפט  בית  לנשיאת  במכתבו 
מדגיש מילר כי התייחסותה החיובית לפניה 
זה  בעיתוי  שהריסתו  וטובים,  רבים  של 
לפנייתו  והתייחסותה  רב,  כאב  להם  יגרום 
הגאון  לישראל  והרה"ר  לציון  הראשון  של 
הדין  בית  נשיא  שליט"א,  יוסף  יצחק  רבי 
שכה  לבבות  לקירוב  יביא  הגדול,  הרבני 

חשוב בעת הזאת.
והרה"ר  לציון  הראשון  כתב  במכתבו 
העליון:  המשפט  בית  לנשיאת  לישראל 
הכנסת  לבית  בנוגע  ההחלטה  לידי  "הגיע 
אני  זאב".  "גבעת  ביישוב  השחר"  "איילת 
פונה לכבוד בית המשפט בבקשה להתחשב 
מבקשים  כאשר  פיה  על  ההלכה  בפסיקת 
בבניית  להתחיל  חובה  כנסת,  בית  להחריב 
ניתן  בנייתו  לאחר  ורק  חדש,  כנסת  בית 
דברי  וכפי  הישן,  הכנסת  בית  את  לסתור 
מהלכות  י"ב  הלכות  י"א  פרק  הרמב"ם 
לבנות  כדי  כנסת  בית  סותרין  "אין  תפילה: 
בונין  אבל  אחר,  במקום  או  במקומו  אחר 
אחר וא"כ סותרין זה, שמע ...... לחם אונס 
ולא יבנו, אפילו כותל אחד ממנו בונה חדש 

בצד הישן ואחר כך סותר הישן".
לפיכך בקשתי שתורו כי לעת עתה מבנה 
"שטח  למציאת  על  ייהרס  לא  הכנסת  בית 
חום" לבנייתו של בית כנסת חילופי חדש, 

ויזרזו את הבנייה החדשה.
בית  החלטת  לאור  שערכתי,  מבירור 
המקומית  במועצה  שוקדים  המשפט 
עיכוב  שכזו,  חלופה  מציאת  על  במהירות 

ההריסה לכל הפחות באופן זמני."
למען  "התנועה  יו"ר  ממשיך  במכתבו 
וכותב  מילר  חיים  ותושביה"  ירושלים 
בית  הריסת  של  החמור  הדבר  שמלבד 
ובעולם,  בארץ  ישראל  כל  לעיני  הכנסת 
לאויב  כניעה  גם מסר של  הרי שזה מעביר 
המשפט  בית  ששופטי  ולמה  הזאת,  בעת 
לא ימצאו דרכים למנוע את הכאב מיהודים 

ולהביא ר"ל שמחה לאויבים.
"מה יאמרו כל יושבי תבל כשהתקשורת 
מכל העולם תעביר בתמונות ובדיווחים את 
האחריות  את  עצמו  על  לוקח  מי  ההריסה. 
והאיומה הזאת בעת הזאת" שואל  הנוראה 
"כבודם  השופטים,  אל  בפנייתו  מילר 
באם  ירומם  המשפט  ובית  השופטים  של 
זה לא  כי  יכריזו בעת הזאת  השופטים אכן 

זמן להריסת בית הכנסת"
למען  "התנועה  כי:  מילר  כותב  בהמשך 
את  לקחת  מוכנה  ותושביה"  ירושלים 
הקצאות,  ולזרז  שלה  המשפטיים  היועצים 
הכי  תאריך  ולזרז  תקציב  קרקע,  הקצאת 
ואז  חדש,  כנסת  בית  בניית  להתחלת  קרוב 
את  המחייבות  העובדות  את  לשקול  יש 

הריסת בית הכנסת הנוכחי,
"אל  האחרון,  ברגע  אליכם  פונה  אני 
הריב  התגלע  ולפני  בכם,  חזרו  תרעו,  נא 

ניטשו", מסיים מילר את מכתבו.
את  מילר  חיים  הרב  כינס  במקביל 
למען  "התנועה  של  המשפטיים  היועצים 
מרתוניים  לדיוניים  ותושביה"  ירושלים 
ולחדש  לדון  ע"מ  המקום  תושבי  עם  יחד 
ההריסה,  את  למנוע  משפטיים  דרכים  עוד 
שוב  לפנות  הדרך,  תיסלל  בס"ד  כי  בתקוה 

לבית המשפט ולבקש את מניעת ההריסה.
נציג "התנועה למען ירושלים ותושביה" 
של  המונית  החתמה  מקיימים  בשכונות, 
והציבור  ומצוות  תורה  שומרי  ציבור 
המשפט  בית  לנשיאת  שקוראים  המסורתי 
לישראל  הרה"ר  לפניית  להיענות  העליון 
כבוד  בשביל  ולו  שליט"א  לציון  והראשון 
הזאת  בעת  לרוממה  חשוב  שכה  התורה 

בארצנו הקדושה.

"הריסת בית מקדש מעט עלול 
להעביר מסר של כניעה לאויב"
פגישות מרתוניות עם טובי המשפטנים ותושבי "גבעת זאב" 

  למציאת דרכים של הרגע האחרון למנוע את ההריסה
יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה חיים מילר לנשיאת 
בית המשפט העליון: "התייחסות חיובית לפניית הראשון 

לציון והרה"ר לישראל תביא לקירוב לבבות"

חברי המועצה יורדים לשכונות
חברי מועצת העיר מסיעת 'ש"ס' קיימו 'קבלת קהל' 

במינהל קהילתי 'בית רוס' בגבעת שאול
מאת: יאיר פלד

בעיריית  ש"ס  סיעת  מקיימת  אלו  בימים 
ירושלם סדרת קבלת קהל בשכונות בנושאים 
הנחות  בנושא  ובפרט  שונים  מוניציפליים 

בארנונה לפני סוף השנה האזרחית.
המועצה  חברי  קיימו  האחרון  בשבוע 
שאול  גבעת  שכונות  לתושבי  קהל  קבלת 
וקרית משה במבנה המנהל קהילתי בית רוס 

בגבעת שאול. 
סגן ראש העיר צביקה כהן וחברי המועצה 
אשר  מלכיאלי,  מיכאל  סבן,  נחמניאל 
יחד עם צוות הלשכות  ופיני עזרא,  מישאלי 
הגיעו למינהל הקהילתי ונתנו מענה לעשרות 

תושבים בנושאים שונים.  
בנוסף לתושבים הגיעו אף מנהלי מוסדות 
המבנים  מצוקת  את  והעלו  בשכונה  החינוך 
בשכונה  הקיימת  חינוך  למוסדות  המיועדים 
עשרות  הוגשו  כמו"כ  האחרונות,  בשנים 
בקשות להנחה בארנונה וכן בקשות לטיפול 

בתיקי תכנון.
כהן:  צביקה  העיר  ראש  סגן  לדברי 
בלתי  חלק  היא  לתושב  השירות  "הנגשת 
מתוכנית  וחלק  הנרחבת  מהעשייה  נפרד 
כללית הכוללת תרבות המושתת על המסורת 
אני  וכדומה.  נוער  פעילויות  אבא,  מבית 
מברך את חברי לסיעה על המאמץ המשותף 

למען תושבי העיר". 



 לקוחות מאוחדת, 
 בימים אלו נפתח לשירותכם 

המרכז החדש להתפתחות הילד.
המרכז נבנה בלב שכונת גאולה 

ובו תמצאו את כל השירותים הנדרשים
עם צוות וותיק ומקצועי במיוחד עבורכם.

השירותים הניתנים במרכז:
 ריפוי בעיסוק | שפה | פיזיותרפיה 

 בקרוב! אבחונים פרא-רפואיים 
מעקבי רופאים נוירולוגיים | אבחונים פסיכולוגיים 

קבוצות טיפוליות | מענה טיפולי בתחום הרגשי ועוד.
שעות הפעילות:

א'-ה' 8:00-19:00 | ו' 8:00-12:00
 

חדש! המרכז להתפתחות הילד 
מאוחדת - פתחיה בירושלים

גם בירושלים מתאים לי מאוחדת

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

המרכז להתפתחות הילד מאוחדת - פתחיה, ירושלים
רח' חגי 22, טל: 02-6309309 פקס: 02-6309310

מוסדות לחינוך מיוחד
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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

 |  
N

G

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



מוגבל ל- 
ללקוח2 יחידות

מתקן לייבוש כביסה קוויק

28990

&

43990

&

4990

&

8990

& 4990

&

7990

&

5990

&

19990

&

שעון קיר 
מגוון דוגמאות
קוטר: 35 ס"מ

קנה  2 קבל  1 במתנה!

קנה 1 וקבל את השני ב- 50% הנחה!
המבצע כולל מטאטא, יעה, מגב גומי של טירולר רב מגב

או

סל כביסה 
55 ליטר  

קערת קריסטל
דגם: TRIX קוטר: 30 ס"מ

599 90

&

79990

&

ארון כתר דגם 9280

מנורת שבת
kosher lamp

מטאטא סיליקון מפרקי (סיליקון טירולר)

13990

&

18990

&

11990

&

19990

&

3990

&

6990

&

שולחן ילדים 
תוצרת ספרד

3990

&

8990

&

1290

&
קופסא 
לאבקת 

כביסה
משקל אוכל דיגיטלי

קטןסט סוכר-קפה-תה

גדול

890

&

1490

&

1590

&

2990

&

מתקן וואקום
לנייר טואלט + מדף

5490

&

2990

&

מאסטר 
סלייסר 
המקורי

9990

&

14990

&
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מוגבל ל- 
4 יחידות

ללקוח

מוגבל ל- 
ללקוח2 יחידות

מוגבל ל- 
ללקוח5 יחידות

מוגבל ל- 
ללקוח2 יחידות

מלאי 
מוגבל

מלאי 
מוגבל

מלאי 
מוגבל

מגוון צבעים: 

מגוון צבעים: 
מגוון צבעים: 

מוגבל ל- 
ללקוח3 יחידות

1990

&

קרש גיהוץ 
לוטוס

16990

&

24990

&

1590

&

2490

&
סכין 

ויקטורינוקס

כד קריסטל + 6 כוסות קריסטל 
   fusion caurus :דגם

8990

&

23990

&

1890

&

3490

&

כסא ילדים 
תוצרת ספרד

שולחן עץ בשילוב מתכת + 4 כסאות 
א- 1.20 ר- 0.68 ג- 0.75

1149 90

&

145090

&

99990

&

124990

&

שולחן עץ בשילוב מתכת + 4 כסאות 
א- 1.20 ר- 0.70 ג- 0.75

שולחן עץ בשילוב מתכת + 4 כסאות 
א- 0.80 ר- 0.80 ג- 0.75

עציץ פרחים 1290

&

2990

שלושה ימים &
אחרונים למבצע!*

המבצע למציג מודעה זו בלבד!!

 קוד קופון 160534775241

*המבצע מסתיים בתאריך 2015\11\13

5990

&

5990

&

69 90

&

אחריות
שנתיים 

1590

&

3990

&



בירושלים12     כ"ט בחשון תשע"ו 1211/11/15

מאת: מנדי כץ

לעיר  בכניסה  מאבטח  עילית.  לביתר  בכניסה  שמים  חסדי 
הצליח בס"ד למנוע פיגוע דקירה בעיר לאחר שמנע ממחבלת 

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

סיכון בטחוני.
בדיקה  ומבצע  המחבלת  כניסת  את  מונע  המאבטח  בעוד 
את  ודקרה  המוטמנת  הסכין  את  המחבלת  שלפה  ביטחונית 
המאבטח תוך כדי בדיקה של תעודת הזהות. המאבטח שנפצע 
באורח קל, פעל בזריזות ראויה לשבח ומיהר לירות במחבלת 
הכפר  מכיוון  הגיעה  המחבלת  החשד  פי  על  אותה.  ולנטרל 
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 
זממה  את  לבצע  הספיקה  ולא  הדקירה  לאחר  מיד  שנוטרלה 

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, 
בניהולו  העירונית  הביטחון  המחלקת  של  הנמרצת  הפעילות 
של מר דרור קורן. בהמשך ראש העיר פנה לעבר מוקד החירום 
העירוני יחד עם סגני ראש העיר לסקירה ביטחונית יחד עם קצין 

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

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

על העיר ביתר עילית במסירות ראויה להערכה".
מחזיק תיק ביטחון הרב מיכאל נקי מסר כי "בסייעתא דשמיא 
אנחנו רואים שהמאבטחים של העירייה הינם מיומנים ועושים 
ומעריכים  מודים  כולנו  ובנאמנות.  במסירות  מלאכתם  את 

לסיירים שהם חומת המגן שלנו מול שכנינו הקמים עלינו".
מנהל מחלקת ביטחון מר דרור קורן מסר "כחלק מהשינויים 
הסיירים  על התפקוד של  מיוחד  דגש  ביטחון שמנו  במחלקת 
בשערי הכניסה לעיר. אני שמח לראות שהאימונים והתדרוכים 
פעלו את פעולתם והסייר של המחלקה, נתן מענה מבצעי ברמה 
גבוהה והצליח לנטרל את המחבלת לאחר שהיא תקפה אותו 

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

פעילותו המסורה.
לאור האירועים ומחשש להסלמה כוללת הגיע בשעות הערב 
מח"ט עציון אל"מ רומן גופמן ללשכת ראש העיר 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

 את זה יש רק
בקורס הזה:

ייעוץ משכנתאות 
וניהול אשראי

תחום המשכנתאות נמצא כיום בפריחה משגשגת במיוחד, 
והעסקאות מניבות שכר גבוה. בקורס הושם דגש להקניית 
המשכנתאות  בתחום  להתנהל  שיאפשרו  מעשיים  כלים 

בצורה נכונה, חכמה עד לסגירת עסקה מוצלחת. 
הקורס מעניק פרקטיקום מעשי והשמה בחברת ״משקלתא״.

עסקה אחת
שווה הרבה

יותר ממחיר 
הקורס...

המכון החרדי ללימודי מקצוע

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

קידום מקצועי חרדי (ע“ר)02-6222210

במעמד:
ראש העיר ירושלים, ניר ברקת

מפקד מחוז ירושלים, ניצב משה )צ’יקו( אדרי
המשפחות השכולות, הפצועים וכוחות ההצלה

יום רביעי, ו’ בכסלו תשע”ו 18.11.15, בשעה 16:00
בבית הכנסת “קהילת בני תורה”, רחוב אגסי 5, הר נוף

 -הציבור מוזמן-

הרב חיים רוטמן

הרב אברהם גולדברג         
הרב קלמן לוין

הרב משה טברסקי             
הרב אריה קופינסקי

רס”מ זידאן סייף
שנרצחו בעומדם בתפילה עטורים בטלית ותפילין

שנפל בעת מילוי תפקידו

במלאת שנה
לפיגוע החבלני בבית הכנסת 
"קהילת בני תורה"

יתקיים טקס גילוי לוח זיכרון לנרצחים בפיגוע:



בטיפולי הרכב!מרכז שירות מורשה משרד התחבורה מס‘ 8811מהפכהמהפכהמהפכהמהפכהמהפכהמהפכהמהפכהמהפכהמהפכה

₪433

₪423

₪430 ₪280 ₪450₪447

₪437 ₪483 ₪441

₪444 ₪443

סובארו

יונדאי סוזוקי

טויוטה ניסאן דייהטסו

מאזדה מאזדה

i20 SX4/ליאנה/אלטו/ספלאש

יאריס / קורולה קשקאי / ג‘וק  סיריון / מטריה

3/5 - 2,000 סמ"ק 

תווי תקן המחמירים
ביותר בעולם

ACEA-A3 / B4 API SL / CF  

במקרה של תאונה

100%
ביטול השתתפות עצמית

*לפי תקנון החברה

המחירים כוללים שמן מנוע לפי הוראות יצרני הרכב + מסנן שמן מנוע מקורי + בדיקת בלמים + בדיקת אורות 
כללי + הוספת נוזלים לפי הצורך  המחיר כולל מע‘‘מ + עבודה + חלקים + תשלומים נוחים

שינוע הרכב
למוסך וחזרה

חינם!

כל השמנים תוצרת 
EUROL הולנד

02-6521520 להצעות נוספות וקביעת תור לטיפול חייגו:
בית הדפוס 24,  גבעת שאול
w w w . f r o n t . o r g . i l  |  f r o n t 5 5 5 @ w a l l a . c o m

לחוק  50ב'  סעיף  *לפי 
ההגבלים משנת 1988 למען 
החוק  מחדד  ספק  הסר 
לשלול  מורשה  אינו  היבואן 
אחריות אם בעל הרכב בחר 
לבצע טיפולים במוסך שאינו 

מורשה מטעם היבואן.

קאיה
פיקנטו 1.2/ריאו/פורטה

רנו
מגאן / לוגן

פיאט
500 / פונטו ספייס

שברולט
אופטרה

B4/B3/אימפרזה
עד 2013

2/3 - 1,600 סמ"ק

₪401

מבצע
חסר

תקדים!
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צה"ל חשף תשתית טרור 
בקלקיליה: נעצרו 24 פעילים

מאת: מנדי כץ
 

כי  לפרסום,  הותר  הטרור:  גל 
בפעילות של שירות הביטחון הכללי, 
נחשפה  ישראל,  ומשטרת  צה"ל 
תשתית רחבה של ארגון החמאס, אשר 
ראשי  קלקליה.  העיר  בגזרת  פעלה 
שטח  כמפקדת  ששימשו  התשתית, 
אזורית, פעלו לחידוש פעילות חמאס 
לרבות  הסמוכים,  ובכפרים  בעיר 

הכשרת הקרקע לפעילות טרור.
הנחיות  הכוונה,  קיבלה  התשתית 
מטעם  נרחב  בהיקף  ומימון  לפעילות 
בחו"ל  החמאס  במפקדות  גורמים 
סייעו  אשר  עזה,  וברצועת  )קטאר( 
התשתית  חשיפת  במסגרת  בבניינה. 
נעצרו הלילה 24 פעילים, בהם בכירי 
חלקם  בעבר,  שנכלאו  מי  וכן  חמאס 
פעילות  על-רקע  אחת,  מפעם  יותר 
צבאית.  פעילות  לרבות  בחמא"ס, 
בפעילות נתפסו גם למעלה מ-35,000 

ש"ח.
יחד  שב"כ  חלק  לקחו  במבצע 
אגוז,  דובדבן,  מיחידת  כוחות  עם 
וגדודי  דוכיפת,  גדוד  איו"ש,  ימ"ס 
תשתית  התותחנים.  מחיל  ונמר  רשף 
מהוותיקות  הינה  בקלקיליה  החמאס 
שבתשתיות החמאס בגדה המערבית .

בשב"כ אמרו כי "פרשייה זו חושפת 
גורמי  של  המתמשכת  הפעילות  את 
מפקדה בחו"ל וברצועת עזה וכן בקרב 
המערבית,  בגדה  מקומיות  תשתיות 
והתעצמות,  כוח  בניין  את  לממש 
ארגונית  למוכנות  להגיע  במטרה 
היא,  הסופית  שהמטרה  תוך  וצבאית, 
ופעילות  פיגועים  מימוש  היתר,  בין 

צבאית למול מטרות ישראליות".

כוחות צה"ל פשטו 
הלילה על רחבי יהודה 
ושומרון ועצרו 24 חברי 
תשתית חמאס בקלקיליה 
חלקם היו עצורים בעבר 
בידי כוחות הביטחון 
והשב"כ  המטרה 

הייתה ברורה: "מימוש 
פיגועים ופעילות צבאית 
למול מטרות ישראליות"

לוחם צה"ל ביהודה ושומרון )צילום: דו"צ(

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממזרעיטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

כל מוצרי החשמל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

₪

₪

5

מיקרוגלים

מייבש כביסה

₪ 199
החל מ- החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

₪

₪

21

4721
תנור בילד אין

 מכונת כביסה 7 ק"ג
 בוש / סימונס

קונקרוסטה

החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

₪

₪

12

כיריים בילד אין

מכונת כביסה

₪ 449
החל מ- החל מ-

ל-36 
חודשים ₪12

מגהץ טפאל  מייבשי כביסה
אלקטרולוקס

מזגן
לחדר שינה

מזגן
לסלון

מזגן
3 כ"ס

מבחר מזגני 
תדיראן

מבחר מזגני 
טורנדו

במחיר הזול
ביותר...

₪ 449
החל מ-

₪ 790
החל מ-

₪ 1690
החל מ-

₪ 790
החל מ-

24₪ 890
החל מ- החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

₪₪₪

 תנור משולב
חד תאי

₪ 1090
החל מ-

30

305585

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

תנור דו תאי

₪ 1890
החל מ-

52

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר
סמסונג

80
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר 
שארפ

152
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר
DF450

47
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקפיא
6 מגירות

₪ 1090
החל מ-

30
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר
שארפ

₪ 2590
החל מ-

72 ₪ 2890
החל מ-

רק-רק-רק-

ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

סה"כ: 3090 ₪סה"כ: 1990 ₪סה"כ: 1090 ₪

במחירים
הכי זולים!

 5 שנות
אחריות!

הן
 כ

לי
גי

מיזוג אויר חסכוני
לקראת החורף!

 ניתן לקבל התקנה יהודית
איכותית ואחריות כפולה!

₪ 5490
החל מ-

₪ 1690
החל מ-

+ מגהץ
מקצועי במתנה!

36
שלומים!

ת



שיפודי פרגית ופלפלים
צבעוניים צרובים על הגריל 

חדש!

גורמה
המסעדה היהודית

בני ברק: רח' כינרת 4, מול מגדלי בסר 3, 03-5789999  |  ירושלים: רח' ירמיהו 23, 02-5388888 (מפגש האש)

מנות משובחות עשויות בקפידה, אווירה נעימה ושירות מושלם

חוויה קולינרית בכשרות מהודרת

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת



קורס הכנה
ללידה - עלינו

לילה 3 עלינו
ע�ב מקום פנוי

ארוחות
כשרות למהדרין

אווירה
שבתית

אפידורל
זמין עבורך

חניה חינם
מלידה ועד שחרור

מלון יולדות
הדסה בייבי

טכנולוגיה
מותאמת



קורס הכנה
ללידה - עלינו

לילה 3 עלינו
ע�ב מקום פנוי

ארוחות
כשרות למהדרין

אווירה
שבתית

אפידורל
זמין עבורך

חניה חינם
מלידה ועד שחרור

מלון יולדות
הדסה בייבי

טכנולוגיה
מותאמת
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מאת: חיים רייך

במעמד רבני שכונות רמות ורמת שלמה, שר 
הבריאות הרב יעקב ליצמן, מנכ״ל מכבי מר רן 
סער, ראש מחוז ירושלים והשפלה במכבי מר 
גידי לשץ, ראש חטיבת הבריאות פרופ' נחמן 
הגב'  ירושלים  במחוז  התפעול  מנהלת  אש, 
דפנה  דר'  הרפואית  המנהלת  אלפסי,  יפעת 
הגב'  ירושלים  מבואות  מרחב  מנהלת  דורון, 
אסנת דמרי, אישי ציבור ומובילי דעה ועסקני 
רפואה רבים חנכה מכבי שירותי בריאות עוד 
רמות  בשכונת  ומתקדם  גדול  רפואי  מרכז 

בירושלים.
את המזוזה בפתח המרכז הרפואי קבע שר 
שנשא  ובנאום  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות 
על  שמח  הוא  כי  השר  ציין  הטקס  לכבוד 
בירושלים,  התחרות  את  פתחה  שמכבי  כך 
התחרות טובה לכל קופות החולים והמרוויחים 
קופת  המבוטחים.  כלל  הם  מכך  העיקריים 
החולים מכבי מובילה בערי מרכז הארץ ואני 
מאמין ביכולות של מכבי להביא את הרפואה 
השר  לירושלים.  גם  שלהם  והידועה  הטובה 
במחוז  מכבי  קצב ההתפתחות של  כי  הדגיש 
אירועי  ומספר  במיוחד,  מרשים  ירושלים 
חדשות  ומרפאות  רפואיים  מרכזים  פתיחת 
שר  ביותר.  הגבוה  הוא  מוזמן  הוא  אליהם 

האישית  היכרותו  את  בדבריו  ציין  הבריאות 
עם מנכ"ל מכבי מר רן סער וכי הוא מעריך את 
תרומתו הגדולה למערכת הבריאות בישראל. 
הרב ליצמן ציין גם את הערכתו הרבה שהוא 
על  לשץ  גידי  מר  המחוז  ראש  אל  רוחש 
מכבי  בהובלתו  סמוך  וכי  הנמרצת  פעילותו 

תגיע להישגים גבוהים בירושלים והסביבה. 
מנכ״ל מכבי מר רן סער ציין בסיפוק רב את 
עוד  "היא  כי  והדגיש  החדש  המרכז  פתיחת 
והיא  במכבי  שהציבו  המטרה  בהשגת  שלב 
הנגשה והתאמת שירותי הרפואה המקצועיים 
והמתקדמים ביותר לכלל חברי מכבי בכל חלקי 
העיר. לנגד עיניה של הנהלת מכבי עומדת רק 
טובת החבר. ולאחר שבאזור המרכז מובילה 
מכבי את שירותי הרפואה המתקדמים ביותר 
בירושלים  שגם  הזמן  הגיע  ביותר  והמגוונים 
השירותים".  אותם  מכל  מכבי  חברי  ייהנו 
מנכ"ל מכבי הוסיף, כי "מכבי שירותי בריאות 
האחרונות  בשנים  נמצאת  ירושלים  במחוז 
במר  בחרתי  גדולה,  מאד  התפתחות  בתנופת 
ירושלים  על  המחוז  ראש  לתפקיד  לשץ  גידי 
את  להביא  ויכול  מסוגל  שהוא  אמונה  מתוך 
המהפך והשינוי בירושלים. אני מאמין ובטוח 
שכפי שמכבי חזקה ומובילה ברוב ערי המרכז, 

כך היא גם תוביל בירושלים. 
ראש המחוז מר גידי לשץ ציין כי "פתיחת 

לתושבי  ציון  נקודת  היא  החדש  המרכז 
השמחה  בריאות.  שירותי  ולמכבי  ירושלים 
רפואי  מרכז  פתיחת  מעצם  גם  כפולה  היא 
גדול ומתקדם לתושבי רמות והסביבה ומעבר 
לזה היא גם  מסמלת את כניסתה העוצמתית 
סיפר  המחוז  ראש  לירושלים".  מכבי  של 
השנה  שבחצי  כך  על  הרבים  למשתתפים 
הקרובה יהיו למכבי חמשה מרכזים רפואיים 
פתחה  כשבוע  לפני  רק  בירושלים,  חדשים 
מר  שלמה.  ברמת  חדש  רפואי  מרכז  מכבי 
לשץ הוסיף כי בסקרים הרבים שמכבי ערכה 
התברר שתושבי ירושלים מעוניינים בכניסתה 
משירותיה  וליהנות  לירושלים  מכבי  של 
ונגיע  נצליח  השם  ובעזרת  המתקדמים. 

להישגים גבוהים. 
מנהלת מרחב מבואות ירושלים הגב' אסנת 
סיור למשתתפים במרכז הרפואי  ערכה  דמרי 
החדש, היא הציגה בפני שר הבריאות, מנכ"ל 
השירותים  מגוון  את  המחוז  וראש  מכבי 
הודתה  בדבריה  החדש.  במרכז  הניתנים 
והביעה את הערכתה לכל המשתתפים שכיבדו 
הרמה  את  מציינת  היא  כאשר  בהשתתפותם, 
הגבוהה של המרכז החדש כמו גם של שירותי 
הרפואה הניתנים בה. מנהלת המרחב הוסיפה, 
"אנו מתרגשים מחנוכת המרכז הרפואי החדש 
ביותר  משמעותית  נקודה  זו  עבורנו  ברמות, 

בתהליך הרחב שאנו נמצאים בו, חברי מכבי 
ברמות והסביבה ייהנו מעתה משירותי רפואה 
ברמה שלא ניתן בשום קופה אחרת". מנהלת 
של  והנגשה  "הרחבה  כי  מדגישה  המרחב 
השירותים לחברי מכבי הן במעלה הראשונה 
להוביל  ונמשיך  הובלנו  המרחב,  בהנהלת 
מכבי  לחברי  ביותר  הרחב  המענה  את  ולתת 

במרחב כולו".
כולל:  רמות  של  החדש  הרפואי  המרכז 
שירותים  מגוון  עם  וגדולה  חדשה  מרפאה 
רפואת  משפחה,  רפואת  ונגיש,  זמין  רחב 
חדשה  נשים  רופאת  עם  נשים  רפואת  ילדים, 
הנשים  רופאי  לצוות  נוספה  ומוערכת 
כירורגיה  אורולוגיה,  אורתופדיה,  במרפאה, 
עור,  רפואת  נוירולוגיה,  ומבוגרים,  ילדים 
למחלות  מומחית  רופאה  עיניים,  רפואת 
קלינאות  נשים,  אולטרסאונד  זיהומיות, 
תקשורת, אורתופדיה, תזונה ודיאטה, עובדת 
מעבדה,  שירותי  אחיות,  מרפאת  סוציאלית, 
שירותי משרד עם מערכת ניהול וניתוב תורים 
מתקדמת, עמדה חיצונית לשירות עצמי מבלי 
חיצונית  לי'  'מכבי  עמדת  בתור,  להמתין 
נפתח  החדש  במרכז  ביממה.  שעות   24
שיכלול:  ומאובזר  גדול  פיזיותרפיה  מכון 
קבוצות יציבה, שיקום, הכנה ללידה, קבוצות 

למטופלים כרוניים, התעמלות לנשים, ועוד.

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן: "התחרות טובה לכל קופות החולים והמרוויחים מכך הם המבוטחים, 
אני מאמין ביכולות של מכבי להביא את הרפואה הטובה והידועה שלהם ממרכז הארץ גם לירושלים" 

 מנכ"ל מכבי: מכבי שירותי בריאות במחוז ירושלים נמצאת בתנופת התפתחות מאד גדולה"

רמות: נקבעו המזוזות למרכז 
הרפואי של מכבי שירותי בריאות

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בקביעת מזוזה

הכשרה
מקצועית

ynrcollege.org office@ynrcollege.org לפרטים והרשמה 02-6321615  |

סגל מקצועי מהמובילים בתחום | מעל 15 שנות הצלחה | 87% השמה
פסיכותרפיה  | אישי  אימון   | נעורים  לסוכרת  הורים  מנחי   | טיפול משפחתי   | נישואין  יעוץ  נוספים:  קורסים 

הכשרת מנחי הוריםהכשרת מנחי הורים
הכשרה לייעוץ פרטני והנחייה 

קבוצתית בגישה חינוכית מערכתית

באישור אגף שפ"י - (שירות 
פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך.

התכנית מתמקדת באתגרים 
החינוכיים האקטואליים והרלוונטיים 

למגזרים השונים וכוללת הכשרה 
בנושא ילדים ונוער בסיכון ונוער 

נושר ומתבגר.

זה הזמן להעניק להורים יכולת הנהגה והובלה



הכשרה
מקצועית

ynrcollege.org rishum@ynrcollege.org לפרטים והרשמה 02-6321625 |

סגל מקצועי מהמובילים בתחום | מעל 15 שנות הצלחה | 87% השמה
תעסוקתי ייעוץ   | ארגוני  ייעוץ   | חינוכיים  הורים  מנחי   | ומשפחה  נישואין  יועצי   | אישי  אימון  נוספים:  קורסים 

הכשרת מגשרים ומיישבי סכסוכיםהכשרת מגשרים ומיישבי סכסוכים
הכשרה ליישוב סכסוכים, 

קונפליקטים ומחלוקות בכל 
תחומי החיים בתוכנית שאושרה 

ע"י הוועדה המייעצת שע"י 
משרד המשפטים.

התוכנית כוללת הכשרה בסיסית 
והשלמה בדיני משפחה.

הכוונה ליישום והשתלבות בשוק 
העבודה.

בחסות האקדמית של קרית אונו

הכשרה
מקצועית

ynrcollege.org  ruth@ynrcollege.org | 02-6321603 לפרטים והרשמה

סגל מקצועי מהמובילים בתחום | מעל 15 שנות הצלחה | 87% השמה
תעסוקתי ייעוץ   | ארגוני  ייעוץ   | חינוכיים  הורים  מנחי   | ומשפחה  נישואין  יועצי   | סכסוכים  ויישוב  גישור  נוספים:  קורסים 

הכשרת טוענות רבניות
הכשרת טוענות רבניות

התוכנית תעניק ידע הלכתי 
בשילוב פרקטיקה מעשית 

מהנעשה בבית הדין וכוללת ליווי 
והדרכה לבחינות המתקיימות 

ברבנות הראשית לישראל

בתוכנית הכשרה והסמכה לגישור 
כללי ומשפחתי בתוכנית שאושרה 
ע"י הוועדה המייעצת שע"י משרד 
המשפטים ובוררות כהלכה שע"י 

בית הדין ובית ההוראה "שערי 
הלכה ומשפט".

 
הגוף היחיד 

המוכר על ידי 
בית הדין הרבני 

הגדול.

בואי לטעון מאשה לרעותה עפ"י ההלכה וההשקפה היהודית
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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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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

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. 

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!  
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ו  נ י ת ש ר פ
את  מגדירה 
ם  ת נ ו כ ת
ת  ד ג ו נ מ ה
האחים  של 
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בני  ויעקב- 
וכך  יעקב. 

איש נאמר:  עשיו  ויהי   "
יושב  ויעקב איש תם  יודע ציד איש שדה, 

אוהלים" )בראשית, כ"ה , כ"ז(
איש  ציד,  יודע  "איש  מכונה:  עשיו 
במלאכת  מומחה  שהוא  דהיינו  שדה", 
הציד, ואילו יעקב אבינו מוגדר רק כ"איש 
בתורה,  והוגה  יושב  אוהלים",  יושב  תם 
ובקיאות  מומחיות  לו  יש  אם  ידוע  לא  אך 
אין  מדוע  והשאלה  לאו.  אם  זו  במלאכתו 
מוגדר  יהיה  יעקב  שגם  ביניהם,  הקבלה 
שברור  גם  מה  תורה,  ללמוד  היודע  כאיש 

שהיה כזה?
וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגאון  מפרש 
בהתאם  רק  נמדד  מלאכה  שבעל  זצ"ל 
לתוצאה. מה שאין כן בתורה נמדד האדם 
בהתאם להשקעה. מי שאינו יודע לצוד לא 
, לעומת בן תורה  יקבל כלום על מלאכתו 
שהיותו שוקד על התורה עושה אותו איש 
שכר  יקבל  בתורה  חידש  לא  אם  וגם  תם, 
)מובא בקול דממה דקה לבעל  על פועלו. 
זצ"ל  ווייס  יוסף  אברהם  רבי  הייסורים 

שנכתב באמצעות העיניים(
כתוב  עשיו  אצל  מדוע  להבין  יש  עוד 
פעמיים: "איש יודע ציד איש שדה", ואילו 
"איש":  מוזכר  אחת  פעם  רק  יעקב  אצל 

"איש תם, יושב אוהלים"?  
ששימש  זצ"ל  לנדא  יעקב  רבי  הגאון 
כרבה של העיר בני ברק סיפר פעם בעצרת 
בבני ברק על יהודי שהלך לו בדרכו ביערות 
התנפל  רב.  ורכוש  כסף  סכום  ובידו  פולין 
את  "תן  ודרש  בידו  אקדח  עם  שודד  עליו 
גיבור  היה  בטבעו  הזה  היהודי  הכסף!" 
מול  יעשה  מה  אבל  רב,  כח  בעל  גדול, 

הנשק? אין ברירה. נתן את הכסף. 
את  שלקח  לאחר  לשודד  פנה  היהודי 
כספו וביקשו:  " תעשה עימי טובה גדולה. 
כיוון שהכסף לא שלי , כאשר אבוא לבעל 
הבית ואספר לו שגנבו לי, הוא לא יאמין לי 

ויכעס עלי מאוד".

השודד.  זעם   – רוצה?"  אתה  מה  "אז   
תירה  אקדח,  לך  יש  טובה.  לי  "תעשה 
יראה  הבית  שבעל  כדי  שלי,  החליפה  על 
את  מיד  הוריד  היהודי  ירו".  שבאמת 

החליפה והניח. והוא הגוי , יורה. 
פה  גם  אפשר  האם  ברוך!  "תהיה 
נוסף  כדור  עוד  טובה,  לי  תעשה  למעלה? 
גם בחלק העליון של החליפה, כדי שבעל 
אם  השודד  עם  שנאבקתי  לי  יאמין  הבית 
יראה שבגדי מחוררים מרוב כדורים".  "אין 

לי , נגמרו לי הכדורים "- התנצל השודד.
"אין לך? אם כן. תן לי בחזרה את הכסף! 
" מיהר ו'כיבד' אותו במכות נאמנות. שבר 
וברח.  הכסף  את  חטף  ורגלים,  ידיים  לו 
צעק השודד המוכה: יהודי שקרן, רמאי ! 

היהודים הרמאים...
אתם מבינים, מי הרמאי ... ה"נגזל" ולא 

ה"גוזל"!
אז  דיבר  הוא  היפה.  המעשה  כאן  עד 
שונאי  של  תעלולים  על  מחאה  בדרשת 
יהודים  אותם  הם  מסכנים  וסיים,  הדת. 
מצוות,  בלי  תורה,  ללא  חייהם  את  החיים 
חלקם כבר תינוקות שנשבו, ולא עוד שחלק 
פת  את  לגזול  רבות  צרות  עושים  מהם 
לחמנו. ואם אנחנו מצליחים מעט להימלט 
עולה  מיד  מזימותיהם,  על  ולהחכים  מהם 
מרמים,  החרדים  ברמה:  ונשמעת  צעקתם 
גונבים!... הם, עוברים על כל התורה כולה, 

ומאשימים אותנו, שאנחנו הרמאים.
לוקחים  אם  להסביר.  חשבתי  זה  פי  על 
או  האקדח,  מקנה  הכדורים  את  לעשיו 
מרובה הציד, הרי שאין לו כלום מה לעשות 
אין  ואז  עזבתיך,  קטון  ברגע  מלאכתו.  עם 
"איש"  הוא  כאשר  רק  מאומה.  שווה  הוא 
הוא  ציד,  יודע  הוא  אז  הכלים  את  לו  ויש 
ניתן  לא  אבינו,  יעקב  לעומתו  שדה.  איש 
אם  גם  והחכמה.  התורה  את  ממנו  לקחת 
הספר  את  תיקח  אם  גם  האור,  את  תסגור 
חכמתו עמו. לאחר שהשקיע ביגיעה בתורה 
לקחת  זה  ברגע  אם  גם  ובפיו.  במוחו  היא 
יושב  תמיד  ישאר  הוא  "איש"  את  ממנו 

אוהלים.
זה גם ההסבר מדוע לא צריך לומר "יודע" 
עליו. כי במלאכה צריך לידיעה כלים. ואילו 
לתורה גם אם עתה אין לי כלום הוא עדיין 

יחשב: איש תם יושב אוהלים.

איש תם 
יושב אוהלים

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

  .1
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!         .5
!          .6

!  
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 :   050-9755999

 
 
:

 

> ייעוץ זוגי ומשפחתי
> ייעוץ אישי / נפשי

> טיפולים לילדים ונוער
> גישור וליווי בהליכי גירושין

1-700-5000-65

מוקד האגודה- עזרה נפשית ראשונית (ער"ן) 

ייעוץ, הדרכה
והכוונה ע"י מומחים

ואנשי מקצוע

ACFT.ORG.IL | YEHUDIT@ACFT.ORG.IL

9:00-21:00

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!!!

1200
2500

עד-

&

&

*



הכשרה
מקצועית

הכשרת יועצים תעסוקתייםהכשרת יועצים תעסוקתיים
חדש במרכז י.נ.ר

תוכנית להכשרת יועצים תעסוקתיים 
ומקדמי תעסוקה מקצועיים 

שיעניקו ייעוץ להשתלבות בשוק העבודה 
תוך הבנת המגמות המתפתחות, אבחון 

וזיהוי הכישורים והיכולות של הנועץ 
ומתן דרכים אפקטיביות לשילוב עובדים.

התכנית מתקיימת בשיתוף מכון שיפור 
לפיתוח אישי ומקצועי.

ynrcollege.org rishum@ynrcollege.org לפרטים והרשמה 02-6321625 |

סגל מקצועי מהמובילים בתחום | מעל 15 שנות הצלחה | 87% השמה
קורסים נוספים: יועצי נישואין ומשפחה | ייעוץ ארגוני | טיפול ב .C.B.T | מנחי הורים חינוכיים | קאוצ'ינג |  NLP  | דמיון מודרך

אתם קוראים נכון!שקליםחמישהמעל אלף דוגמאות ב-

חברי מאוחדת שימו לב! 

בני ברק: ר' עקיבא 89, | בית שמש: נהר הירדן  36 | ביתר:  מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | טבריה: יוחנן בן זכאי 7 | חדש! נתיבות: רח' ירושלים 62

בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, עם 15 שנות רשיון

טל: 1599-555-280
ביתר שמש,  בית  ירושלים,  ברק,  בני  בסניפי  המבצע 

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

הזדרזו!
חודש אחרון 

לסיום המבצע 

ולמימוש הזכאות 

של שנת 2015!



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

■
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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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amitayperfectprocoil

■







■




■





■





■





■



■





■











■





■





■




■





■





■





■





■




■






■










■








 ■









■









■








■







■








■







■





■





■





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

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

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

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

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

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

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

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

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

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

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

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

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

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

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

050-5308742)10-10(______________________________________________

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

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

050-5308742)19-19(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

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

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

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

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

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

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

1-1.5 חדרים

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

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

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

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

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

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

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

050-5308742)29-29(______________________________________________

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

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

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

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

חשמונאים

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

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

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

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

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

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

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

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

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

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

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

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

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

02-9933652)31-42(______________________________________________

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

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8478886)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

03-5793001)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8115716)32-35(______________________________________________

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

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

052-3429393)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

052-3429393)32-32(______________________________________________

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

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

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

054-8420522)32-32(______________________________________________

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

03-5799308)32-32(______________________________________________

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

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

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

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

03-5791514)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)32-32(______________________________________________

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

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

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

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

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

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

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

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

0527-653777)32-32(______________________________________________

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

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

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

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

02-5866864)32-32(______________________________________________

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

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

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8769490)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

052-5797797)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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3-3.5 חדרים

 ■







+5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים





+5 חדרים

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

■








3-3.5 חדרים

וילות ובתים

 ■











4-4.5 חדרים



■






מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

דופלקסים
■






■





■








Zlbrgmailcom
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

 ■
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3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

■









+5 חדרים
■







3-3.5 חדרים
■






2-2.5 חדרים

■






פנטהאוזים ודירות גן
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ביקוש 
דירות

■












■



agmailcom

עסקים

■



השקעות

■







 ■















■




ולהרוויח 
בגדול !!
050-8730100

להשקיע בקטן

■










■




■





■





המרכז לייעוץ עסקי 
התקשר עכשיו 
לקביעת ניתוח עסקי 
לעסק שלך ללא עלות
 שירות קידום עסקים, שיווק, כספים, 

תפעול, הלוואות בערבות מדינה 
02-5725858

וילות ובתים
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+5 חדרים
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bnayahuperfectprocoil
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shimonperfectprocoil
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נדל“ן 
מסחרי
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Zlbrgmailcom
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לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון

■







ביריה

בית מאיר

■
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Springerviewisraelcom

גורן

■






mikibscoil

גליל מערבי

■








■





■





■





טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון

■





■







יבניאל

ירושלים

■
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דימונה
■






הרי יהודה
■
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בית חילקיה
■
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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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Zlbrgmailcom
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BA
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בראשל"צ
למכירה 

מגרש 250 מ"ר
בתוכנית לבנייה רוויה
& 180,000

דן: 050-6855521

■





■





■





■








■





■



בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

■







מושב עלמה

מושב תרום

■








wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

■





■



מירון

■





■




■





■


■







■





■





■





■





■





■




■





■







ספסופה

מצפה יריחו

■





■





■





צפת

■




צפון
■






■
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■
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■
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כוכב יעקב
■
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■
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 ■





קוממיות

■
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ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom



■







■





■



■




מכוניות



■




■






סובארו

קאיה

■



■




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
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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

₪

₪

₪

■











■








■







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

■










■







■




■






מוצרים 
rושירותים

■





■







בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855

■






■




■






■
CREST




■
MD





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

■





■




■



o�ceblumentalcoil

■



■



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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w w w. h a r a s h . c o . i l
1 - 8 0 0 - 2 2 - 3 3 - 2 2

קונספט  אולם   - ברק  בני   | ירושלים 
עפולה   | צפת   | חולון   | חיפה 
פתח תקווה | אשדוד | אשקלון | באר שבע
עודפים  - חולון   | חדרה   | אילת   | דימונה 

בירושליםבלעדי

לתאום פגישה בביתכם, טוביה: 052-7640224
האומן 23 תלפיות, ירושלים, 02-6789801

לפי תקנון המבצע. ט.ל.ח. המחירים אינם כוללים מע,,מ

חרש עד הבית
רשת חרש שמחה לבשר על שירות חדש

בס"ד

משפצים? בונים?
צרו קשר עם נציגנו לתאום פגישה בביתכם,

ובה נציג לכם מבחר מוצרים ועיצובים במחירים מיוחדים.

ריצופים, קרמיקה, פרקטים, ארונות אמבטיה,
כלים סניטריים, ברזים ואביזרים לאמבטיה.

גרניט פורצלן 33/33
גרניט פורצלן 60/60   

גרניט פורצלן 60/60 לפטו     

גרניט פורצלן מלוטש 60/60       
סט אסלה תלויה   

כיור מטבח + ברז ברבור נשלף 

מחירים לדוגמא:
₪32
₪49
₪67

₪54
₪595
₪780

ריצופים ◆ חדרי אמבטיה
פרקט  ◆ כלים סניטריים 

w w w. h a r a s h . c o . i l
1 - 8 0 0 - 2 2 - 3 3 - 2 2

קונספט  אולם   - ברק  בני   | ירושלים 
עפולה   | צפת   | חולון   | חיפה 
פתח תקווה | אשדוד | אשקלון | באר שבע
עודפים  - חולון   | חדרה   | אילת   | דימונה 

בירושליםבלעדי

לתאום פגישה בביתכם, טוביה: 052-7640224
האומן 23 תלפיות, ירושלים, 02-6789801

לפי תקנון המבצע. ט.ל.ח. המחירים אינם כוללים מע,,מ

חרש עד הבית
רשת חרש שמחה לבשר על שירות חדש

בס"ד

משפצים? בונים?
צרו קשר עם נציגנו לתאום פגישה בביתכם,

ובה נציג לכם מבחר מוצרים ועיצובים במחירים מיוחדים.

ריצופים, קרמיקה, פרקטים, ארונות אמבטיה,
כלים סניטריים, ברזים ואביזרים לאמבטיה.

גרניט פורצלן 33/33
גרניט פורצלן 60/60   

גרניט פורצלן 60/60 לפטו     

גרניט פורצלן מלוטש 60/60       
סט אסלה תלויה   

כיור מטבח + ברז ברבור נשלף 

מחירים לדוגמא:
₪32
₪49
₪67

₪54
₪595
₪780

ריצופים ◆ חדרי אמבטיה
פרקט  ◆ כלים סניטריים 

w w w. h a r a s h . c o . i l
1 - 8 0 0 - 2 2 - 3 3 - 2 2

קונספט  אולם   - ברק  בני   | ירושלים 
עפולה   | צפת   | חולון   | חיפה 
פתח תקווה | אשדוד | אשקלון | באר שבע
עודפים  - חולון   | חדרה   | אילת   | דימונה 

בירושליםבלעדי

לתאום פגישה בביתכם, טוביה: 052-7640224
האומן 23 תלפיות, ירושלים, 02-6789801

לפי תקנון המבצע. ט.ל.ח. המחירים אינם כוללים מע,,מ

חרש עד הבית
רשת חרש שמחה לבשר על שירות חדש

בס"ד

משפצים? בונים?
צרו קשר עם נציגנו לתאום פגישה בביתכם,

ובה נציג לכם מבחר מוצרים ועיצובים במחירים מיוחדים.

ריצופים, קרמיקה, פרקטים, ארונות אמבטיה,
כלים סניטריים, ברזים ואביזרים לאמבטיה.

גרניט פורצלן 33/33
גרניט פורצלן 60/60   

גרניט פורצלן 60/60 לפטו     

גרניט פורצלן מלוטש 60/60       
סט אסלה תלויה   

כיור מטבח + ברז ברבור נשלף 

מחירים לדוגמא:
₪32
₪49
₪67

₪54
₪595
₪780

ריצופים ◆ חדרי אמבטיה
פרקט  ◆ כלים סניטריים 

w w w. h a r a s h . c o . i l
1 - 8 0 0 - 2 2 - 3 3 - 2 2

קונספט  אולם   - ברק  בני   | ירושלים 
עפולה   | צפת   | חולון   | חיפה 
פתח תקווה | אשדוד | אשקלון | באר שבע
עודפים  - חולון   | חדרה   | אילת   | דימונה 

בירושליםבלעדי

לתאום פגישה בביתכם, טוביה: 052-7640224
האומן 23 תלפיות, ירושלים, 02-6789801

לפי תקנון המבצע. ט.ל.ח. המחירים אינם כוללים מע,,מ

חרש עד הבית
רשת חרש שמחה לבשר על שירות חדש

בס"ד

משפצים? בונים?
צרו קשר עם נציגנו לתאום פגישה בביתכם,

ובה נציג לכם מבחר מוצרים ועיצובים במחירים מיוחדים.

ריצופים, קרמיקה, פרקטים, ארונות אמבטיה,
כלים סניטריים, ברזים ואביזרים לאמבטיה.

גרניט פורצלן 33/33
גרניט פורצלן 60/60   

גרניט פורצלן 60/60 לפטו     

גרניט פורצלן מלוטש 60/60       
סט אסלה תלויה   

כיור מטבח + ברז ברבור נשלף 

מחירים לדוגמא:
₪32
₪49
₪67

₪54
₪595
₪780

ריצופים ◆ חדרי אמבטיה
פרקט  ◆ כלים סניטריים 

w w w. h a r a s h . c o . i l
1 - 8 0 0 - 2 2 - 3 3 - 2 2

קונספט  אולם   - ברק  בני   | ירושלים 
עפולה   | צפת   | חולון   | חיפה 
פתח תקווה | אשדוד | אשקלון | באר שבע
עודפים  - חולון   | חדרה   | אילת   | דימונה 

בירושליםבלעדי

לתאום פגישה בביתכם, טוביה: 052-7640224
האומן 23 תלפיות, ירושלים, 02-6789801

לפי תקנון המבצע. ט.ל.ח. המחירים אינם כוללים מע,,מ

חרש עד הבית
רשת חרש שמחה לבשר על שירות חדש

בס"ד

משפצים? בונים?
צרו קשר עם נציגנו לתאום פגישה בביתכם,

ובה נציג לכם מבחר מוצרים ועיצובים במחירים מיוחדים.

ריצופים, קרמיקה, פרקטים, ארונות אמבטיה,
כלים סניטריים, ברזים ואביזרים לאמבטיה.

גרניט פורצלן 33/33
גרניט פורצלן 60/60   

גרניט פורצלן 60/60 לפטו     

גרניט פורצלן מלוטש 60/60       
סט אסלה תלויה   

כיור מטבח + ברז ברבור נשלף 

מחירים לדוגמא:
₪32
₪49
₪67

₪54
₪595
₪780

ריצופים ◆ חדרי אמבטיה
פרקט  ◆ כלים סניטריים 

גרניט פורצלן 33/33
גרניט פורצלן 60/60 מט/מבריק

גרניט פורצלן 60/60 לפטו
גרניט פורצלן 80/80 מבריק/מט
גרניט פורצלן דמוי פרקט 15/60

סט אסלה תלויה

כיור מטבח נירוסטה/חרס/אקרילי
+ ברז מטבח יוקרתי נשלף 2 מצבים

ארון אמבטיה תלוי סנדביץ‘ 60 ס“מ 
כולל כיור ומראה

₪ 32
₪ 49
₪ 53
₪ 59
₪ 55

₪ 695

₪ 790

₪ 570

מבצע קיץ! מתנה על כל קניה

מחירי המבצע לפונים דרך השרות בלבד

מקלחון 80/80 מתנה!בקנייה מעל 100 מ“ר ריצוףמבצע השבוע
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