
בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
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בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בבית שמש  יום חמישי י"ט בטבת תשע"ו  31/12/15 גיליון מס' 294

פרשת שמות
י-ם
ב"ב
פ"ת

17:26
17:27
17:26

16:10
16:26
16:06

זמני כניסת ויציאת השבת

קורת רוח מהחלטת השופטים שלא לשלוח למאסר את הרב אורי לופוליאנסקי

"אמשיך לשרת 
את עם ישראל"

ש 90(
שקוביץ, פלא

)צילומים: נועם מו

אורי  לשעבר  ירושלים  עיריית  ראש  של  הקודם  דינו  גזר  על 
הכספים  כי  העובדה  עקב  חריפה  ביקורת  נמתחה  לופוליאנסקי 
הכרעת  לאחר    שרה'  'יד  החסד  לארגון  יועדו  לו,  שהועברו 
"מקווה  בסיפוק:  לופוליאנסקי  אמר  העליון  בית המשפט  שופטי 

בעזרת השם להמשיך את השירות לעם" / עמ' 10

השופטים: הופחת 
עונשו של אולמרט 
לשנה וחצי / עמ' 10

רכבת אווירית 
בדרכה לישראל

כ"ק האדמו"ר 
מסקווירא יגיע 
ביום שני הבא 

לישראל עם למעלה 
מ-1500 מחסידיו / 

עמ' 14

הרפורמה בתחבורה מגיעה לבית שמש
 ועדת התנועה העירונית: כרטיסי ה'חופשי-

חודשי' מבית שמש לירושלים יוזלו מהחודש 
ב- 17% סגן ראש העיר ויו"ר ועדת התנועה 
שמואל גרינברג: "במסגרת הרפורמה הארצית 

במשרד התחבורה הצלחנו גם להכליל את 
השוואות תעריפי הנסיעות לירושלים בין החברות 

השונות ומחיקת אפליה ארוכת שנים" / עמ' 4

 מקדמים את התעשייה
 ראש העיר כינס את פורום התעשיינים של בית 

שמש, בכדי לקדם יוזמות מגוונות / עמ' 4

שלושה מכרזי מחיר למשתכן, ביניהם אחד בבית שמש, 
נסגרו השבוע בהצלחה, כאשר בכל המגרשים שיצאו לשיווק 
הוכרזו זוכים  כלל המכרזים כוללים מגרשים לבניית 485 
דירות, כולן דירות מוזלות לזכאי "מחיר למשתכן" / עמ' 7

בית שמש: דירות 
בהוזלה של 17%

לופוליאנסקי נושא דברים לאחר ההכרעה

שלוחה 120
פרסם
ותתפרסם

03-5796643

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000



בנוס יכול ל
ורה, ו

'זכית' בזכות החזקת הת

כל אחד מדגמי יונדאי i10 מצויד במערכת שמע 

מקורית ובמחשב דרך. מערכת השמע המקורית 

מגיעה עם כניסת AUX ו- USB שעליה ניתן לשלוט 

הישר מגלגל ההגה.

התמונות להמחשה בלבד

מותר לכם 
להתפנק

כל אחד מדגמי יונדאי i10 מצויד במערכת שמע 

מקורית ובמחשב דרך. מערכת השמע המקורית 

מגיעה עם כניסת AUX ו- USB שעליה ניתן לשלוט 

הישר מגלגל ההגה.

התמונות להמחשה בלבד

מותר לכם 
להתפנק

להצטרפות ורכישה: 1-700-700-770 מוקד 24 שעות
בהשתתפותך הנך שותף מלא לתורתם ותפילתם של למעלה מ-150 אברכים, 

ותעשיית תורה וחסד סביב השעון

ועוד עשרות פרסים יקרי ערך:
תכשיטי זהב, ריהוט לבית, מכשירי חשמל 

יוקרתיים, תוכנת ”אוצר החכמה“, שבת נופש,
ספרי קודש, שוברי קניה ועוד

&36

ההגרלה הראשונה תיערך בהילולא המרכזית והמסורתית של הבבא סאלי הרב כדורי ומרן זיע"א

יניב בן 
משיח הי“ו 
ותזמורתו 
בהרכב מלא

בהופעה 
מלאה

ינעימו את 
האירוע

ההילולא המרכזית והמסורתית של
הבבא סאלי, הרב כדורי ומרן זיע“א
תתקיים אי“ה ביום ראשון כ“ט טבת (ליל ר“ח שבט) תשע“ו (10/1/16)

באולמי ויולה החדשים והמפוארים (גאלרי לשעבר), רח‘ הלוחמים 1, צומת וולפסון, תל אביב

פתיחת שערים: בשעה 19:00 | תחילת המופע בשעה: 20:00 בדיוק!

סביב שולחנות ערוכים כיד המלך

הצדיק רבי משה 
אבוחצירה שליט"א 

נו"ן לסידנא "בבא סאלי" ור"מ במוסדות בבא סאלי

פטרון ישראל
ויו"ר התנועה הקדושה

הרב אריה דרעי הי"ו

בארץ הקודש
בנשיאות מורנו

הרב חיים רבי שליט"א 

מוסדות

חיזוק ועידוד הלימוד ביומי דפגרא  שע"י מוסדות הרב רבי

       בית מדרש
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א

‡ר‚ון ‰נוער
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי

ארגון שידוכים | שלום בית | חינוך הילדים
שע"י מוסדות הרב רבי

מרן הגאון רבי יצחק יוסף 
שליט"א

 ה רא שון לציון וראש אבות בתי הדין

הגאון רבי דוד לאו 
שליט"א

 הרב הראשי לישראל

מורנו הרב חיים רבי 
שליט"א 

נשיא המוסדות

ה!
זוכ

יס 
כרט

והשנה, כל 
₪ 36

לחודש
למשך שנה

להצטרפות ורכישה: 1700-700-700

בס"ד

כרטיס כניסה חינם
ברכישת כרטיסי הגרלה

לפרטים והזמנות-מוקד 24 שעות:

1700-700-770 

פתיחת שערים: 19:00
טקס הדלקת נרות הצדיקים 

בגן האולם בשעה:
 19:30 בדיוק!

תתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ט טבת )ליל ר"ח שבט( תשע"ו )10/1/16(
באולמי 'ויוליה' החדשים והמפוארים )גאלרי לשעבר(, רח' הלוחמים 1, צומת וולפסון, תל אביב.

ההילולא המרכזית והמסורתית של הבבא סאלי הרב כדורי ומרן זיע"א

הברכה 
וההצלחה
של עולם התורה

שלך

ינעים את הערב
ר' יניב בן-משיח הי"ו

ותזמורתו בהרכב מלא 

הצדיק רבי משה 
אבוחצירה שליט"א 

נו"ן לסידנא "בבא סאלי" ור"מ במוסדות בבא סאלי

פטרון ישראל
ויו"ר התנועה הקדושה

הרב אריה דרעי הי"ו

בארץ הקודש
בנשיאות מורנו

הרב חיים רבי שליט"א 

מוסדות

חיזוק ועידוד הלימוד ביומי דפגרא  שע"י מוסדות הרב רבי

       בית מדרש
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‡ר‚ון ‰נוער
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי

ארגון שידוכים | שלום בית | חינוך הילדים
שע"י מוסדות הרב רבי

מרן הגאון רבי יצחק יוסף 
שליט"א

 ה רא שון לציון וראש אבות בתי הדין

הגאון רבי דוד לאו 
שליט"א

 הרב הראשי לישראל

מורנו הרב חיים רבי 
שליט"א 

נשיא המוסדות

ה!
וכ
ס ז
רטי

והשנה, כל כ
₪ 36

לחודש
למשך שנה

להצטרפות ורכישה: 1700-700-700

בס"ד

כרטיס כניסה חינם
ברכישת כרטיסי הגרלה

לפרטים והזמנות-מוקד 24 שעות:

1700-700-770 

פתיחת שערים: 19:00
טקס הדלקת נרות הצדיקים 

בגן האולם בשעה:
 19:30 בדיוק!

תתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ט טבת )ליל ר"ח שבט( תשע"ו )10/1/16(
באולמי 'ויוליה' החדשים והמפוארים )גאלרי לשעבר(, רח' הלוחמים 1, צומת וולפסון, תל אביב.

ההילולא המרכזית והמסורתית של הבבא סאלי הרב כדורי ומרן זיע"א

הברכה 
וההצלחה
של עולם התורה

שלך

ינעים את הערב
ר' יניב בן-משיח הי"ו

ותזמורתו בהרכב מלא 

הצדיק רבי משה 
אבוחצירה שליט"א 

נו"ן לסידנא "בבא סאלי" ור"מ במוסדות בבא סאלי

פטרון ישראל
ויו"ר התנועה הקדושה

הרב אריה דרעי הי"ו

בארץ הקודש
בנשיאות מורנו

הרב חיים רבי שליט"א 

מוסדות

חיזוק ועידוד הלימוד ביומי דפגרא  שע"י מוסדות הרב רבי

       בית מדרש
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‡ר‚ון ‰נוער
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי

ארגון שידוכים | שלום בית | חינוך הילדים
שע"י מוסדות הרב רבי

מרן הגאון רבי יצחק יוסף 
שליט"א

 ה רא שון לציון וראש אבות בתי הדין

הגאון רבי דוד לאו 
שליט"א

 הרב הראשי לישראל

מורנו הרב חיים רבי 
שליט"א 

נשיא המוסדות

ה!
וכ
ס ז

רטי
והשנה, כל כ

₪ 36
לחודש

למשך שנה

להצטרפות ורכישה: 1700-700-700

בס"ד

כרטיס כניסה חינם
ברכישת כרטיסי הגרלה

לפרטים והזמנות-מוקד 24 שעות:

1700-700-770 

פתיחת שערים: 19:00
טקס הדלקת נרות הצדיקים 

בגן האולם בשעה:
 19:30 בדיוק!

תתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ט טבת )ליל ר"ח שבט( תשע"ו )10/1/16(
באולמי 'ויוליה' החדשים והמפוארים )גאלרי לשעבר(, רח' הלוחמים 1, צומת וולפסון, תל אביב.

ההילולא המרכזית והמסורתית של הבבא סאלי הרב כדורי ומרן זיע"א

הברכה 
וההצלחה
של עולם התורה

שלך

ינעים את הערב
ר' יניב בן-משיח הי"ו

ותזמורתו בהרכב מלא 

מוסדות התורה בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט“א

ברכישת 2 כרטיסים, 
כניסה חינם להילולא



מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים לזכות בפרס השבועי הגדול?

*בכפוף לתקנון המשחק

< קיראו את הסוגייה וענו על השאלות
< השאירו את הפרטים בטלפון 1800-800-293 בתיבה מס' 1

< ואולי אתם אלו שתגיעו לאולפן להשתתף בשעשועון ולזכות בפרס הגדול!

הלשוןבשמירת סוגייה 

יהודה )הבוס(: מי שפך קפה על המסמכים שלי?!
אלעד )העובד(: אולי במקום להגיד את שמו אבקש

ממנו שישלח לך מכתב התנצלות?
יהודה: אם לא תגלה לי את שמו תקבל מכתב פיטורין!

אלעד: ]שותק[

האם נהג אלעד כשורה
כאשר שתק בסופו של דבר?

לא. הוא חייב לספר למנהל מההיתר – לתועלת א

לא. הוא היה צריך לומר לו "איני יודע". ב
     ומותר לשנות מפני השלום

כך נאה וכך יאה! ג

כשהמנהל אומר לאלעד שאם לא יגלה
הוא יפוטר לאלתר. כיצד ינהג אלעד?

אין לו ברירה, הוא לא צריך לאבד את מקום א
     עבודתו ומחייתו

לא יספר לו אפילו במחיר הפיטורין ב

מעיקר הדין אינו חייב, ומידת חסידות ג
     היא לעזוב את מקום עבודתו

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

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

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא



" ב תש"ע 121/3/1          י"ט בטבת תשע"ו 31/12/15   בבית שמש124 בני ברק בני ברק12

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  אתי כץ, 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,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

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

הרפורמה בתחבורה מגיעה לבית שמש
 ועדת התנועה העירונית: כרטיסי ה'חופשי-חודשי' מבית שמש לירושלים יוזלו מהחודש ב- 17% סגן 

ראש העיר ויו"ר ועדת התנועה שמואל גרינברג: "במסגרת הרפורמה הארצית במשרד התחבורה הצלחנו גם 
להכליל את השוואות תעריפי הנסיעות לירושלים בין החברות השונות ומחיקת אפליה ארוכת שנים"

 מקדמים את התעשייה בבית שמש
 ראש העיר כינס את פורום התעשיינים של בית שמש, 

בכדי לקדם יוזמות מגוונות
מאת: אהרן נצר

ראש העיר מר משה אבוטבול כינס בלשכתו 
את פורום התעשיינים של אזורי התעשייה בבית 
רן  מר  התעשיינים:  נציגי  בהשתתפות  שמש, 
במרחב  התעשיינים  התאחדות  יו"ר  טוטנהור, 
מר  אלקיים,  מנכ"ל  אלקיים  יצחק  מר  י-ם, 
מנכ"ל  לב  עופר  מר  פיברו,  מחברת  צרויה  ג'ק 
ומר  אגרו,  ליעד  מנכ"ל  ביטון,  אבי  מר  תפזול, 

גיל הגלעדי מנהל תשתיות - ריוגלס.
מנכ"ל  העירייה:  מטעם  השתתפו  בישיבה 
העירייה עו"ד מתי חותה, גזבר העיריייה רו"ח 
מרדכי  הרב  הכספים  ממונה  ברדוגו,  אריה 
חיים  מר  הכללית  החברה  מנכ"ל  דירנפלד, 

הרוש.
לקידום  ובקשות  רעיונות  העלו  התעשיינים 

אזורי התעשייה בעיר במגוון תחומים; כבישים, 
חשמל, תשתיות, תחבורה, שילוט ועוד.

ראש העיר ציין את חשיבות מפעלי התעשייה 
אזור תעשיה  לסיפוח  והזכיר את המאבק  בעיר 
מקומות  אלפי  להוספת  שיביא  דבר  טוב,  הר 

עבודה חדשים לבית שמש.
בשדרוג  התעשיינים  את  עדכן  העיר  ראש 
התשתיות והשקעות הענק של העירייה באזורי 
בא.ת.  וירג'יניה  שדרות  בסלילת  התעשיה, 
שנמצאת  החדש   38 כביש  סלילת  מערבי, 
ממושך  מאבק  לאחר  העבודה  באמצע  כבר 
של  השוטפות  להשקעות  מעבר  העירייה,  של 

העירייה בתחזוקת אזורי התעשיה.
הציע  ברדוגו  אריה  רו"ח  העירייה  גזבר 
העירייה  של  הקבועים  המפגשים  את  להרחיב 

ישיבת התעשיינים עם ראש העירעם פורום התעשיינים מידי רבעון.

מאת: אלי שניידר

הציבורית  בתחבורה  התעריפים  רפורמת 
תצא לדרכה בשבוע הבא, ב-1 בינואר 2016, 
ובמסגרתה ישולבו כל אמצעי התחבורה בכל 
הרפורמה  פי  על  אחיד.  תשלום  תחת  אזור 
החדשה, מסוף השבוע הבא תתאפשר טעינת 
את  הכולל  נסיעה,  במנוי  "רב-קו"  כרטיסי 
כל אמצעי התחבורה הציבורית בתחומי כל 
בין  נוח  מעבר  שיתאפשר  כך  מטרופולין, 

קווים שונים.
יש  שבו  הקיים,  מהמצב  בשונה  זאת, 
תחבורה  מפעיל  לכל  נפרד  בתשלום  צורך 
אוטובוס  בין  למשל,  מעבר,  בעת  ציבורית 
קלה.  לרכבת  אוטובוס  בין  או  לרכבת, 
שקלים,  מיליון  כ-120  שעלותה  הרפורמה, 
תביא להערכת משרד התחבורה להנחה של 
"חופשי  בכרטיס  המנויים  במחירי   40% עד 

חודשי"..
מפת התחבורה הציבורית תחולק לארבעה 
חיפה,  אביב-יפו,  תל   - מטרופולינים 
הורחבו  שגבולותיהם  שבע,  ובאר  ירושלים 
באופן משמעותי בהשוואה למפה הנוכחית. 
שלוש  נקבעו  מהמטרופולינים  אחד  בכל 
וכל  הגיאוגרפי,  למרחק  בהתאם  "טבעות" 
יוכל לבחור את המנוי המתאים ביותר  נוסע 
להרגלי הנסיעה שלו, "חופשי יומי", "חופשי 
שבועי" או "חופשי חודשי", שמחירם ייקבע 
בנסיעה.  הכלולים  האזורים  מספר  פי  על 
בכל  להשתמש  יהיה  ניתן  מנוי  כל  במסגרת 
אמצעי התחבורה הציבורית באותו אזור ללא 

הגבלה או שינוי במחיר.
מודיעין  עד  מגיע  ירושלים  מטרופולין 
בית  טבעות.  שלש  בו  גם  ויש  שמש,  ובית 
הכוללת  אחד  מספר  בטבעת  נמצאת  שמש 
את: אבן ספיר, אורה, בית זית,  בית נקופה, 
הר  זאב,  גבעת  החדשה,  גבעון  בנימין,  גבע 
ציון,  מבשרת  יעקב,  כוכב  ירושלים,  גילה, 
כמה  ועוד  אדומים,  מעלה  עילית,   מוצא 

מושבים באזור.
לרוב  מציעים  החדשים  המנויים  תעריפי 
ציבורית  בתחבורה  הקבועים  המשתמשים 
לדוגמה,  כך,  אחוזים.  עשרות  של  הוזלות 
כרטיס מנוי "חופשי חודשי" משולב לרכבת 
יעלה  לירושלים  שמש  בית  בין  ולאוטובוס 
גם  ויאפשר  כיום,   420 במקום  350 שקלים, 
נסיעה ברכבת לירושלים - הוזלה של 17%. 
הושק  החדש  הכרטיס  השקת  עם  כי  יודגש 
שעלותו  משולב  שבועי  כרטיס  גם  במקביל 
יומי שעלותו 31 שקלים  וכרטיס  135 ש"ח, 

בלבד.
בתעריף  גם  הוחל  הרפורמה  במסגרת 
מרוכז לאזור בית שמש, חופשי-חודשי 175 
וחופשי-יומי  ש״ח, חופשי-שבועי 67 ש״ח, 

16 ש״ח.

 יעודכנו תעריפי המנויים

יעודכנו  הרפורמה,  של  הראשון  בשלב 
השבועיים  היומיים,  המנויים  תעריפי 
המטרופולינים,  בארבעת  והחודשיים 

תעריפי  גם  יעודכנו  הקרובים  ובחודשים 
הבא  מהשבוע  החל  בודדות.  נסיעות 
הרפורמה  על  מפורטים  מידע  עלוני  יופצו 
"על  השירות  במרכזי  הציבורית  בתחבורה 

הקו" ובמוקדי שירות.
התנועה  ועדת  ויו"ר  העיר  ראש  סגן 
שמאול גרינברג מברך על הרפורמה החדשה 
שתיטיב מאוד עם צרכני התחבורה הציבורית 
שמדובר  ספק  לו  אין  כי  ואומר  שמש  בבית 
מכך  תחסוך  משפחה  שכל  מבורך,  במהלך 
עשרות אחוזים מסל ההוצאות המשפחתי על 

תחבורה.
הרפורמה  עם  יחד  כי  מוסיף  גרינברג 
הכללית בכל הארץ, בית שמש גם הרוויחה 
נוסף שהוא עמד עליו מול משרד  מכך דבר 
המחירים  פער  ביטול  והוא  התחבורה, 
מבית  אגד  קווי  בין  שהיה  סביר  הבלתי 
שמש לירושלים, לבין תעריף הנסיעה בקווי 
בעוד  לירושלים. שכן  מבית שמש  סופרבוס 
עלתה  אגד  של   417 או   418 בקווי  נסיעה 
 415 בקווי  נסיעה  לנסיעה,  שקלים   16.8
 13.5 עלתה  לירושלים  סופרבוס  של  ו-416 
שהוא  שקלים   3.3 של  פער  בלבד,  שקלים 
מי שנוסע  גדול, שלא לדבר על  יחסית  פער 
מדי יום ביומו שהפער אצלו עומד על כ-200 

שקלים לחודש.
עתה כאמור עם החלת הרפורמה החדשה 
סגן  של  לבקשתו  התחבורה  במשרד  נעתרו 
חודש  מראשית  והחל  גרינברג  העיר  ראש 
על  הורה  התחבורה  משרד   2016 ינואר 

השוואת התעריפים בין כל הקווים היוצאים 
אלא  זאת,  רק  ולא  לירושלים,  שמש  מבית 
התעריף יוזל בין כל הקווים ויעמוד על 13.5 

שקלים לנסיעה בלבד.
הודה  גרינברג  שמואל  העיר  ראש  סגן 
למשרד התחבורה על הנכונות והאוזן קשבת 
"זהו  ואמר  בית שמש,  לבוא לקראת תושבי 
שמש,  בית  לתושבי  בשורה  יום  בהחלט 
על  המתמשכת  האפלייה  תיקון  על  ראשית 
בעיר,  השונים  הקווים  בין  רבות  שנים  פני 
ושנית התעריף המוזל שיקל מאוד על תושבי 
העיר, ויאפשר להם נסיעות מוזלות בין בית 

שמש לירושלים".
כי  לציין  מבקשים  התחבורה  בוועדת 
לכך  לב  לשים  ראוי  המוזל,  מהתעריף  לבד 
 ,50% של  להנחה  זכאים  נוער  ובני  שילדים 
הנסיעה  עלות  והמוזל,  החדש  התעריף  ועם 
של הנוסעים עד גיל 18 תהיה זולה עוד יותר.



אריאל, בן 18 חודשים
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החיוך שלו, הרוגע שלך,
ההרכב של סימילאק

רק בסימילאק למהדרין
הרכב שמנים ייחודי ללא שמן דקל אשר הוכח מדעית

כתורם לתהליך עיכול סדיר וקל בדומה לזה של תינוק יונק

בגלל המדע של סימילאק
לתינוקות הניזונים מסימילאק יציאות רכות יותר

בהשוואה לתמ"ל עם שמן דקל*

סימילאק ללא שמן דקל תמ"ל עם שמן דקל

פחות מקרי יציאות קשות

סימילאק למהדרין - להיות בטוחה בגלל המדע

צוות המומחים של סימילאק המורכב מדיאטניות מוסמכות
1-800-65-65-01ישמח לענות על שאלות בנושא תזונת תינוקות

**

בגלל הנסיון של אמא
נעה מפתח תקוה ׀ אמא לאריאל ולעוד 2 מתוקים

"מאז שנתתי לאריאל שלי סימילאק למהדרין 
הפסיקו כאבי הבטן והבכי, הבית זכה בלילות 

רגועים ואני ידעתי שבחרתי נכון."
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המפגש של בכירי 'מכבי' עם ראש העיר בלשכתו

מתכוננים לעתיד

'מכבי' מובילה את הרפואה בבית שמש
פגישה נוספת התקיימה השבוע בלשכת ראש העיר לקידום פתיחת המרכז הרפואי של אסותא מרכזים בע"מ מבית מכבי 

 מנכ"ל מכבי רן סער הציג את תכניות "מכבי" להמשך פיתוח שירותי הרפואה בבית שמש
מאת: אלי שניידר

לאחר סיכומים ומגעים עם עיריית בית שמש 
שמש  בבית  אסותא  של  שלוחה  פתיחת  על 
ראש  בלשכת  נוספת  עבודה  פגישת  התקיימה 
בה  אבוטבול,  משה  הרב  שמש  בית  עיריית 
השתתפו מנכ"ל מכבי מר רן סער, יו"ר אסותא 
מחוז  ראש  שמר,  שוקי  פרופ'  בע"מ  מרכזים 
הרב  לשץ,  גידי  מר  במכבי  והשפלה  ירושלים 
בעירייה,  ובניה  תכנון  תיק  מחזיק  מונטג  משה 
הבריאות  תיק  מחזיק  סילברסטיין  ישראל  הרב 
במכבי  שמש  בית  מרחב  ומנהלת  בעירייה, 
הגב' סיגל גורטלר, דובר העירייה הרב מתתיהו 
הבכירים  מהעסקנים  רבר  איציק  ור'  רוזנצוייג 
פיתוח  המשך  על  תכניות  הוצגו  שמש,  בבית 
המרכז  ופתיחת  מכבי  של  הרפואה  שירותי 
הרפואי שלוחה של אסותא מבית מכבי שירותי 

בריאות.
מנכ"ל מכבי מר רן סער, הציג את תכניותיה 
הרפואה  שירותי  פיתוח  להמשך  מכבי  של 
גולת  כאשר  העיר  תושבי  לרווחת  שמש  בבית 
של  שלוחה  רפואי  מרכז  פתיחת  היא  הכותרת 
אסותא מקבוצת מכבי. מנכ"ל מכבי הדגיש כי 
"כל התכנונים והביצועים של מכבי בבית שמש 
המטופל  של  לצורך  מכוונים  הארץ  וברחבי 
חם  אישי,  וביחס  זמין  מקצועי,  שרות  לקבל 

ומהיר. 
מרכזים  אסותא  יו"ר  שמר  שוקי  פרופ' 
והולכת  נשלמת  אלו  בימים  כי  ציין  רפואיים 
ואנו  באשדוד,  אסותא  החולים  בית  הקמת 

שמחים להיות שותפים בהקמת המרכז הרפואי 
החדש של אסותא בבית שמש. המרכז הרפואי 
החדש של אסותא שייפתח בעיר ישרת למעלה 
ויתפתח  והאזור  שמש  בית  תושבי  אלף  מ150 
העיר  להתפתחות  בהתאם  השירותים  במגוון 

הצפויה.
ראש העיר הרב משה אבוטבול ציין כי הוא 
שמח על ההחלטה לפתוח שלוחת אסותא בעיר. 
ראש העיר התייחס בדבריו למרקם הייחודי של 
העיר בית שמש וציין לשבח את הנהלת מכבי על 
כך שהם זיהו את הצורך במענה רפואי מקצועי, 
לכלל  הבשורה  את  ומביאים  ואיכותי,  זמין 

מכבי  הנהלת  את  שיבח  העיר  ראש  התושבים. 
שנערכות  הרבות  הבריאות  קידום  פעולות  על 
כאן בעיר בשיתוף עם העירייה תוך שהוא מציין 
שמכבי  ופעילות  שת"פ  כל  לקדם  שש  הוא  כי 

תוביל בבית שמש לרווחת התושבים. 
לשץ  גידי  מר  והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
של  התפתחותה  את  המשתתפים  בפני  סקר 
מכבי בבית שמש בשנה האחרונה כאשר מכבי 
ועיבוי  בפיתוח  הן  אדירה  הצלחה  רושמת 
הוספת  חדשים,  מרכזים  פתיחת  השירותים, 
רופאים מומחים וידועים, והן בהצטרפותם של 
מאות מתושבי בית שמש למכבי. "זה לא מובן 

מאליו הדגיש ראש המחוז "הושקעו כאן המון 
עבודה ויצירתיות על מנת להביא לתושבים את 
הרמה הגבוהה ביותר של שירותי הרפואה תוך 

התאמה והנגשה לאורח חייהם" 
חבר המועצה ומחזיק תיק הבריאות בעירייה 
מודה  "אני  ציין:  סילברסטיין  ישראל  הרב 
שיתוף  על  אסותא  ולהנהלת  מכבי  להנהלת 
כיום  על  גם  שמח  ואני  השנה,  בכל  הפעולה 
המפגש המיוחד, בית שמש הינה עיר מתפתחת 
בקצב מרשים וגדול ובמקביל חייבים אנו כאנשי 
ומתקדמים  נאותים  רפואה  לשירותי  ציבור 
בכל  תומכת  העירייה  העיר,  תושבי  לשירות 
מרכזי  ופתיחת  בהקמת  ובמיוחד  רפואי  מיזם 
את  משמעותית  ישפרו  אשר  מתקדמים  רפואה 

שירותי הבריאות בעיר.
סיגל  הגב'  במכבי  שמש  בית  מרחב  מנהלת 
פתיחת שלוחת  על  כי ההחלטה  ציינה  גורטלר 
אסותא בבית שמש הינה בשורה חשובה לכלל 
תושבי העיר ולחברי מכבי בפרט. אסותא תקל 
על תושבי העיר בפיתוח שירותים משמעותיים 
שלא קיימים בעיר ומחייבים את תושביה היום 
לצרוך  מנת  על  קילומטרים  עשרות  לנסוע 
ראשון  בשלב  לפתוח  אסותא  בכוונת  אותם. 
שירותי חדר מיון קדמי ומכונים לביצוע בדיקות 
וטיפולים במגוון תחומים רחב, במרכז הרפואי 
גם לפתוח מרכז בריאות האשה, מרכז  מתוכנן 
בריאות הילד, חדר פעולות לניתוחים מקומיים, 
שירותי הדמיה כמו CT וכדו', ברמה המקצועית 

והשירותית הטובה בישראל.

מחיר אטרקטיבי על השדרוג
לבעלי גירסאות קדומות.

יותר מ-5,000 ספרים חדשים נוספו עבורכם בגירסה 14.0
ועוד שיפורים ושכלולים בתוכנה ובחיפוש.

דף  אחר  דף  מצולמים  קודש  ספרי   76,000 ובה  ממוחשבת  ספריה   - החכמה‘  ’אוצר  
השימושיים  הספרים  ורוב  היסוד  ספרי  כל  את  מכיל  המאגר  המקורית.  כצורתם 
קונטרסים,  ונדירים,  עתיקים  ספרים  לצד  זמננו  בני  חדשים  ספרים  אלפי  ללומדים, 
קבצים תורניים, דפוסים ראשונים ועוד. מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה 

בתוכן הספרים.

05לקוחות 'אוצר החכמה'!
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 7 בבית שמש     י"ט בטבת תשע"ו 31/12/15

"כללית" בית 
שמש מתרחבת
כללית בית שמש מרחיבה את שירותיה 

ומוסיפה רופאים מומחים במרפאות השונות 
בעיר  מדיאטנים ועד יועצים רפואיים: 
מהיום, לא תצטרכו לנסוע אל מחוץ לעיר

מאת: מנדי קליין

מכבר  זה  הפכו  שמש  בבית  'כללית'  מרפאות 
בבית  'כללית'  רפואית.  מבחינה  בעיר  למובילות 
מספר  עם  ממש  רפואית  מעצמה  מציגה  שמש 
רפואה  ושירותי  רופאים  עשרות  מרפאות,  של  רב 
על  שוקטים  לא  ב'כללית'  זאת,  עם  מתקדמים. 
השמרים וממשיכים להתרחב ולהגדיל את פריסת 

השירות הרפואי. 
רק לאחרונה הצטרפו אל מרפאת מהדרין בעיר 
שני רופאי ילדים - ד"ר גיא נעמן, שקנה לעצמו שם 
ילד  לכל  אישי  יחס  ילדים מעולה המעניק  כרופא 
ובנוסף  'כללית' ביתר  במסגרת עבודתו במרפאות 
שערי  החולים  בבית  ילדים  במיון  כרופא  משמש 
צדק. לד"ר נעמן ניסיון רב בתחום רפואת הילדים 
רנית  ד"ר  שנים.  רב  ניסיון  של  רזומה  ומאחוריו 
רפואית  ובגנטיקה  ילדים  ברפואת  מומחית  ירון, 
הילד  בריאות  ובמרכז  צדק  שערי  חולים  בבית 
נותני  שורת  אל  היא  אף  הצטרפה  לציון,  בראשון 

שירותי הרפואה במרפאת מהדרין בית שמש. 
תזונה  הרגלי  לרכוש  המבקשים  גברים  לטובת 
נועם  הדיאטן  אל שורות המרפאה  נכונה, הצטרף 
וגובר.  הולך  עימו  לפגישות  והביקוש  אוחנה, 
את  לזהות  יודעים  מהדרין  שב'כללית'  מסתבר 
כדי  הכל  ועושים  הציבור  של  השונים  הצרכים 

למלא את הדרוש. 
מרחיבה  ג'  שמש  בית  ברמת  הנביאים  מרפאת 
צוות  ואל  היועצת  הרפואה  שירותי  פריסת  את 
הרופאים במרפאה הצטרף ד"ר מארסיו כהן, רופא 
הדסה  חולים  בבית  כרופא  משמש  שאף  א.א.ג 

הירושלמי. 
התווספו  ג'  ברמה  כללית  במרפאת  כן  כמו 
רפואת  שירותי  של  רחב  מגוון  הלקוחות  לטובת 

נשים מקצועיים וזמינים.
רופאי ילדים נוספים הגיעו לעיר בית שמש כדי 
לשרת את ילדי 'כללית' ובמרפאת בית ומנוחה יקבל 
חפציבה  מרפאת  מנהל  עומרי  ד"ר  הילדים  רופא 
ובית ומנוחה, זאת בנוסף לרופאי הילדים הוותיקים 
העובדים במרפאה מזה 20 שנה, ד"ר מרדכי רגב 
וד"ר טליה ישראלי, שבנוסף למומחיותה ברפואת 
נשכח  ובל  וריכוז.  קשב  מאבחנת  אף  ילדים 
והאהודה  הותיקה  המשפחה  רופאת  את  כמובן 
ואת  השכונה  תושבת  הופמן,  ד"ר  הלקוחות,  על 

האחות המקצועית, גב' נוריאל.
כללית  לקוחות  מתמיד,  ויותר  כתמיד  היום, 
כדי  לירושלים  לנסוע  צריכים  אינם  שמש  בבית 
לקבל שירותי רפואה יועצת על ידי מומחים, שכן 
מיטב המומחים היועצים מקבלים לקוחות במרכז 

רפואה יועצת ביג ובמרפאות העיר.

מאת: חנני בלייך

למשתכן  מחיר  מכרזי  שלושה 
נסגרו  ויקנעם,  שמש  בית  בירושלים, 
השבוע בהצלחה - כאשר בכל המגרשים 
מדובר  זוכים.  הוכרזו  לשיווק  שיצאו 
וכוללים  שני  ביום  שנסגרו  במכרזים 
בסך  דירות   485 לבניית  מגרשים 
מחיר  לזכאי  מוזלות  דירות  כולן  הכל, 

למשתכן.  
 100 דירת  המכרזים,  תוצאות  פי  על 
במחיר  לזכאים  תימכר  בירושלים  מ"ר 
של החל מ-1.37 מיליון שקל. דירת 100 
מ"ר ביקנעם תימכר לזכאים במחיר של 
בשטח  ודירה  שקל  אלף  מ-846  החל 
100 מ"ר בבית שמש תימכר לזכאי מחיר 
שקל,  מיליון  מ-1.074  בהחל  למשתכן 

כולל מע"מ.
לשכונה  מתייחס  בירושלים  המכרז 
היה  זה  מכרז  שלמה.  רמת  החרדית 
שלושת  מבין  שנסגר  ביותר  הגדול 
המכרזים וכלל 438 יחידות דיור. על פי 
התב"ע התקפה במקום ניתן יהיה לבנות 
מ"ר   80 בין  של  שבטווח  בנות  דירות 
ל-120 מ"ר. על פי נתוני משרד האוצר, 
מחירי הזכייה בירושלים משקפים הנחה 

דירות  של  השוק  ממחיר  כ-24%  של 
שנמכרות בשוק החופשי. 

במכרז בבית שמש, שכלל 36 יחידות 
זכתה  שמש,  בית  רמת  בשכונת  דיור 
פי  על  ופיתוח.  בניה  שלי  אופק  חברת 
זה  נתוני האוצר, ההצעה הזוכה במכרז 
משקפת הנחה של 17% ממחירי השוקק.

היו  המכרזים  בכל  הקבלנים  הצעות 
שנקבע  המקסימום  ממחיר  נמוכות 

במכרז. 
שר האוצר משה כחלון אמר כי "לפני 
שיימכרו  מאמין  היה  לא  אחד  אף  שנה 
של  בהנחות  דירות  הארץ  רחבי  בכל 
השוק.  למחיר  מתחת  אחוזים  עשרות 
את  קובעת  למשתכן  מחיר  היום 
למעשה.  הלכה  בשטח  הזאת  המציאות 
הצעירים  לזוגות  תקווה  של  מציאות 

וחסרי הדיור בישראל".
שר הבינוי והשיכון יואב גלנט הוסיף: 
בשטח,  תוצאות  מביא  למשתכן  "מחיר 
הקבוצות  לכל  בר השגה  דיור  ומאפשר 
והמגזרים בחברה הישראלית, בכל רחבי 
של  שההוזלה  מקווים  אנחנו  הארץ. 
במסגרת  לעין  נראית  שכבר   20%-30%
הצעירים,  הזוגות  עבור  למשתכן  מחיר 

תביא לצינון שוק הדיור כולו".

שלושה מכרזי מחיר למשתכן, ביניהם אחד בבית 
שמש, נסגרו השבוע בהצלחה, כאשר בכל המגרשים 

שיצאו לשיווק הוכרזו זוכים  כלל המכרזים 
כוללים מגרשים לבניית 485 דירות, כולן דירות 

מוזלות לזכאי "מחיר למשתכן"

בית שמש: דירות 
בהוזלה של 17%

אלי דפס מנכ"ל הכללית ושר הבריאות ליצמן

הכירו את סימני 
הביטחון בשטר 
ה-200 ₪ החדש

החל ביום רביעי ה-23.12.15, י״א בטבת תשע"ו, 
ייכנס למחזור שטר ה-200 ₪ החדש,  השני 
בסדרת השטרות החדשה של ישראל. בנק 

ישראל מזמין אתכם להכיר את השטר החדש 
וללמוד על סימני הביטחון המשולבים בו:

הפס הזוהר
הטו את השטר 

בכיוונים שונים וגלו 
את סמל המנורה 

והערך הנקוב מתגלים 
ונעלמים לסירוגין

הערך המנוקב
החזיקו את השטר מול 

האור וגלו את הערך 
הנקוב מנוקב בחלקו 

העליון של השטר

הספר המוזהב
הטו את השטר קדימה ואחורה וודאו 

כי ה“ספר“ משנה את
צבעו מזהב לירוק וקו אופקי 

נע על גביו מעלה ומטה

הדיוקן השקוף
החזיקו את השטר 

מול האור וגלו את הדיוקן 
ולצדו הערך הנקוב

חוט חלון
החזיקו את השטר מול האור 
וודאו כי הדיוקן והערך הנקוב 
מתגלים בחלונות. הטו אותו 
קדימה ואחורה והחוט ישנה 

גוון מכחול לסגול

דיו בולטת
העבירו אצבע על פרטים אלה 

משני צדי השטר
ותוכלו לחוש בדיו הבולטת

השטרות החדשים של ישראל, סימן שזה בטוח. 
1-800-300-018  | www.newbanknotes.org.il :מידע נוסף Google Play + App Store באפליקציה   |



רב מויש'ה מגיע לניו יורק
תרצ"ט. רב מויש'ה ליבר מהגר מתחומי המושב 
בארופה לחופי אמריקה. ארץ האפשרויות הבלתי 
מוגבלות. יהודי ממולח, עסקן סויחר בנשמתו זה, 
לא שקט על השמרים. מיד עם הגעתו הוא מתחיל 
להתערות בקהילה היהודית של וויליאמסבורג, בכל 
הקשור לענייני מיקוואות והכשרים. מדי שבוע היה 
צועד רבי מויש'ה ברגל מביתו בוויליאמסבורג ללב 
יורק,  ניו  מרכז החיים היהודיים באיסט סייד אוף 
במטרה לקדם את עסקיו. אותה עת כל שהיה בכיסיו 

היה דולאר אחד...
באותה תקופה, התיישב הרבי מסאטמר בארה"ב, 
לאחר איימי השואה. רבי מויש'ה התחבב על הרבי 
מסאטמר, והחל עובד עבורו בעסקים שונים, על פי 
מיצוות הרבי, כשזה האחרון מבין חיש מהר את חדות 
תפישתו, חושיו העסקיים וחריפותו של רב מויש'ה. 
הרעבע זצ"ל אמר לחסידיו: "העסק שלנו הוא לעזור 
ליהודי לפתוח עסק שיוכל להתפרנס. כהוקרה על 
כל מאמציו הכנים של רב מויש'ה עבור הקהילה, 
בהצבת סטנדרטים ראויים ומחמירים של כשרות, 

שלא רווחו עד אז 
בניו  המזון  בשוק 
הרבי  דחק  יורק, 
באנשי  מסאטמר 
הקהילה לסייע לרב 
בהקמת  מויש'ה 
חנות לממכר מוצרי 
מזון כשרים בדרגת 
חומרה יתרה, משל 

עצמו. 
זמן,  לאותו  עד 
ייצר  מויש'ה  רב 
כשרים  מוצרים 
מבלי  ן  למהדרי
בבעלותו  שתהיה 
חנות כלשהי. בשנת 

תש"ו, הודות לעזרת חסידיו של הרבי מסאטמר, 
פותח רב מוישה ליבר את החנות הראשונה של 
המשפחה, בשדרות לי 71 באזור וויליאמסבורג של 

ברוקלין. 

מסורת של כשרות מחמירה

רב מויש'ה היה מאז ומעולם יהודי מאוד קפדן ומחמיר 
בכל הנוגע לכשרות והכשרים. את המורשת הזאת ירש 
מבית אביו עוד בילדותו והיא הפכה לנר על פיו ינהג כל 
ימי חייו עד יום מותו. כך שאין זה פלא שהחנות שפתח 
ברחוב לי 71, נשאה הכשר של הדבריצינר רב זצ"ל. כל 
בני משפחתו של רב מויש'ה ידעו כי הוא רוכש חיבה 
מיוחדת לחג הפסח – הוא אפילו טחן את הקפה בעצמו, 
האגוזים, השוקולד, בכדי שיהיו כשרים למהדרין בהחמרה 
יתרה לכבוד חג הפסח. ציבור הקונים נצמד אל החמרותיו 

של רב מויש'ה, ומני 
נישא  שמו  החל  אז 
נרדף  כשם  ברבים 
הטובה  לכשרות 
מזון  במוצרי  ביוצר 
יהודים  לחג הפסח. 
מהחוף המערבי היו 
מבקשים מקרוביהם 
בחוף המזרחי לשלוח 
מזון  מוצרי  אליהם 
של רב מויש'ה ליבר 
לכבוד חג הפסח. והיו 
כל  את  שנסעו  אף 
אלפי הקילומטרים, 
במסע שערך מספר 
ימים, לחנותו של רב 
מויש'ה בברוקלין, בכדי לקדש את החג, במזון כשר 
למהדרין. וכנהוג אצל יהודים – טוב שם משמן טוב, 

ובמקרה זה גם השם היה משובח וגם מוצריו...

מחנות קטנה בברוקלין 
למותג על בינלאומי

יהודי חרדי החי בישראל יתקשה להבין איזו מהפכה 
גדולה חולל רב מויש'ה ליבר בקרב הקהילות בגולה. מה 
שהחל כעיקשותו הדבקה במסורת של יהודי מהעיירה 
בתחום המושב בארופה, לאפשר לכל יהודי בקהילתו. 
לצרוך מוצרי מזון כשרים למהדרים בהקפדה מחמירה, 
הפך למעשה למעשה למיצווה ששכרה בצידה. שכן, 
כוונתו העמוקה של רב מויש'ה היוותה מענה לצורך 
כל יהודי. צורך שלא היה לו מענה ראוי באותם ימים 
בקהילות היהודים בארה"ב, ערב בואו לחופי אמריקה. 

מאז במשך למעלה משבעים שנה, ממשיכים דור אחר 
דור, זה הדור הרביעי, את מורשתו של רב מויש'ה ליבר, 
בעסק המשפחתי. החנות הקטנה ברחוב לי 71 הפכה 
כבר למותג בינלאומי החולש על שוק הנאמד במיליארדי 
דולארים, באלפי נקודות מכירה ברחבי העולם וקהל 
צרכנים שבשני העשורים האחרונים, הרחיב את מעגליו. 
מסתבר שאיכות המוצרים של ליבר'ס וההקפדה היתרה 
על חוקי הכשרות, פנו אל קהלים חדשים: לא רק יהודים 
חרדים בגולה רוכשים את מוצרי המזון הכשרים למהדרין. 

גם גויים, אשר מצאו לנכון לסמוך 
המוקפדת  המרכיבים  איכות  על 
של מוצרי המזון של ליבר'ס יותר 
מאשר על איכות מוצרי המזון 
של היצרניות של הפירמות 
הגויות. אלא שההחמרה 
הכשרותית שרב מויש'ה 
נדמה  בה,  החל 
במהלך  שהתעצמה 
הדורות. בחג הפסח 
הדור  בני  מייצרים 
למשפחת  הרביעי 
מזון  מוצרי  ליבר, 
תחת פיקוח והשגחה 
מחמירה שבעתיים של 

הרב וייסמנדל. 
גויים  " שמע, עם כל הכבוד לכך שאפילו 
מעריכים את האיכות המעולה של המוצרים שלנו, 
שנולדה מתוך ההקפדה המחמירה על הכשרות, עדיין 
– ליבת הצידוק לכל יקומנו הנו ההיימיש. הציבור שלנו." – 
אומר נינו של רב מויש'ה -  "לא זו בלבד שהמוצרים שלנו 
לימי כל השנה אמינים על ידי ציבור הקונים היהודי חרדי 
ברחבי העולם, אלא שאנו מציעים את המבחר הגדול ביותר 
של מוצרי פסח של כל יצרן מזון כשר בעולם. אתה צריך 
להבין ידידי, שעבור כל העולם חג הפסח נמשך 8 ימים. רק 
8 ימים...עבורנו בליבר'ס, אנו חושבים בראש המחמיר של 

פסח לאורך כל ימות השנה!" 

נצמדים להלכה, 
צועדים עם הזמנים

אלפי כותרי מזון מייצרת ומשווקת ליברס לציבור 
הקונים הנאמן שלהם. בהם עשרות מוצרים חדשים מדי 
שנה, הנולדים במחלקת הפיתוח המיוחדת של החברה 
בקווינס, המעסיקה שלושה מהנדסי מזון העוקבים 
אחר הטרנדים החדשים, חוזרים אל המעבדה ועומלים 
בפיתוח מענה הולם לדרישות הציבור. שהרי בסופו של 
יום, העילה להולדת כל מוצר חדש של ליבר'ס, מתחילה 

מלמטה. מדרישות הציבור.
 "בכל פעם שמתכון חדש יוצא לאור – אנו נדרשים 
לפתח או למכור מוצר חדש! זה יכול להיות מתכון 

שהאישה קראה בעיתון ורץ כמו אש בשדה קוצים 
מבלבוסטע לבלבוסטע, זה יכול להיות משהו שהן טעמו 
בארוחה משפחתית, או אופנה חדשה שכל העולם נסחף 
אחריה. אבל עבורנו יש חוק אחד: הציבור הוא שמכתיב 
לנו מה לייצר. בעלי חנויות והצרכנים עצמם אומרים לנו 
באיזה מוצר הם היו מעוניינים. אם לא היינו קשובים 

לציבור שלנו – לא היתה לנו זכות קיום." 

אך דקה קודם לפני שמחלקת הפיתוח של ליבר'ס 
יוצאת למסע המפרך בבריאת 
מוצר חדש, דרך פתלתלה 
הכניסה  מרגע  הנמשכת 
למעבדה ועד למיתוגו של 
כשמונה   – החדש  המוצר 
חודשים בממוצע, תחילה הם 
פונים אל הסמכות העליונה 
הרב ווייסמנדל, שהוא נכד 
גאב"ד  יצחק  מנחת  הבעל 
העדה. עם הרב ווייסמנדל 
ניתוח,  ישיבות  נערכות 
התייעצות ובדיקה מחמירים, 
כאשר  רק  ההלכה.  פי  על 
ווייסמנדל את  מעניק הרב 
הגושפנקא ההילכתית שלו 
למוצר החדש – אנו יוצאים 

לתהליך הפיתוח שלו."

טרנדים חדשים
עם פריצתו של טרנד המוצרים הבריאותיים והאורגניים 
לתודעת הציבור, עלתה גם דרישה מקהל הצרכנים של 
מוצרי ליבר'ס למוצרים אלו, אך בכשרות הידועה של 
החברה. החברה החלה להשיק ליין של מוצרים פופולריים 
על הציבור, בגרסה התאומת את האופנה החדשה. "כך 
לדוגמא את הפרעצעל האהוב על הציבור. במסגרת קו 
המוצרים הבריאותיים שהשקנו, ייצרנו פרעצעל מחיטה 
להבין שכדי לשמר את הטעם  צריך  מלאה. ואתה 
הייחודי והמוכר והאהוד של הפרעצעל שלנו שהציבור 

לא מחליף , בגרסת הקמח המלא, היינו צריכים לעמול 
לא מעט. זה נשמע פשוט, אבל זה כלל לא פשוט. 
שינוי קטן בטעם הציבור מרגיש מיד! בייחוד את 
האימהות ובחורי הישיבות אינך יכול להערים עליהם. 
הם מזהים מיד כל שינוי בנוסחה הקלאסית. בדקנו 

את זה בקבוצות מיקוד."

המוצרים של ליבר'ס מיוצרים אצל החברות הטובות 
ביותר בארה"ב. חברות העילית. אנשי הפיתוח של ליבר'ס 
עוקבים באופן אישי אחר תהליך הייצור של המוצר בזמן 
השקתו ולאחר מכן, מפקחים מטעם ליבר'ס נמצאים 
בכל מפעל ומפעל, 6/24 לוודא כי המוצרים מיוצרים 
תוך היצמדות לקוד הכשרות המחמיר של החברה. כיאה 

למסורת המותג.

ממוקמים: קווינס, ניו יורק
שנת הקמה: תרצ"ט

בשתי מילים: מלכי הכשרות
כשרות בהשגחת: הרב ווייסמנדל שליט"א

בעלות: משפחתית, דור רביעי
משווקים: בחמש יבשות 

לבית ליבר'ס

Made in USA

למעלה מ-70 שנה מושלת חברת ליבר'ס בשוק מוצרי המזון הכשרים המחמירים 
ברחבי העולם • מעצמת מוצרי מזון ייחודית שהחלה את דרכה בשנת תרצ"ט על ידי רבי 

מויש'ה ליבר, בחנות קטנה למכירת שוקולד וקפה כשרים לפסח בניו יורק • מיליוני מוצרי 
המזון של ליבר'ס נמכרים 6 ימים בשבוע, בעשרות מדינות על ידי מליוני צרכנים באלפי נקודות 

מכירה בארבע כנפות תבל • ק. כי טוב יצא למסע מרתק בעקבות מותג המזון הכשר הגדול בעולם. 

ספיישל גלאט
מהיום גם מי שחי וגר בישראל יכול להכיר 
אמריקאיים  איכותיים  ומוצרים  טעמים 
בכשרות מחמירה ובאיכות גבוהה. ספיישל 
גלאט מייבאת ומשווקת בלעדית את מגוון 
מוצרי ליבר'ס בישראל. מיום הופעתם על 
ארבע  לפני  ובחנויות,  ברשתות  המדפים 
שנים, נחשף הציבור ליותר מ 60 מוצרים 
של ענקית המזון הכשר המחמיר האמריקאי 
ליבר'ס, מחטיפים וממתקים דרך מוצרי מזון 
בריאותי. החברה, התמחה בהבאת מותגי מזון 
ייחודיים אמריקאיים לישראל, מתכוונת לייבא 
השנה עוד מוצרים חדשים מקטלוג מוצרי 

המזון הכשר של ליבר'ס לשוק המקומי. 



רב מויש'ה מגיע לניו יורק
תרצ"ט. רב מויש'ה ליבר מהגר מתחומי המושב 
בארופה לחופי אמריקה. ארץ האפשרויות הבלתי 
מוגבלות. יהודי ממולח, עסקן סויחר בנשמתו זה, 
לא שקט על השמרים. מיד עם הגעתו הוא מתחיל 
להתערות בקהילה היהודית של וויליאמסבורג, בכל 
הקשור לענייני מיקוואות והכשרים. מדי שבוע היה 
צועד רבי מויש'ה ברגל מביתו בוויליאמסבורג ללב 
יורק,  ניו  מרכז החיים היהודיים באיסט סייד אוף 
במטרה לקדם את עסקיו. אותה עת כל שהיה בכיסיו 

היה דולאר אחד...
באותה תקופה, התיישב הרבי מסאטמר בארה"ב, 
לאחר איימי השואה. רבי מויש'ה התחבב על הרבי 
מסאטמר, והחל עובד עבורו בעסקים שונים, על פי 
מיצוות הרבי, כשזה האחרון מבין חיש מהר את חדות 
תפישתו, חושיו העסקיים וחריפותו של רב מויש'ה. 
הרעבע זצ"ל אמר לחסידיו: "העסק שלנו הוא לעזור 
ליהודי לפתוח עסק שיוכל להתפרנס. כהוקרה על 
כל מאמציו הכנים של רב מויש'ה עבור הקהילה, 
בהצבת סטנדרטים ראויים ומחמירים של כשרות, 

שלא רווחו עד אז 
בניו  המזון  בשוק 
הרבי  דחק  יורק, 
באנשי  מסאטמר 
הקהילה לסייע לרב 
בהקמת  מויש'ה 
חנות לממכר מוצרי 
מזון כשרים בדרגת 
חומרה יתרה, משל 

עצמו. 
זמן,  לאותו  עד 
ייצר  מויש'ה  רב 
כשרים  מוצרים 
מבלי  ן  למהדרי
בבעלותו  שתהיה 
חנות כלשהי. בשנת 

תש"ו, הודות לעזרת חסידיו של הרבי מסאטמר, 
פותח רב מוישה ליבר את החנות הראשונה של 
המשפחה, בשדרות לי 71 באזור וויליאמסבורג של 

ברוקלין. 

מסורת של כשרות מחמירה

רב מויש'ה היה מאז ומעולם יהודי מאוד קפדן ומחמיר 
בכל הנוגע לכשרות והכשרים. את המורשת הזאת ירש 
מבית אביו עוד בילדותו והיא הפכה לנר על פיו ינהג כל 
ימי חייו עד יום מותו. כך שאין זה פלא שהחנות שפתח 
ברחוב לי 71, נשאה הכשר של הדבריצינר רב זצ"ל. כל 
בני משפחתו של רב מויש'ה ידעו כי הוא רוכש חיבה 
מיוחדת לחג הפסח – הוא אפילו טחן את הקפה בעצמו, 
האגוזים, השוקולד, בכדי שיהיו כשרים למהדרין בהחמרה 
יתרה לכבוד חג הפסח. ציבור הקונים נצמד אל החמרותיו 

של רב מויש'ה, ומני 
נישא  שמו  החל  אז 
נרדף  כשם  ברבים 
הטובה  לכשרות 
מזון  במוצרי  ביוצר 
יהודים  לחג הפסח. 
מהחוף המערבי היו 
מבקשים מקרוביהם 
בחוף המזרחי לשלוח 
מזון  מוצרי  אליהם 
של רב מויש'ה ליבר 
לכבוד חג הפסח. והיו 
כל  את  שנסעו  אף 
אלפי הקילומטרים, 
במסע שערך מספר 
ימים, לחנותו של רב 
מויש'ה בברוקלין, בכדי לקדש את החג, במזון כשר 
למהדרין. וכנהוג אצל יהודים – טוב שם משמן טוב, 

ובמקרה זה גם השם היה משובח וגם מוצריו...

מחנות קטנה בברוקלין 
למותג על בינלאומי

יהודי חרדי החי בישראל יתקשה להבין איזו מהפכה 
גדולה חולל רב מויש'ה ליבר בקרב הקהילות בגולה. מה 
שהחל כעיקשותו הדבקה במסורת של יהודי מהעיירה 
בתחום המושב בארופה, לאפשר לכל יהודי בקהילתו. 
לצרוך מוצרי מזון כשרים למהדרים בהקפדה מחמירה, 
הפך למעשה למעשה למיצווה ששכרה בצידה. שכן, 
כוונתו העמוקה של רב מויש'ה היוותה מענה לצורך 
כל יהודי. צורך שלא היה לו מענה ראוי באותם ימים 
בקהילות היהודים בארה"ב, ערב בואו לחופי אמריקה. 

מאז במשך למעלה משבעים שנה, ממשיכים דור אחר 
דור, זה הדור הרביעי, את מורשתו של רב מויש'ה ליבר, 
בעסק המשפחתי. החנות הקטנה ברחוב לי 71 הפכה 
כבר למותג בינלאומי החולש על שוק הנאמד במיליארדי 
דולארים, באלפי נקודות מכירה ברחבי העולם וקהל 
צרכנים שבשני העשורים האחרונים, הרחיב את מעגליו. 
מסתבר שאיכות המוצרים של ליבר'ס וההקפדה היתרה 
על חוקי הכשרות, פנו אל קהלים חדשים: לא רק יהודים 
חרדים בגולה רוכשים את מוצרי המזון הכשרים למהדרין. 

גם גויים, אשר מצאו לנכון לסמוך 
המוקפדת  המרכיבים  איכות  על 
של מוצרי המזון של ליבר'ס יותר 
מאשר על איכות מוצרי המזון 
של היצרניות של הפירמות 
הגויות. אלא שההחמרה 
הכשרותית שרב מויש'ה 
נדמה  בה,  החל 
במהלך  שהתעצמה 
הדורות. בחג הפסח 
הדור  בני  מייצרים 
למשפחת  הרביעי 
מזון  מוצרי  ליבר, 
תחת פיקוח והשגחה 
מחמירה שבעתיים של 

הרב וייסמנדל. 
גויים  " שמע, עם כל הכבוד לכך שאפילו 
מעריכים את האיכות המעולה של המוצרים שלנו, 
שנולדה מתוך ההקפדה המחמירה על הכשרות, עדיין 
– ליבת הצידוק לכל יקומנו הנו ההיימיש. הציבור שלנו." – 
אומר נינו של רב מויש'ה -  "לא זו בלבד שהמוצרים שלנו 
לימי כל השנה אמינים על ידי ציבור הקונים היהודי חרדי 
ברחבי העולם, אלא שאנו מציעים את המבחר הגדול ביותר 
של מוצרי פסח של כל יצרן מזון כשר בעולם. אתה צריך 
להבין ידידי, שעבור כל העולם חג הפסח נמשך 8 ימים. רק 
8 ימים...עבורנו בליבר'ס, אנו חושבים בראש המחמיר של 

פסח לאורך כל ימות השנה!" 

נצמדים להלכה, 
צועדים עם הזמנים

אלפי כותרי מזון מייצרת ומשווקת ליברס לציבור 
הקונים הנאמן שלהם. בהם עשרות מוצרים חדשים מדי 
שנה, הנולדים במחלקת הפיתוח המיוחדת של החברה 
בקווינס, המעסיקה שלושה מהנדסי מזון העוקבים 
אחר הטרנדים החדשים, חוזרים אל המעבדה ועומלים 
בפיתוח מענה הולם לדרישות הציבור. שהרי בסופו של 
יום, העילה להולדת כל מוצר חדש של ליבר'ס, מתחילה 

מלמטה. מדרישות הציבור.
 "בכל פעם שמתכון חדש יוצא לאור – אנו נדרשים 
לפתח או למכור מוצר חדש! זה יכול להיות מתכון 

שהאישה קראה בעיתון ורץ כמו אש בשדה קוצים 
מבלבוסטע לבלבוסטע, זה יכול להיות משהו שהן טעמו 
בארוחה משפחתית, או אופנה חדשה שכל העולם נסחף 
אחריה. אבל עבורנו יש חוק אחד: הציבור הוא שמכתיב 
לנו מה לייצר. בעלי חנויות והצרכנים עצמם אומרים לנו 
באיזה מוצר הם היו מעוניינים. אם לא היינו קשובים 

לציבור שלנו – לא היתה לנו זכות קיום." 

אך דקה קודם לפני שמחלקת הפיתוח של ליבר'ס 
יוצאת למסע המפרך בבריאת 
מוצר חדש, דרך פתלתלה 
הכניסה  מרגע  הנמשכת 
למעבדה ועד למיתוגו של 
כשמונה   – החדש  המוצר 
חודשים בממוצע, תחילה הם 
פונים אל הסמכות העליונה 
הרב ווייסמנדל, שהוא נכד 
גאב"ד  יצחק  מנחת  הבעל 
העדה. עם הרב ווייסמנדל 
ניתוח,  ישיבות  נערכות 
התייעצות ובדיקה מחמירים, 
כאשר  רק  ההלכה.  פי  על 
ווייסמנדל את  מעניק הרב 
הגושפנקא ההילכתית שלו 
למוצר החדש – אנו יוצאים 

לתהליך הפיתוח שלו."

טרנדים חדשים
עם פריצתו של טרנד המוצרים הבריאותיים והאורגניים 
לתודעת הציבור, עלתה גם דרישה מקהל הצרכנים של 
מוצרי ליבר'ס למוצרים אלו, אך בכשרות הידועה של 
החברה. החברה החלה להשיק ליין של מוצרים פופולריים 
על הציבור, בגרסה התאומת את האופנה החדשה. "כך 
לדוגמא את הפרעצעל האהוב על הציבור. במסגרת קו 
המוצרים הבריאותיים שהשקנו, ייצרנו פרעצעל מחיטה 
להבין שכדי לשמר את הטעם  צריך  מלאה. ואתה 
הייחודי והמוכר והאהוד של הפרעצעל שלנו שהציבור 

לא מחליף , בגרסת הקמח המלא, היינו צריכים לעמול 
לא מעט. זה נשמע פשוט, אבל זה כלל לא פשוט. 
שינוי קטן בטעם הציבור מרגיש מיד! בייחוד את 
האימהות ובחורי הישיבות אינך יכול להערים עליהם. 
הם מזהים מיד כל שינוי בנוסחה הקלאסית. בדקנו 

את זה בקבוצות מיקוד."

המוצרים של ליבר'ס מיוצרים אצל החברות הטובות 
ביותר בארה"ב. חברות העילית. אנשי הפיתוח של ליבר'ס 
עוקבים באופן אישי אחר תהליך הייצור של המוצר בזמן 
השקתו ולאחר מכן, מפקחים מטעם ליבר'ס נמצאים 
בכל מפעל ומפעל, 6/24 לוודא כי המוצרים מיוצרים 
תוך היצמדות לקוד הכשרות המחמיר של החברה. כיאה 

למסורת המותג.

ממוקמים: קווינס, ניו יורק
שנת הקמה: תרצ"ט

בשתי מילים: מלכי הכשרות
כשרות בהשגחת: הרב ווייסמנדל שליט"א

בעלות: משפחתית, דור רביעי
משווקים: בחמש יבשות 

לבית ליבר'ס

Made in USA

למעלה מ-70 שנה מושלת חברת ליבר'ס בשוק מוצרי המזון הכשרים המחמירים 
ברחבי העולם • מעצמת מוצרי מזון ייחודית שהחלה את דרכה בשנת תרצ"ט על ידי רבי 

מויש'ה ליבר, בחנות קטנה למכירת שוקולד וקפה כשרים לפסח בניו יורק • מיליוני מוצרי 
המזון של ליבר'ס נמכרים 6 ימים בשבוע, בעשרות מדינות על ידי מליוני צרכנים באלפי נקודות 

מכירה בארבע כנפות תבל • ק. כי טוב יצא למסע מרתק בעקבות מותג המזון הכשר הגדול בעולם. 

ספיישל גלאט
מהיום גם מי שחי וגר בישראל יכול להכיר 
אמריקאיים  איכותיים  ומוצרים  טעמים 
בכשרות מחמירה ובאיכות גבוהה. ספיישל 
גלאט מייבאת ומשווקת בלעדית את מגוון 
מוצרי ליבר'ס בישראל. מיום הופעתם על 
ארבע  לפני  ובחנויות,  ברשתות  המדפים 
שנים, נחשף הציבור ליותר מ 60 מוצרים 
של ענקית המזון הכשר המחמיר האמריקאי 
ליבר'ס, מחטיפים וממתקים דרך מוצרי מזון 
בריאותי. החברה, התמחה בהבאת מותגי מזון 
ייחודיים אמריקאיים לישראל, מתכוונת לייבא 
השנה עוד מוצרים חדשים מקטלוג מוצרי 

המזון הכשר של ליבר'ס לשוק המקומי. 
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השופטים: 
הופחת עונשו 
של אולמרט

ביום שלישי בבוקר הכריע בית המשפט העליון בערעורם של מורשעי פרשת 'הולילנד'  ההחלטות הדרמטיות: גזר דינו 
של אולמרט הופחת: שנה וחצי מאסר בפועל  גזר דינו של לופוליאנסקי: 6 חודשי עבודות שירות בלבד

מאת: יעקב אמסלם 

שלישי  ביום  הכריע  העליון  המשפט  בית 
בבוקר בערעורם של מורשעי פרשת 'הולילנד'. 
ג'ובראן,  סלים   – חמישה שופטים  הרכב של 
וצבי  עמית  יצחק  פוגלמן,  עוזי  הנדל,  ניל 
המחודש  דינם  פסק  את  הקריא   – זילברטל 
בפסק  דרמטיים  שינויים  בוצעו  אף  ולחלקם 

הדין.

חלקי  התקבל  ערעור   – קלנר  אביגדור 
ל-  לכלא  ויכנס  שנים   3 מ-  הופחת  עונשו   –

שנתיים.
הלל צ'רני – ערעור התקבל חלקי – עונשו 
ויכנס לכלא ל- שנתיים  3.5 שנים  הופחת מ- 

וחודשיים.
 7 ל-  נכנס   – נדחה  ערעור   – שטרית  אורי 

שנים לכלא.
 – חלקי  התקבל  ערעור   – אולמרט  אהוד 

לכלא לשנה  ויכנס  6 שנים  מ-  הופחת  עונשו 
וחצי.

חלקי  התקבל  ערעור   – שמחיוף  אליעזר 
– עונשו הופחת מ- 3.5 שנים ויכנס לכלא ל- 

שנה וחצי.
מאיר רבין – ערעורו נדחה - יכנס לכלא ל- 

5 שנים.
דני דנקנר – עונשו הופחת מ-3 שנים ויכנס 

לשנתיים בכלא.

אורי לופוליאנסקי – הערעור נדחה – בשל 
חודשי  ל-6  שנים  מ-6  הופחת  עונשו  מצבו 

עבודות שירות בלבד.
הוא  השופטים,  דנו  שבו  המרכזי  הערעור 
אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש  של  ערעורו 
בבית  מאסר  שנות  ל-6  נידון  אשר  אולמרט 
המשפט המחוזי בירושלים. בהחלטה דרמטית 
על  משמעותית  להקל  המשפט  בית  הכריע 
עליו,  נגזרו  אשר  שנים   6 ובמקום  עונשו 
 18 ישב בכלא  כי אולמרט  הכריעו השופטים 

חודשים בלבד.
השופטים,  של  הדרמטית  הכרעתם  פי  על 
אלף   500 סך  על  שוחד  קבלת  על  הסעיף 
קרה  לא  המשפט  בית  פי  ועל  בוטל  שקלים, 

כלל.
אולמרט הורשע בפרשת 'הולילנד' בקבלת 
בפרשת  מאסר.  שנות  ל-6  ונידון  שוחד 
ונדון  במרמה  דבר  בקבלת  הורשע  'טלנסקי' 
יערער  הזה  הדין  פסק  על  מאסר.  חודשי  ל-8 
זוכה  'ראשונטורס'  בפרשת  הבא.  בחודש 
על  ערערה  והפרקליטות  לחלוטין  אולמרט 
כך לעליון ובפרת שיבוש ההליכים בהקלטות 

שולה זקן הפרקליטות טרם הכריעה.
בפרשת הולילנד הורשעו בין היתר גם ראש 
לופוליאנסקי  אורי  לשעבר  ירושלים  עיריית 
דינו  גזר  בן 6 שנות מאסר.  עליו הושת עונש 
של לופוליאנסקי גרר ביקורות קשות מצד לא 
מעט גורמים עקב העובדה כי לופוליאנסקי לא 
באנשים שתרמו  וכי מדובר  לכיסו  לקח שקל 
כספים ליד שרה, הארגון שבראשו עמד. בית 
המשפט ביטל את עונש המאסר הכבד שהושת 
חודשי   6 ירצה  לופוליאנסקי  כי  ופסק  עליו 

עבודות שירות בלבד.
לגבי מאיר רבין אשר שימש כעוזרו של עד 
עליו  לעולמו,  שהלך  דכנר  שמואל  המדינה 
ביהמ"ש  שופטי  פסקו  מאסר,  שנות   5 נגזרו 
העליון כי הם נמנעים מלהתערב וכי הוא ירצה 

5 שנות מאסר כפי שנגזר עליו בתחילה.
לעומת זאת, בגזר דינו של סגן ראש עיריית 
שמחיוף  אלי  ש"ס  מטעם  לשעבר  ירושלים 
בית  המתיק  מאסר,  שנות   3.5 נגזרו  עליו 
וחצי  לשנה  נשלח  והוא  עונשו  את  המשפט 
מאסר בפועל. מורשעת נוספת היא שולה זקן 
שריצתה כבר 11 חודשי מאסר במסגרת עסקת 

טיעון עם הפרקליטות.
אשר  'מלח'  תעשיות  יו"ר  דנקנר,  דני 
המשפט  בית  החליט  מאסר,  שנות  ל-3  נדון 
עונשו לשנתיים ממאסר בפועל.  להפחית את 
ל-7  נדון  לשעבר  העיר  מהנדס  שטרית,  אורי 
שנות מאסר. היזם, הלל צ'רני, אשר נדון ל-3.5 
והוא  חלקית  התקבל  ערעורו  מאסר  שנות 
ישלח ל-26 חודשי מאסר. אביגדור קלנר, יזם 
הערעור  ולאחר  מאסר  שנות  ל-3  נדון  נוסף, 

ישלח ל-24 חודשי מאסר.

אולמרט ביציאה מבית המשפט                                 )צילום: נועם מושקוביץ, פלאש 90(

מאת: יעקב אמסלם

ביקורת חריפה נמתחה על בית המשפט 
לופוליאנסקי  של  בעניינו  הדין  גזר  לאחר 
בשל  מאסר  שנות   6 עליו  הושתו  אשר 
שרה'.  'יד  ארגונו  לטובת  שוחד  לקיחת 
מאז פסק הדין השנוי במחלוקת, הביעו לא 
מעט אישים את מורת רוחם מהפסק בניהם 

משפטנים בכירים ועיתונאים.
המשפט  בית  הסיר  בבוקר  שלישי  ביום 
את החרפה ופסק לטובתו של לופוליאנסקי 
שירצה 6 חודשי עבודות שירות במקום 6 

שנות מאסר.
לופוליאנסקי אמר לאחר פסק הדין בבית 
המשפט: "מודה לכל עם ישראל שנתן לי 
אהבה גדולה, ומודה בעזרת השם שאמשיך 
לעשות שירות למען העם. אמשיך לעשות 
שירות למען העם. אני מתפלא על דברים 
מסוימים, מיצר על חברים שצריכים ללכת 
את  להמשיך  השם  בעזרת  מקווה  למאסר. 
השירות לעם כפי שעשיתי במשך 40 שנה, 

להמשיך לעזור ולסייע לכל מי שנזקק".

של  פרקליטו  גולן  יאיר  עו"ד 
כי  ההכרעה  לאחר  אמר  לופוליאנסקי 
דין  פסק  כאן  נתן  העליון  המשפט  "בית 
צודק. צודק משפטית וצודק מוסרית. בית 

המשפט הראה שיש חמלה".
ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב בירכו 
ההחלטה  על  לופוליאנסקי  אורי  את 
שהתקבלה לטובתו, "אנו שמחים בשמחתו 
להמשיך  טובה  בבריאות  אותו  ומברכים 
לעשות את פעולות החסד הכבירים שעשה 
למען  כך הלאה  ושימשיך  בשנים,  עשרות 

כל עם ישראל", מסרו הח"כים.
לופוליאנסקי  את  בירך  מוזס  ח"כ  גם 
משרת  לופוליאנסקי  "אוריי  הזיכוי:  על 
"שירותו  את  וימשיך  חייו  כל  הציבור  את 
משישה  ליותר  הציבור  לטובת  הציבורי" 

חודשים".
סגן ראש עיריית ירושלים ישראל קלרמן 
פרסום  לאחר  מיד  ללופוליאנסקי  התקשר 
הכרעת השופטים ואיחל לו שימשיך תמיד 
כפי  הציבור  למען  שירות  עבודות  לעשות 

שעשה ב-40 השנים האחרונות.

העיר  ראש  מ"מ  שהיה  מילר,  חיים  גם 
אולמרט  אהוד  שבה  בתקופה  ירושלים 
לאורי  ברכה  שיגר  העיר,  כראש  כיהן 
נשלח  לא  שמים  שבחסדי  לופוליאנסקי 
לכלא. "אורי הוא מהאנשים שלא רק העיר 
הציבור  רק  ולא  בהם  התברכה  ירושלים 
בישראל  אזרח  כל  בו.  מתגאה  החרדי 
יכול לראות באורי מודל לחיקוי. ביהמ"ש 
עשה היום צדק כשקבע שאורי לא יישלח 
הציבור  לטובת  שירות  עבודות  לכלא. 
לופוליאנסקי עושה כבר למעלה מארבעים 

שנה".
לקברו  לופוליאנסקי  נסע  מביהמ"ש 
זצ"ל, אליו היה  של מרן הגרי"ש אלישיב 
קשור בלב ונפש, כדי להתפלל ולהודות על 
הזיכוי, לאחר שמרן זצ"ל הבטיח לו שלא 

יינזק.
"יד  בבית  התקיימה  מכן,  לאחר 
ראשונה  הודיה  שמחת  בירושלים  שרה" 
רבים  ואורחים  ציבור  אישי  בהשתתפות 
שהגיעו לברך את אורי על המתקת העונש.

על גזר דינו הקודם של ראש עיריית ירושלים 
לשעבר אורי לופוליאנסקי נמתחה ביקורת חריפה 

עקב העובדה כי הכספים שהועברו לו, יועדו לארגון 
החסד 'יד שרה'  לאחר הפסק אמר לופוליאנסקי: 

"מקווה בעזרת השם להמשיך את השירות לעם"

לופוליאנסקי לא 
יכנס לכלא: "אמשיך 

לשרת את העם"

לופוליאנסקי נושא דברים לאחר ההכרעה
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מאת: מנדי כץ

ורפואת  החייאה  בנושאי  מד״א  בכנס 
 )28.12.2015( הבוקר  שהתקיים  חירום, 
במלון הילטון בתל אביב, פנה שר הבריאות, 
"אנחנו  ואמר:  לנוכחים  ליצמן  יעקב  הרב 
עדים יום יום איך אנשי מד"א מקריבים את 

עצמם כדי להציל אנשים".
הקואליציה  מצב  על  התבדח  אף  השר 
בקהל:  והפרמדיקים  מהרופאים  וביקש 
״אולי תוכלו להקדיש מושב מיוחד על איך 

עושים החייאה לקואליציה״.
לסל  השר  התייחס  דבריו  בהמשך 
לתוך  להכניס  שבכוונתו  והודיע  הבריאות 
בתשלום  נוספים  בריאות  )שירותי  השב״ן 
של קופות החולים( את התרופות המצילות 
חיים ללא כל תשלום עבור כל מי שנמצא 
מתחת לקו העוני. ״העניים יקבלו תרופות 
מצילות חיים ללא תשלום. העשירים כבר 

יסתדרו לבד״.
בהמשך דבריו, השר ליצמן תקף את יו״ר 
ההסתדרות הרפואית ד״ר ליאוניד אידלמן. 
״הוא צריך לעסוק בנושאי רווחת הרופאים 

ולא לעסוק בפוליטיקה״, אמר ליצמן.
ד"ר  שהשמיע  לדברים  התייחס  השר 
מתן  בנושא  שבועות  מספר  לפני  אידלמן 
״זה  פיגועים.  בפצועי  לטיפול  עדיפות 
נושא של הצלת חיים שנמצא בשיקול דעת 
לו  ואסור  מד״א  צוותי  של  בלבד  מקצועי 

להתערב בדברים לא לו״, אמר ליצמן.
שחר  כל  אין  כי  הוסיף  הבריאות  שר 
לשמועות על סגירת קופת חולים מסוימת: 
ארבע  ויישארו  חולים  קופות  ארבע  "יש 
קופות חולים גם בהמשך. התחרות מטיבה 

עם המבוטחים וכך יהיה גם בעתיד".
מדבריו  גדול  חלק  הקדיש  ליצמן  השר 
הוא  מד"א.  ומתנדבי  עובדי  לפעילות 
סיפר באריכות על מקרה לו היה עד, שבו 
פאראמדיק מד"א עמל במשך זמן ממושך 
מפיגועי  מאחד  פצוע  של  חייו  את  להציל 
של  "הפאראמדיק  בירושלים.  הדקירה 
פעולות  וביצע  האלונקה  על  רכן  מד"א 
חייו  את  להציל  בניסיון  בפצוע  החייאה 
בנחישות ובמסירות מדהימה. אחרי שהוא 
הבין שהפצוע נפטר, הוא עמד בפינת החדר 
ובכה. זו מסירות אין קץ. כך פועלים אנשי 

מד"א ואלו הערכים שלהם". 
השר פנה למנכ"ל מד"א, אלי בין, ואמר: 
וזה  אנשים  מצילים  אתם  בך.  מקנא  "אני 
מד״א  את  מצעיד  בין  אלי  מדהים.  דבר 
ברמה  תקדים  וחסרי  מרשימים  להישגים 
בינלאומית. אני שמח שזכיתי להיות שותף 

למפעל הזה״. 
ואמר:  לשר  הודה  מד"א  מנכ"ל 
בנושאי  שלך  והמעורבות  "החשיבות 
רבה.  להערכה  ראוי  חירום  רפואת  טרום 
כמוך  שפועל  בריאות  שר  כה  עד  היה  לא 

אדום".  דוד  מגן  ולמען  חיים  הצלת  למען 
אלי בין הדגיש את חשיבות הכנס המקצועי 
על  וסיפר  חירום  ורפואת  החייאה  בנושאי 
אלפי אזרחים שקיבלו הדרכה מהמוקדנים 
הדרכה  ובזכות  חירום  במקרי  מד"א  של 
בין  אלי  חיים.  להציל  זו הצליחו  טלפונית 
טיפול  הניידות  לכל  ייכנסו  שבקרוב  אמר 
אוטומטיים  לב  מעסי  מד"א  של  נמרץ 
סיכויי  את  משמעותית  שמשפרים 

ההישרדות של החולה.
פרופ' פנחס הלפרין יו"ר ועדת הרפואה 
האדירות  התרומות  על  דיבר  מד"א  של 
שחלו בשנים האחרונות בתחומי ההחייאה 
הכנסנו  פעם  "אם  ואמר:  החירום  ורפואת 
עשינו  היום  ללב,  אדרנלין  עם  מחט 
חידושים  והכנסנו  עצומה  מדרגה  קפיצת 

טכנולוגיים מצילי חיים".
מהאמצעים  חלק  הוצגו  בכנס 
והמתקדמים  החדשים  הטכנולוגיים 
ביותר  החידוש המשמעותי  בעולם.  ביותר 
במהלך  וידאו  צילומי  של  שילוב  הוא 
הארצי.  במוקד  חירום  שיחת  קבלת 
למערכת,  חירום  שיחת  שמגיעה  בשעה 
תמונות  לשדר  יודעת  מיוחדת  אפליקציה 
ניתן לצפות מהמוקד  וידאו מהשטח. בכך 
מצבו  בדיוק  ומהו  בשטח  שמתרחש  במה 
הצוותים  את  להדריך  ואף  הפצוע  של 
כל  של  העיקרית  "המטרה  הצורך.  במידת 
השיפורים הטכנולוגיים האלה היא הגברת 
הפצועים.  של  וההישרדות  ההצלה  סיכוי 
כמה  עד  לקצר  העת  כל  שואפים  אנחנו 
שניתן את זמני התגובה ולהציל כמה שיותר 
חיים", אמר ד"ר אלי יפה ראש אגף הד"ס.

בכנס מד"א בנושאי החייאה ורפואת חירום הוצגו 
חידושים טכנולוגיים מצילי חיים  מנכ"ל מד"א 
הודה לשר ושיבח את פעולתו ומעורבותו בתחום 
רפואת החירום  בין החידושים שהוצגו: כפפת 

אק"ג, שיחות וידאו והעברת נתונים רפואיים ותמונות 
מהשטח באפליקציות ייחודיות

"אני מקנא בכם 
שאתם מצילים חיים"

השר ליצמן בכנס מד"א:

שר הבריאות יעקב ליצמן בכנס רפואת חירום של מד"א
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קיזוזים  לנו  שישיג  מדרעי  נבקש  יתחתנו,  ואבנר  "כשיאיר 
הממשלה.  ראש  בלשכת  הלצה  השבוע  הושמעה  במליאה", 
נתניהו שהשתתף בשמחת השבע-ברכות לבתו של דרעי, הביט 
של  והנכדים  הילדים  בכמות  לא  בקנאה.  מהולה  בהשתאות 
הקיזוזים  במסת  אלא  טובות,  שנים  בכמה  ממנו  הצעיר  השר 

והתיזוזים שהליכוד לא ישיג לעולם בממשלת 61.    
)מיעוט  השבע-ברכות  לאירועי  הוזמן  שלא  ציבור  איש 
יכול להסיק את המסקנות ולהחזיר את  רבים שניים. ליום!(, 
המפתחות. קווי הנייעס לא הפסיקו לפלוט רשימה אינסופית 
הממשלה  ראש  המלכותי,  הזוג  בראשם,  משתתפים,  של 
השבוע,  של  המשפטיות  הפרשיות  מכל  המוזהרת.  ורעייתו 
רק חקירת הרעייה באזהרה עשויה להשפיע פוליטית, לטווח 
הם  שהורשעו-זוכו  הגוורדיה  חברי  ושאר  אולמרט  הרחוק. 
רמים  פוליטיים  באישים  מדובר  קטילא'.  'גברא  בבחינת 
שמותם הפוליטי הוכרז רשמית כבר לפני שנים והשבוע זוהה 

מקום כליאתם/שירותם.
גדולי  מועצות  חברי  נוכחות  מכל  יותר  עניינה  דרעי  את 
מראש  תוזמנו  המופעים  החתונה.  באירועי  התורה  וחכמי 
והמסע בבתי גדולי האומה החל שבועות לפני החתונה. כשמרן 
בני  מגבולות  יוצא  שאינו  בחביבות  הסביר  קנייבסקי  הגר"ח 
ברק לצורך השתתפות באירועים, השיב דרעי שאם זו הבעיה, 
לא  הגר"ח  אם  ברק.  בבני  יתקיים  מיוחד  ששבע-ברכות  הרי 

מגיע לשבע ברכות, השבע-ברכות יגיע אליו.
הפרגון מקיר לקיר הזכיר את ימי התהילה של דרעי בשנות 
השמונים. רק נתי גרוסמן, משבית שמחות סדרתי, מצא לנכון 
נגד  לוחמני  מאמר  החינגה,  של  בעיצומה  בהפלס,  לפרסם 
הציטוט שהובא כאן בשם דרעי, ולפיו הבחירה בחוק הגיוס, 
היתה בין דרך החזון איש לדרך סאטמאר. במציאות החרדית 
מיינסטרים  של  תקן  תו  היא  בהפלס  נגד  מתקפת  ימינו,  של 

חרדי.
הרשמית  חזרתו  חגיגת  את  סימנו  ברכות,  השבע  שמחות 
של דרעי לראשות ש"ס. מאז קיבל לידיו את המושכות אחרי 
טובים  ימים  לו  היו  לא  לרע,  הזכורה  השלישייה  תקופת 
כשבוע החתונה. היריבות הפנים-ספרדית, והקלטת מבית מרן 
שהודלפה לערוצים, רדפו אחריו בערב הבחירות. במוצאיהן, 
וחששו  רצוי  לא  תיק  מקבלת  אכזבתו  מנוח  לו  נתנו  לא 
רצה  לא  בו  הכלכלה  משרד  מינויו.  נגד  שהוגשה  מהעתירה 
לחצים  של  תמהיל  עם  גז,  למלכודת  עבורו  הפך  מלכתחילה 
בלתי פוסקים וכותרות שליליות שדלקו אחריו גם כשהחליט 

להתפטר.
נראו  וגליל,  נגב  פריפריה,  כשר  האחרונים,  השבועות 
בערים  ביקורים  עמוסות  דאגות,  נטולות  היפות,  כשעותיו 
עם  פגישות  עמוס  מעיק,  לו"ז  בלי  משפחתיים.  ואירועים 
הכלכלה.  כשר  תפקידו  מתוקף  זרות  מדינות  ונציגי  כלכלנים 
גרפים  המסכמות  טבלאות  עם  משמימה  ניירת  עומס  בלי 
שוקולד,  מטבעות  גדוש  כיס  עם  היצוא-יבוא.  מתחום 

לפריפריה ולשכונות. 
בצרורות.  באות  טובות,  בשורות  גם  אלא  צרות,  רק  לא 
שלום,  סילבן  של  מצערות  ובנסיבות  עת  בטרם  התפטרותו 

פינתה לדרעי את המשבצת הנכספת של משרד הפנים. גולת 
כחלון  על  לכפות  דרעי  של  הצלחתו  ספק  ללא  היא  הכותרת 

הפחתה דרמטית, בעיקר במחירי התחבורה הציבורית. 
במקרה הזה אין צורך בעודף יח"צ. את מימוש ההבטחה של 
דרעי יראו כל משתמשי התח"צ בקופות, כשירכשו את כרטיסי 
לרשימת  בניגוד  הקרוב.  בחודש  והחופשי-חודשי  הרב-קו 
ההישגים הזהה שרשומה בהסכמים הקואליציוניים של יהדות 
התורה וש"ס, הרי שכאן לא מדובר בנכס משותף, אלא בהישג 
הרשום בלעדית על שמו של דרעי בטאבו. לזכותה של יהדות 

התורה, לא רשומה אפילו הערת אזהרה. 
ש"ס,  בצמרת  החגיגות  שבוע  של  הרשמית  הנעילה 
דרעי  בערב.  בשני  אבידן  יהודה  של  בתו  בחתונת  התקיימה 
בלבו ההחלטה לקחת את  אבידן אחרי שגמלה  לחופת  הגיע 
תיק הפנים. במקום נכח גם השר לשעבר אטיאס במראה צעיר, 
מדוגם ורענן מתמיד. למתבונן מהצד נראה ששערותיו הולכות 
ומשחירות, בשעה ששערות חבריו שנותרו במשחק הפוליטי, 
מלבינות. "להיכנס כיום למשרד הפנים זהו הדבר הנכון עבור 

דרעי", פרגן אטיאס וגם הסביר מדוע. 
כאן  הורחב  )אודותיו  המשפטי  בפן  התמקד  לא  אטיאס 
בשבוע שעבר( אלא בצד הפרקטי-מעשי. "המשאב המשמעותי 
ביותר שנותר במשרד הפנים אחרי העברת אגף התכנון למשרד 
האוצר, זהו תחום מענקי האיזון שמאפשר לשר לתעדף רשויות 
איזון, עם תקציבי  חלשות. השילוב של סמכות למתן מענקי 
תיקי הפריפריה, הנגב והגליל, מהווה מכפיל כוח משמעותי. 
ויאפשרו  יעדים  לאותם  שמופנים  במשאבים  למעשה  מדובר 
לדרעי לבנות מפת סדרי עדיפויות חדשה". אטיאס כידוע, הוא 
בוועדת  ישימים. תשאלו את החברים  יעדים  מומחה בהצבת 

שקד. 

ישי לימינך
ברחוב קצנלבוגן שבשכונת הר נוף בירושלים ישב השבוע 
יו"ר ש"ס לשעבר אלי ישי עם עין צופיה לחתונה. על שמחת 
הרעייה  ראשון.  מכלי  למד  ישי  דרעי,  משפחת  של  החתונה 
אם  עם  היכרותה  מכורח  באירוע  נכחה  ישי  ציפי  המסורה 
החתן. בשובה להר נוף היא תיארה מן הסתם את המראות הכל 
לחלות  לרגל,  עולים  המוני  של  קודמות,  משנים  מוכרים  כך 

פנים ולהרגיש בעניינים. 
אבל לא לחתונת בני הזוג פרץ-דרעי נדרש אלי ישי השבוע, 
אלא לחתונת הזוג המאושר אשבל-גולדברג. סרטון ה'רוקדים 
'חתונת  של  הצילומים  פרס  את  קטף  מחתונתם,  ודוקרים' 
סכינים  שמניפים  הגבעות  נערי  תועדו  בסרטון  השבוע'. 
דוואבשה  משפחת  של  התינוק  תמונת  את  ודוקרים  ורובים, 

שנשרף למוות בהצתה בדומא.
בסופ"ש שעבר, עלתה שרת המשפטים איילת שקד לתוכנית 
האקטואליה בהגשת ירון דקל ועמית סגל והבהירה כי חוגגי 
חתונת הדמים הם בכלל לא הבעיה שלה. לשאלת המראיינים 
הבית  במצביעי  ולא  יחד  במצביעי  שמדובר  שקד  הבהירה 

היהודי.
אלי  בו,  גם  ובעקיפין  במצביעיו  האשמה  הטחת  לרגע  עד 
ישי צפה במחזות האימה על תקן אזרח מודאג ומאזין מוטרד, 
זכות השתיקה. "בבחירות הבאות  כשהוא מקפיד לשמור על 
במפגש  ישי  אלי  לי  אמר  הכפפות",  את  להוריד  מתכוון  אני 
סיים  הוא  זה לא שאת הבחירות הקודמות  שנערך לאחרונה. 
כשידיו עטויות כסיות, אך לבחירות הבאות שנראות רחוקות 
ישי מתכונן כבר מעכשיו כשהוא נושא עיניו אל הגבעות. כמו 

שנאמר: הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. או יציתו. 
ישי  אלי  את  אילצה  פומבית,  המאשימה  האצבע  הפניית 
הפניות  למרות  גינה,  לא  אומנם  הוא  בקולו  שתיקה.  לשבור 
בתום  מיד  פרסם  הוא  החברתית  ברשת  אך  התקשורתיות, 
דעת  בר  יהודי  שאין  בטוח  "אני  הבהרה:  שקד  של  הראיון 
שצפה בסרטון הזוועתי שפורסם ולא התבייש ונכלם. מקומם 
לראות צעירים הזויים, רוקדים ומניפים תמונת נרצח, אוחזים 
בסכין, רובים ובקבוקי תבערה – ככה לא מתנהגים שפויים!".

צריך מידה לא מעטה של אומץ כדי לגנות פומבית קהל יעד 
שמוגדר כאסופת מצביעים פוטנציאליים. רק שהתעוזה הזאת 
החזיקה מעמד קצת פחות משעה. תגובות נזעמות של גולשים 
הטרור  פיגועי  על  ישי  אלי  של  ארוך  טקסט  לפרסום  הובילו 
שחייבת  הממשלה  פוסק,  שלא  הערבי  הטרור  המזעזעים, 

להיאבק, וכו' וכו'.
ומבחינתו,  הואיל  ישי,  אלי  של  לנפשו  להבין  אפשר 
הסיכוי היחיד לקאמבק עתידי זו חבירה לתקומה של אריאל 
בנט  של  כוונתו  הגבעות.  על  אחד  בראש  וריצה  וסמוטריץ' 
להתנתק מהצמד שנכנס לכנסת על חשבונו ושלח את מצביעיו 
לפני  לראשונה  כאן  פורסמה  בקלפי,  יחד  של  פתק  לשלשל 
שלושה חודשים. הראשון ששמע זאת היה דרעי, שהבין מיד 

מהי המשמעות.
אירועי השבוע  אך  לקרות,  יכול  הכל  לבחירות הבאות  עד 
של  הפומבית  ההתנערות  כיוון.  קריאת  על  מעידים  האחרון 
להגנת  יציאתו  ובעיקר  הרובים,  וחתונת  דומא  מאירועי  בנט 
השב"כ וקריאת התיגר נגד האמירות של סמוטריץ' וחבריו, הן 
לא רק פעולות טקטיות של הגנה מקדימה בטרם תפורסם זהות 

העצורים - מטובי בניה של הציונות הדתית. 
העובדה  לנוכח  ומובן  ברור  ישי  אלי  הפאסיב-אגרסיב של 
המגזר,  בגב  כסכין  בנט  לדברי  מתייחסים  תקומה  שמצביעי 

ומחפשים כתובת אלטרנטיבית עם זהות ברורה. 
ישי הוא מתאגרף פוליטי שהופל מהמזרן ומחפש את דרכו 
חזרה לזירה כמעט בכל מחיר. לשונו של ישי לא נאלמה סתם. 
לעצורי  והגינוי  לשב"כ  הגיבוי  למקהלת  להצטרף  כשסירב 
דומא ועורכי דינם, הוא הסתכל קדימה לבחירות הבאות. זה 
בעבר  החרדים  תומכיו  את  גם  מחייב  אך  מבחינתו  לגיטימי 

לחשב מסלול מחדש.
בסבב  ולהשמיע  בנגן  לשמור  כדאי  נא'  'זכרני  השיר  את 
לקלפי  לנהור  בשנית  ישוכנעו  חרדים  כשמצביעים  הבא, 
ולבחור במפלגה שמצביעיה ומנהיגיה מזוהים כקיצוניים יותר 
מסמוטריץ', סהרוריים יותר מיוגב. מי שחש בנוח עם הזיהוי - 

שיקום, ובלבד שלא ירקוד.  

העדפה מקלקלת 
מסקנה אחת ויחידה יושמה בעקבות מחאת הקיץ ב-2011 
הרך'.  לגיל  חינם  ב'חינוך  מדובר  טרכטנברג.  ועדת  והקמת 
מיליארדים הוקצו, גני ילדים הוקמו. עבודת מטה של משרד 
החינוך הסיקה שמרבית התקציבים הועברו למגזר הערבי, על 

רקע מצוקת תשתיות ומבנים. החרדים, יחכו למחאה הבאה. 
לערבים הזרימו כספים במסגרת מדיניות של העדפה מתקנת. 
שהוזרם  הכסף  מקלקלת.  העדפה  זו  היתה  החרדים,  עבור 
למחוז שנפתח עבורם, לא הוקצה לשיפור תנאי הלימוד, אלא 

בוזבז על גיוס מפקחים ופקידי אכיפה.
לשעבר  החינוך  שר  את  ש"ס  יו"ר  פגש  בתו  חתונת  ערב 
נובעת  החרדי  המחוז  מנהל  הדחת  כי  לו  שהסביר  פירון  שי 
ממלחמתו באפליה. דרעי שחשד כבר מזמן שמאחורי המהלך 
לנוכח  מוגבל,  בערבון  פירון  לדברי  התייחס  נסתר,  מניע  יש 
העובדה שהמכרז הראשון להחלפתו של מאיר שמעוני פורסם 
בקדנציה הקודמת. אבל המסר של בכיר פורשי יש עתיד נשמע 
ושוב בחודש החולף, לא מגרונם של החרדים  במליאה שוב 

אלא בקולם של ח"כי יש עתיד.

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

אשא עיני אל הגבעות

גינוי-גיבוי. פרסומי ישי ברשת החברתית
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לקח אחד ברור, ניתן להפיק בוודאות מפרשת 
חתונה  להפוגת  השבוע  שיצאה  החרדי  המחוז 
עדיף  החרדי,  הילד  בצרכי  כשמדובר  קלה. 
שהצינור התקציבי לא יעבור דרך משרד החינוך, 
במשרדים  החרדי.  המחוז  דרך  שלא  ובוודאי 
מה'די.אן.איי'  חלק  אינה  האפליה  האחרים, 

המערכתי.
הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא מעונות היום 
במשרד הכלכלה. דרעי לא האריך ימים במשרד 
אבל הספיק לו שבוע אחד בתפקיד כדי לעשות 
את הצעד החשוב מכל בתקופת כהונתו הקצרה. 
בהצעת מחליטים שהוא הביא לממשלה בשבוע 
של  הקריטריונים  בוטלו  לכהונתה,  הראשון 
מיצוי כושר השתכרות במעונות, שהפלו לרעה 

נשים עובדות הנשואות לאברכים. 
ביקשו  לממשלה  המשפטי  היועץ  בלשכת 
המילים  כל  ושאר  בירור  תהליך,  דיון,  לקיים 
מסמוס.  היא  היחידה  שמשמעותן  המכובסות 
גיבה  גפני  הממשלה,  במליאת  התעקש  דרעי 
הכספים.  ועדת  מכיוון  מרומז  איום  ושיגר 
בוטלו.  המפלים  והקריטריונים  אושר  השינוי 
ייתכן מאוד שבעתיד עוד נתגעגע לקריטריונים 
המפלים של מיצוי כושר השתכרות. הנימוקים, 

הרי הם לפניכם.
לשר  עניין  מחוסר  ננטש  הכלכלה  משרד 
המכהן, בצעד שיושלם עם הרבה מזל כשדרעי 
יושבע לשר פנים )כנראה בשבוע הבא(. משרד 
מתיק  הכר.  לבלי  זו  בקדנציה  שונמך  הכלכלה 
התדרדר  קודמות,  בקדנציות  בגודלו  בינוני 
ללא  שטח  המדרג.  לתחתית  המשרד  מעמד 
לגנב.  קוראת  פרצה  בגדר  הוא  מוגדר,  בעלים 
הממשלה  משרי  כמה  הדמדומים,  בתקופת 
בראש  במשרד.  אגפים  למספר  עיניים  לטשו 
המתעניינים, עמד שר החינוך נפתלי בנט ששם 

עין על אגף המעונות.
את  להרגיע  כדי  שהוקמה  טרכטנברג  ועדת 
אי שם לפני שתי קדנציות,  המחאה החברתית, 
העלתה על ראש שמחתה את החינוך בגיל הרך. 
לסבסד  ראשון  כצעד  לממשלה  המליצה  היא 
וכצעד שני, להעביר את  לגיל הרך  חינוך חינם 
אגף המעונות ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. 
הרציונל שמאחורי ההמלצה היה יצירת רצף 
נבנו במודל  חינוכי. המעונות במשרד הכלכלה 
הוכללו  גם  ולכן  עובדים  בהורים  תמיכה  של 
שהפך  העבודה,  משרד  של  הגג  קורת  תחת 
לתמ"ת, שהפך לכלכלה. בא טרכטנברג והסביר 
כי המיקום הראוי יותר הוא במשרד החינוך. גם 
את הפעוטות יש לחנך ולא סתם להעניק להורים 

שירותי בייביסיטר בשעות היום. 
כל עוד היה שר מכהן במשרד הכלכלה, ראש 
מי  יושמה.  לא  ההמלצה  עוצמה,  בעל  מפלגה 

המכהן,  החינוך  שר  הוא  כך  על  להעיד  שיכול 
סירב  כלכלה,  כשר  שלו  הקודמת  שבקדנציה 
האגפים  אחד  על  האחריות  את  מידיו  לשמוט 
לו  כזה שמאפשר   – הפחות משמימים במשרד 
בתורו  דרעי  והבוחרת.  הבוחר  עם  ישיר  קשר 
האגף  על  לוותר  כן  גם  מיהר  לא  מכהן,  כשר 

והותיר את המעונות באחריותו.
הפיכת משרד הכלכלה לשטח הפקר בתקופת 
בנט  החינוך  לשר  אפשרה  קצרה,  לא  ביניים 
לקדם את מה שהוא לא הסכים לתת בשעתו כשר 
כלכלה. בשלטון המקומי קפצו על ההצעה. מול 
משרד החינוך הם יודעים איך להסתדר, והדרך 
לראשי  היטב  מוכרת  במשרד  הבינוי  לאגף 

הערים.

למען המעונות
חוצה  עליון  ערך  היא  ישראל  ילדי  טובת 
לא  החילוני  לפעוט  שטוב  מה  אבל  מגזרים, 
באגפי  החרדי.  הזאטוט  את  בהכרח  ישרת 
האפליה  כי  חוששים  החרדיות  בערים  החינוך 
לרעה של תקצוב הילד החרדי במשרד החינוך – 
המובנית בחוק, בתקנות ובחוזרי המנכ"ל, תגיע 

גם לפעוטות.
הרציונל גם כאן, ברור למדי. כל עוד המעונות 
לאימהות  בייביסיטר  כשירותי  בפועל  מוגדרים 
עובדות, אין כל מקום להפלות לרעה את הפעוט 
שאושרה  המחליטים  הצעת  החרדית.  האם  של 
הקריטריון  את  וביטלה  הקדנציה  בראשית 
השתכרות,  כושר  מיצוי  של  לרעה  המפלה 
הקריטריון  כי  שהוסבר  אחרי  בהבנה  התקבלה 

פגע ביציאה לעבודה של נשים חרדיות.
ממשרד  המעונות  והעברת  המקום  שינוי  עם 
 – ישתנה  המזל  גם  החינוך,  למשרד  הכלכלה 
ולרעה. ברגע בו המעונות יוגדרו כמוסד חינוכי 
על חובת המדינה  הרינונים  אוטומטית  יושמעו 
ממלכתיים,  לא  מוסדות  בלבד  חלקית  לתקצב 
על-ידי  במישרין  שלא  המועסקים  ועובדים 
היום  לא  אם  יבוא.  בוא  הזה  הטיעון  המדינה. 
)כדי שלא לעכב את המהלך(, אז מחר, ואם לא 

מחר, אז מחרתיים. 
הטענה כי מדובר בפעוטות שתוכנית הליב"ה 
ביום  לנו  תעזור  לא  עבורם,  רלוונטית  אינה 
המשפטי  היועץ  או  הרפרנט  כשיקום  פקודה 
חינוך  בשווה  לתקצב  אפשר  שאי  ויסביר 
של  טיעון  אותו  רשמי.  בלתי  וחינוך  ממלכתי 
הועיל  לא  הליב"ה,  ללימודי  רלוונטיות  חוסר 
מונחלים  בהם  גם  הרי  החרדים.  הגנים  לילדי 
זאת,  ולמרות  מלאה,  בצורה  הליב"ה  לימודי 
מתקצבת המדינה את הגננות בחסר, לפי פרופיל 

המשמעות  בפועל.  ותק  שנות  לפי  ולא  ממוצע 
הילדים  גני  לרעת  עתק  פערי  היא  השנתית 
החרדיים שמגיעים לסכומים של עשרות מיליוני 

שקלים לשנה.
הכנסת  מחברי  לא  אם  עזרנו?  יבוא  מאין 
באוצר,  התקציבים  אגף  מאנשי  אולי  החרדים, 
שלנו,  צד  באותו  נמצאים  שינוי  שלשם 
אגף  פקידי  טהורים.  כלכליים  נימוקים  בגלל 
התקציבים באוצר עדיין לא התאוששו מעלויות 
גני  ובניית מאות  הרך  בגיל  חינם  חינוך  תקצוב 

ילדים בעלות של מיליארדים.
באוצר חישבו ומצאו שהעברת מעונות היום 
ממשרד הכלכלה למשרד החינוך תעלה למדינה 
נתונים  פי  על  שקלים.  ממיליארד  למעלה 
לאחרונה,  שנערך  שטחי  מיפוי  של  חלקיים 
מגיעים  הכלכלה,  משרד  של  היום  למעונות 
מדי בוקר 90,000 ילדים, מתוך 450,000 ילדים 
האוצר,  להערכת  הרלוונטי.  בגיל  פוטנציאליים 
לקיחת חסות של משרד החינוך ושיווק המעונות 
את  יזניקו  החינוך,  ממערכת  נפרד  בלתי  כחלק 
המיידית  המשמעות  במעונות.  הפעוטות  מספר 
תחייב הקצאת קרקעות ובניית מבנים למעונות 

ותקצוב מאות מיליונים לסבסוד המיזם.
דרעי  הבהיר  שלום,  סילבן  של  לכתו  טרם 
לקבל  דרישתו  במסגרת  כי  הממשלה  לראש 
הוא  והרווחה,  העבודה  מתחום  סמכויות 
מתעקש שיועברו לידיו הסמכויות על המעונות. 
דרעי  הזה", הבהיר  "אסור להפקיר את התחום 
יותר משבוע, "הוא קריטי לאימהות  לפני קצת 
העברת  את  דרשתי  ולכן  עובדות  חרדיות 
הסמכות על המעונות ממשרד הכלכלה למשרד 
בראשותי". שבוע חלף, ועם קבלת תיק הפנים, 
חלף עם הרוח הסיכוי לצרף למשרד החדש-ישן 

גם את תחום המעונות.
לקדש  בנט  מתכוון  שנוצרה,  בסיטואציה 
אפרופו  למשרדו.  המעונות  צירוף  על  מאבק 
מעין  צעד  הישראלי,  למיינסטרים  קריצתו 
הילד  כמגן  להצטייר  החינוך  לשר  יאפשר  זה 

הישראלי מגיל לידה ועד גיל צבא. 
מה שטוב לישראלים, לא בהכרח משרת את 
החרדים. אם הצעד ימומש, רבבות נשים חרדיות 
האחרונה  המילה  במישרין.  תיפגענה  עובדות 
עדיין לא נאמרה. יו"ר ועדת הכספים המיליטנטי 
יכול להוביל את ההתנגדות למהלך ולהציג גם 
טיעון תקציבי משכנע המגובה בחוות דעת של 
ושמירת  התקציבי  האיזון  למען  האוצר.  פקידי 
ולעשות  לעצור  כדאי  הפיננסית  היציבות 
יש  ואילך  מעתה  עבר,  כבר  התקציב  חושבים. 
הציבורית.  הקופה  מכספי  שקל  כל  על  לשמור 
למען נערי האוצר. למען-מעונות לתינוקות של 

בית רבן.
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אין צורך בעודף יח"צ. 
את מימוש ההבטחה 

יראו משתמשי התח"צ 
כשירכשו את כרטיסי 

הרב-קו והחופשי-
חודשי. בניגוד לרשימת 

ההישגים הזהה של 
יהדות התורה וש"ס, 
הרי שכאן לא מדובר 
בנכס משותף, אלא 

בהישג הרשום בטאבו 
על שם ש"ס. לזכותה 
של יהדות התורה לא 
רשומה אפילו הערת 

אזהרה

"בבחירות הבאות אני 
מתכוון להוריד את 

הכפפות", אומר ישי. 
זה לא שאת הבחירות 

הקודמות הוא סיים 
כשידיו עטויות כסיות, 
אך לבחירות הבאות 

ישי כבר מתכונן כשהוא 
נושא עיניו אל הגבעות. 
כמו שנאמר: הזורעים 
בדמעה ברינה יקצורו. 

או יציתו. את השיר 
'זכרני נא' גם אנחנו 
נאפסן בנגן ונשלוף 

בסבב הבא

כיצד מתקזזים שבעה ימים? נתניהו בשבע ברכות של משפחת דרעי                                                                             )צילום: יעקב כהן(
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מאת: חיים רייך

הוועדה המכינה את ביקורו ההיסטורי של כ"ק מרן האדמו"ר 
מסקווירא מצויה בשלבי ההכנות האחרונים לקראת הגעתו של 

מרן האדמו"ר לישראל ביום ב' אי"ה.
מרן  כ"ק  של  הקודם  הממושך  הביקור  לאחר  שנה   21
האדמו"ר מסקווירא, צפוי מרן האדמו"ר לבקר בישראל למשך 
שלושה שבועות רצופים, לחזק את קהל עדת חסידי סקווירא 
בישראל ולהעתיר בתפילה ותחנונים במקומות הקדושים למען 

הכלל.
ביום ב' הקרוב, בשעות הבוקר המוקדמות ינחת מטוסו של 
כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא בנתב"ג כשאת פניו יקבלו ראשי 

ונכבדי החסידות סמוך לכבש המטוס.
תבל  מרחבי  חסידים  כ-1500  מצטרפים  האדמו"ר  אל 
שיירשמו  ההיסטוריים  במעמדים  נוכחים  להיות  ביקשו  אשר 
באותיות של זהב בדברי הימים שבתולדות החסידות, ולשפוך 
שיח יחד עם רבם הגדול אצל הכותל המערבי וקברי הצדיקים 

בירושלים ובגליל.
האדמו"ר  מרן  של  שיירתו  צפויה  הנחיתה  לאחר  קצר  זמן 
לאחר  יתפלל,  שם  ירושלים,  הקודש  לעיר  דרכה  את  לעשות 
תפילת  את  חסידיו  בראש  האדמו"ר  מרן  במקווה,  טבילה 

שחרית בבית המדרש של החסידות ברחוב בר גיורא.
החדש  בביתו  תהיה  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  אכסנייתו 
מראשי  אסטרייכר  אביגדור  רבי  הרה"ח  המרומם  הנדיב  של 

הקהילה בשיכון סקווירא, ברחוב פתח תקווה.

 קבלת פנים וסדרת אירועים 

ביום ג' פרשת וארא יתקיים מעמד עתיר הוד לקביעת המזוזות 
בהיכל בית המדרש החדש במרכז חסידי סקווירא בירושלים, 
בסיומה תיערך בבית המדרש מסיבת לחיים בהשתתפות מאות 
יעקב  תולדות  ישיבת  ותלמידי  בירושלים  סקווירא  ת"ת  ילדי 

יוסף דחסידי סקווירא.
יתפלל מרן האדמו"ר את תפילת שחרית  ד',  ביום  למחרת, 
דחסידי  החדש  בביהמ"ד  סקווירא  חסידי  עם  חדא  בצוותא 
פנים  קבלת  מסיבת  תתקיים  מכן  לאחר  ברק,  בבני  סקווירא 
ברוך  ר'  הרה"ח  בבית  תהיה  כשהאכסניה  לאנ"ש  צנועה 

בוקסבוים ברחוב נחמיה פינת עזרא.
תורה  ספר  הכנסת  במעמד  ברק  בני  העיר  תחגוג  ה'  ביום 
וחנוכת בית המדרש החדש דחסידי סקווירא בבני ברק, כאשר 
ברוב  מעמד  יתקיים  להיכל  הס"ת  והכנסת  התהלוכה  לאחר 
פאר והדר בראשות גדולי וצדיקי הדור באודיטוריום של רמת 
אייזנברגר  יעקב  רבי  הגאון  הדיין  הכתרת  בשילוב  אלחנן, 

והכנסת ספר התורה.

את  שליט"א  האדמו"ר  מרן  יערוך  וארא  פרשת  בשב"ק 
השולחנות הטהורים הידועים כמעיין בו שואבים עבודת ויראת 
ה' באוהל ענק שמוקם בימים אלו במתחם שנלר, בהשתתפות 
רבבות עמך בית ישראל, ובהם אלפים מחסידי סקווירא ותושבי 
העיר ירושלים שמשתוקקים מזה למעלה מעשרים שנה לחזות 
המשתפכות  מתפילותיו  להתעורר  הרבי,  של  הקודש  בעבודת 
ורוויי הדמע בתפילת קבלת שבת ומוסף, ולהתענג ולהתרומם 
ב"טיש סקוויראי" בצלו של מרן האדמו"ר שליט"א. התפילות 
יתקיימו בהיכל בית המדרש החדש והמפואר שייחנך בביקור 

זה.
לאחר שבת מרוממת ועילאית צפויים המוני חסידי סקווירא 
ומלכם בראשם לפקוד את הכותל המערבי לשפוך שיח ולהעתיר 
האדמו"ר  מרן  הגעת  לפני  עוד  ישראל.  עם  כלל  בעד  עתירה 
לבית  הדרשנים  מטובי  אחד  והכנה  התעוררות  דרשת  ישמיע 
סקווירא הגאון המופלא רבי אלכסנדר סג"ל אוסטרליץ המכהן 

כמורה צדק בשיכון סקווירא.
שנלר,  במתחם  הענקי  באוהל  יתקיים  בא  פרשת  א'  ביום 
של  החדש  ביהמ"ד  היכל  של  הבית  בחנוכת  הגדול  המעמד 
סקווירא ברחוב הטורים בירושלים ובניין הישיבה ברחוב תובל,  
רבי אביגדור אסטרייכר.  הנדיב  לבו של  פטרון ההיכל  נדבת 
ישראל  ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות  יתקיים  המעמד 
על  מהדרתו  שיאציל  מסקווירא  האדמו"ר  מרן  כ"ק  ובראשם 
יוכתר הדיין הגאון רבי  קהל היושבים בארץ הקודש. במעמד 

אהרן גולדמיצר לכהן פאר כמו"צ קהילת סקווירא בירושלים.
ביום ב' ייצאו אלפי חסידים ובראשם מרן האדמו"ר שליט"א 
המצב  ולאור  רחל,  בקבר  תפילה  למעמד  מאובטחת  בשיירה 

הביטחוני החמור ל"ע ואחר התייעצות עם גורמי בטחון בכירים 
הוחלט שלא לפקוד את מערכת המכפלה בחברון.

בהר  הצדיקים  בקברי  תפילה  מעמדי  לאחר  שלישי  ביום 
הזיתים ובהר המנוחות, יתקיים מעמד הנחת אבן הפינה לבנין 
הת"ת דחסידי סקווירא בבית שמש, ולעת ערב המעמד הכביר 
שנשלמו  דירות  כמאה  עם  סקווירא  לקרית  שערים"  "פתיחת 
בימים אלו לזוגות צעירים דחסידי סקווירא במחיר זול והכתרת 
רבני  כל  בהשתתפות  איינהארן.  הערשל  רבי  הגאון  הדיין 

ואדמור"י העיר.
מרן  יפקוד  בא  פרשת  שב"ק  לאחר  ועד  רביעי  מיום  החל 
תפילת  כאשר  ובגליל,  בטבריה  הצדיקים  קברי  את  האדמו"ר 
בצפת  קלויז"  ב"טשערנובלר  יתקיים  ה'  יום  של  שחרית 
נשיאות מרן האדמו"ר מסקווירא,  שם  העתיקה העומד תחת 
יעלה לספר התורה המיוחס ועתיק היומין של זקנו הרה"ק רבי 

אהרן מטשרנוביל.
אין  רבי'ן  "מיט'ן  מיוחדת  מסיבה  תתקיים  שישי  בליל 
דולר למבצע  לנגידי החסידות שתורמים עשרת אלפים  צפת" 
"הבונים" לטובת קרן הבניינים למוסדות סקווירא בארה"ק וכן 
לייסוד קרן נישואין לבעלי שמחה חסידי סקווירא בארה"ק. מרן 
יתפלל תפילת ערבית בבית הכנסת האריז"ל בצפת  האדמו"ר 
האכסניה  בבית  יוקרתית  למסיבה  יסב  ואח"כ  הלב  נדיבי  עם 

אצל הנגיד ר' יעקב שלום פישר.

 שבת התאחדות במירון

בשב"ק פרשת בא ישבתו אלפי חסידי סקווירא "שבת פרטית 
קדישא  באתרא  שליט"א  האדמו"ר  מרן  בראשות  וסגורה" 
יוחאי  מירון סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר 
כאשר לצורך כך נשכרו מבעוד מועד המבנים וחדרי האכסניות 
של  במחיצתו  שישבתו  החסידים  אלפי  לטובת  מירון  ביישוב 

מרן האדמו"ר.
במוצש"ק ישא מרן האדמו"ר שיחת הדרכה מרכזית לאלפי 
בניגוני  קודש  בריקודי  טפח  יגביהו  ואח"כ  סקווירא,  חסידי 

מירון לכבוד התנא האלוקי.
את  מסקווירא  האדמו"ר  מרן  יפאר  בשלח  פרשת  א'  ביום 
מעמד הנחת אבן הפינה שעורך ש"ב האדמו"ר מטאלנא אשדוד 
הנחת  תום  עם  באשדוד.  טאלנא  יוחנן  תפארת  מוסדות  לבנין 
אבן הפינה יתקיים מעמד קבלת פנים מפואר באודיטוריום בית 

מלכה ברחוב רב חסדא בהשתתפות כל אדמור"י ורבני העיר.
מיום ב' עד יום ה' פרשת בשלח ישהה כ"ק מרן האדמו"ר 
שליט"א בירושלים, בית שמש וביתר עילית לקבלת קהל אנשי 
שלומו והמוני בני ציון היקרים המבקשים ליהנות עצה וברכה 

ולפעול ישועות ורפואות.
לאורך שלושת שבועות הביקור המרומם יבקר כ"ק האדמו"ר 

בבתי גדולי ישראל.

ביום שני הקרוב ינחת מטוסו של כ"ק מרן האדמו"ר שישהה בישראל עד י"א שבט בראש כ-1500 חסידים 
שיצטרפו לביקור מכל רחבי תבל  במהלך הביקור ישתתף כ"ק האדמו"ר בשרשרת מעמדים לחנוכת בתי 
המדרש בירושלים, ב"ב ובית שמש לצד הכתרת דייני החסידות במעמדים רוויי הוד  השבתות יתקיימו 

בירושלים ובאתרא קדישא מירון  חגיגת הכנסת ספר תורה עם ריקודי קודש בבני ברק  קבלת פנים אדירה 
באשדוד אחר מעמד הנחת אבן הפינה למוסדות טאלנא

נשלמות ההכנות לקראת ביקורו ההיסטורי 
של כ"ק האדמו"ר מסקווירא בישראל

כ"ק האדמו"ר מסקווירא שליט"א

משהו גדול עומד לקרוא!
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

מאן דאמר

לראות בסבל הזולת 

מתחילים  אנו  זו  בשבת 
 - השני  בחומש  לקרוא 

חומש שמות.
לנו  מגלה  זו  בפרשה 
כיצד  הקדושה  התורה 
להנהיג  מנהיג  בוחרים 
מי  ישראל,  בית  את  בו 
להיות  לזכות  ויכול  ראוי 

מנהיג בישראל.
בחינות  עבר  רבינו  משה 

ת  ו ב האומה ר מנהיג  להיות  בדרך  וקשות 
היהודית, ונפרט מקצתם:

ַוֵּיֵצא  מֶֹׁשה  ַוִּיְגַּדל  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַוְיִהי   - ראשונה  בחינה 
ִעְבִרי  ִאיׁש  ַמֶּכה  ִמְצִרי  ִאיׁש  ַוַּיְרא  ְּבִסְבֹלָתם  ַוַּיְרא  ֶאָחיו  ֶאל 

ֵמֶאָחיו )שמות ב, יא(.
משה רבינו היה כבנו של המלך, נמצא בארמון המלוכה 
ולא נחסר ממנו מאומה, ובכל זאת יצא חוץ לארמון אל 
שנתן  מלמד  ְּבִסְבֹלָתם,  ַוַּיְרא  בסבלותם,  לראות  אחיו 
עיניו ולבו להיות מיצר עליהם )שמות רבה א, כז, הובא 
ברש"י שם(. בדרך כלל בחור צעיר מחפש את האינטרסים 
והאנוכיות שלו, איך יהיה לו יותר טוב, כיצד יהיה לו את 
להתעלות  יוכל  אופן  באיזה  ביותר,  הטובה  החברותא 
יותר, איך יקבל תשומת לב מיוחדת מההורים וכיצד ישיג 

את החדר הטוב ביותר והאוכל הטוב ביותר בישיבה. 
חבירו,  על  חושב  ומיד  בבוקר  שקם  אדם  ואין  כמעט 
"מה איתו, מסכן, הוא לא הרגיש טוב, היה לו קר בלילה", 
אלא מיד כשקם האדם בבוקר חושב הוא על עצמו, "מודה 
כמו  מתפקד  שלי  הגוף  בריא,  אני  ה'  ברוך  לפניך",  אני 
שצריך העיניים רואות והפה מדבר, ברוך ה' )זה מצוין, 
בכל  שלם  ובלב  בשמחה  להקב"ה  נודה  וכולנו  והלוואי 

יום, אבל עדיין, זו הסתכלות על האני ולא על השני(. 
בני האדם, אלא  היה מהדגם הזה של  רבינו לא  משה 
אחיו,  על  הייתה  הראשונה  מחשבתו  בבוקר  כשקם  מיד 
ואיני  קשה  עבודה  עליהם  מטילים  מסתדרים,  הם  "איך 
ִמִּסים  ָׂשֵרי  ָעָליו  ַוָּיִׂשימּו  בזה,  לעמוד  יצליחו  כיצד  יודע 
כיצד  אעשה,  מה  יא(,  א,  )שמות  ְּבִסְבֹלָתם  ַעּנֹתוֹ  ְלַמַען 
אוכל לעזור להם לעודד ולהקל מעליהם את הצער?", זו 
הייתה עיקר דאגתו של משה רבינו, על אחיו, ולכן מיד 
כשגדל יצא אל אחיו ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם. 
אולם אין זה מספיק לראות רק בצרת אחיו אלא משה 
רבינו נדרש אף לעשות מעשה, ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש 
ִעְבִרי ֵמֶאָחיו: ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי 
היה  יכול  רבינו  משה  יא-יב(,  ב,  )שמות  ַּבחוֹל  ַוִּיְטְמֵנהּו 
לפטור עצמו בטענה שהוא נכדו של המלך וכיצד יכניס 
עצמו לתגר כזה, אדרבה להיפך, צריך הוא לגדול ולקבל 
יותר במצרים, אבל לא, את משה רבינו לא  גדול  מעמד 
מעניין מעמד ותפקידים, אלא מעניין אותו העזרה לזולת, 

העזרה לחלש, לעזור לאחיו שמכה אותו איש מצרי, לא 
מעניין את משה רבינו מה יהיו התוצאות, יש מצרי שמכה 
ביהודי? חייבים למגר ולעצור זאת, אפילו אם זה יגרום 

לכך שיצטרך לנוס על נפשו ולברוח מארץ מצרים. 
ִעְבִרים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני  ַּבּיוֹם  ַוֵּיֵצא  שני-  מבחן 

ִנִּצים ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך )שמות ב, יג(. 
משה רבינו רואה שני יהודים רבים ואחד מרים יד ליתן 
הרווחה  שר  תפקיד  ניתן  לא  עדיין  למשה  לחבירו,  מכה 
הוא  אך  התושבים,  לרווחת  ולעזור  לטפל  כיצד  לראות 
לא מסוגל לראות שליהודי לא טוב ולכן הוא ממנה עצמו 
)אבות  איש  להיות  השתדל  אנשים  שאין  במקום  לכך, 
לראות  ע"א(, אדם שחפץ  סג  ברכות  ובמסכת  פ"ב מ"ה 
בצרת חבירו, אדם שנותן עיניו ולבו ורוצה לראות ולעזור, 

הקב"ה פוקח את עיניו ומראה לו. 
משה רבינו עומד גם במבחן השני בדרך להיות מנהיגם 
והוכיח את היהודי שרצה להכות ולצער את  של ישראל 
חבירו, ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך, על אף הסיכון שיכול 
ממצרים  לגלות  ויצטרך  לפרעה  שילשינו  מהדבר  לצאת 

ולנוס על נפשו. 
מבחן שלישי- ַוִּיְבַרח מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין 
ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר: ּוְלכֵֹהן ִמְדָין ֶׁשַבע ָּבנוֹת ַוָּתבֹאָנה ַוִּתְדֶלָנה 
ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקוֹת צֹאן ֲאִביֶהן: ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים 
ב,  )שמות  צֹאָנם  ֶאת  ַוַּיְׁשְק  ַוּיוִֹׁשָען  מֶֹׁשה  ַוָּיָקם  ַוְיָגְרׁשּום 

ט"ו-י"ז(. 
משה רבינו מגיע לארץ זרה שאין בה יהודים, ואעפ"כ 
קם משה ועוזר לבנות יתרו, כיון שמשה רבינו לא מסוגל 
לראות אפילו בצרת גוי, הוא לא יכול לראות בצרתו של 
ולא רק שהושיען  ַוּיוִֹׁשָען!  ַוָּיָקם מֶֹׁשה  נברא בעולם,  אף 
ֶאת  ַוַּיְׁשְק  ָלנּו  ָדָלה  ָּדֹלה  "ְוַגם  אלא  הרועים  מיד  משה 

ַהּצֹאן" )שם, יט(, עזר להם להשקות את הצאן.
אדם שלא מסוגל לראות בצרת שום נברא וחפץ לעזור 
לכל אדם בכל ליבו ונשמתו ראוי להיות מנהיג בישראל! 
ּכֵֹהן  ִיְתרוֹ חְֹתנוֹ  מבחן רביעי- ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן 
ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר האלוקים 

חֵֹרָבה )שמות ג, א(. 
על אף שעבר משה רבינו את כל הבחינות שהיו לו עד 
עתה בהצלחה מרובה עדיין לא נגלה אליו ה', נכון, הוא 
או  יהודים  הם  אם  להבדיל  בלי  אדם  לבני  ועזר  התייחס 
גויים, אבל עדיין לא בחן אותו ה' איך מתייחס ועוזר גם 
גדולה לאדם עד שבודקו  נותן  אין הקב"ה  חיים,  לבעלי 
בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה )בראשית רבה ב, ג(, 

צריך לבחון אותו בעוד בחינה:
ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר, גדי קטן מהעדר ברח, רדף 
אחריו משה רבינו עד שמצאהו ליד מעיין מים שותה, הבין 
משה שהיה הגדי צמא והתאנח בליבו על שלא שם ליבו 
והחזירו  כתיפו  על  והרימו  נטלו  מיד  צמא,  שהוא  עליו 

בחזרה לצאן. 

זהו זה, משה רבינו עבר את כל המבחנים וראוי להיות 
מנהיגם של ישראל, ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתוְֹך 
ַהְּסֶנה )שמות ב, ג(, אם נותן דעתו גם על הבהמות, ְוָנַתִּתי 
להיות  הוא  ראוי  טו(,  יא,  )דברים  ִלְבֶהְמֶּתָך  ְּבָׂשְדָך  ֵעֶׂשב 

מנהיגם ומושיען של ישראל!



מרן הרב שך זצ"ל היה מנהיג דגול, כל עולם התורה 
היה תחת ידו ואיש לא העז לזוז מהנהגתו. ואיך הוא זכה 
לקבל זאת? תמיד הוא היה רגיל לומר שעיקר זה המידות 

הטובות, המידות הטובות!
ובעניין זה מסופר, הגאון הרב אברהם צבי מרגלית רצה 
להקים ישיבה בכרמיאל ולשם כך שאל את מרן הרב שך 

זצ"ל במה להתמקד בישיבה.
של  הצלחה  לך,  "דע  הלשון:  בזה  שך  הרב  לו  השיב 
תלויה  ההצלחה  בכישרונות,  תלויה  אינה  בתורה  ישיבה 
לקנות  מוכשר  כלי  הוא  מידות  בעל  שהוא  מי  במידות, 
תורה, וכבר ראינו כמה בעלי כישרונות ויכולות נפלאים 
שלא הצליחו להגיע לשלימות שאיפתם, כי לא הכל תלוי 

בכישרונות, עיקר ההצלחה תלויה במידות טובות.
של  והיסוד  התשתית  הכלי,  זה  הטובות  המידות 
הכישרונות,  גם  יבואו  הטובות  המידות  ועם  הישיבה, 

התלמידים יהיו כישרוניים, יצליחו בלימוד ויתעלו".



בכל מעשה שעשה הרב שך זצ"ל הייתה לו כוונה לחנך 
אותנו, אמר הרב שמואל מרקוביץ' וסיפר שתמיד לאחר 
התפילה כשהיו באים המנקים לנקות את בית המדרש, היו 
לנקות  שיוכלו  כדי  הספסלים  על  הסטנדרים  את  מעלים 
בנקל, והרב היה לוקח בעצמו את הסטנדר שלו ושם אותו 

על הספסל כדי להקל על המנקים, התחשבות בזולת!
ארע פעם שאחד הבחורים ניסה לקחת את הסטנדר של 
הרב לשים אותו על הספסל והרב התבטא במירור: "ַאי, 
לי את מה  רוצה לחנך, מקלקל  לי את מה שאני  מקלקל 
שאני רוצה לחנך". זה בסה"כ סטנדר, אבל לא, גם בזה 
יעשו  וכן  יראו  ממנו  שהתלמידים  עמוקה  כוונה  לו  יש 
איך לישא בעול עם הזולת. זוהי דוגמא למידות טובות, 
להיות  וליבו  עיניו  לנתן  דוגמא  חברו,  עם  בעול  לנושא 

מיצר עליהם!
שנזכה  רצון  יהי  בישראל!  מנהיג  להיות  זוכים  ככה 
הזולת,  נראה בצער  וישרות,  לזכך עצמו במידות טובות 
בקרוב  בקרוב  נזכה  זה  ובזכות  ונעודד,  נעזור  נתמוך 

לגאולה השלימה, אמן.

העמוד טעון גניזה

המידות הטובות זה הכלי, התשתית והיסוד של הישיבה, ועם המידות הטובות 
“יבואו גם הכישרונות, התלמידים יהיו כישרוניים, יצליחו בלימוד ויתעלו"



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

30 עותקים 10 עותקים000, ,000 10 עותקים 15 עותקים000, 15 עותקים000, ,000

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

          י"ח-כ' טבת תשע"ו                                                            
 30/12/15-1/1/16           

                       

03-6162228
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דירות 
למכירה

דופלקסים







4-4.5 חדרים

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא
פנטהאוז ודירות גן

■








■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■











4-4.5 חדרים
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3-3.5 חדרים

 ■









3-3.5 חדרים

■



 ■












לדירות , למחזור 
ולכל מטרה!

במקצועיות ובאמינות.
פגישה ויעוץ חינם!

עוצמה משכנתאות!

052-7113508

■




■





מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

■
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דופלקסים
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+5 חדרים

■
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רבי עקיבא 31 קומה א'
טל': 03-6138886

נייד: 0544-980159

BA
 תיווך ויזמות

אנחנו כן גובים 
דמי תיווך מהמוכר 
כי: השירות, המיקצועיות 
והאיכות שתקבל אצלנו 
יהיו  לך  שווים הרבה יותר!
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wwwramagnet
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פנטהאוז ודירות גן



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:   י"ח-כ' טבת תשע"ו  30/12/15-1/1/16  203-6162228

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________

129

173256
424579

319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

לפרסום
בלוח

03-6162228
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וילות ובתים

4-4.5 חדרים
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2-2.5 חדרים
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4-4.5 חדרים

1-1.5 חדרים
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4-4.5 חדרים



+5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן
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3-3.5 חדרים
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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פנטהואזים ודירות גן

■





■






■





■








■






■








■









3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  י"ח-כ' טבת תשע"ו  30/12/15-1/1/16  וברכה 03-6162228

דירות 
להשכרה





4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים





+5 חדרים לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים

 ■











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'

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

■



 ביקוש
דירות

וילות ובתים





3-3.5 חדרים

■









דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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וילות ובתים
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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וילות ובתים

3-3.5 חדרים
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050-2690691 054-9470801

ברשותנו מאגר דירות 
להשכרה/מכירה
במגוון אזורים 

בעיר ומחוצה לה 
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+5 חדרים

■









■




■




■


■





3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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וילות ובתים

3-3.5 חדרים
■






2-2.5 חדרים
■








למכירה נכס בדרום
מחולק ל-5 דירות
תשואה גבוהה
052-7171815
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3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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FOX■
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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yosiyagengmail
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אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
■







ביריה

בית מאיר

■
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SpringViewIsraelcom

■






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
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בית חילקיה
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wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

כוכב יעקב
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מושב עלמה

מושב תרום
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מירון
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■





אירועים עד 70 איש
שבתות חתן/בר מצוה

לזוגות ומשפחות
אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

במחירי מבצע!
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agmailcom

 ■
















 ■













עסקים
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נדל“ן 
מסחרי
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Zlbrgmailcom

להשכרה 
שטח מסחרי 

קוסמטיקה וכו' מתאים לסלון כלות, 
052-3416199

ברמת אשכול 
70 מ"ר 

מושקע ומעוצב 
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השקעות
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קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4415114

■






בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב
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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
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מוצרים 
rושירותים
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CREST
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קוממיות
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ראש פינה                               
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wwwhapagodacom
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מכוניות
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טויוטה
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ניסאן
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RES■
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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

מחירים טובים!
מרכז הזמנות ארצי:
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צפת
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מצפה יריחו
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צפון
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סיטרואן
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
+

עניבה
180

ח לצה עניבה
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הבגדים מהחורף הקודם 
? ם י ל ו ע א  ל

באישור משרד הבריאות

03-6313775 

פיתרון פשוט 
תוצאות מדהימות

3-6 ק"ג בחודש
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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

שלוחה 2 • המידע חים

לפרסום
בלוח

03-6162228

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

■





jobsmyfacecoil

■




■








דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לב"ב ולכל חלקי 
הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■




■





■



■







■





■









■





■




■




■



sarashabtaiwallacom

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

052-7616639
בין 14:00-20:00ֹלהתֱקשר

ֹל
חוִדשים

6-

בחור
חזן/פייטן�בעֹל�ֱקןרא

רווֱק

בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי
שכר�נאה

ִדרוש
מייִדי

דרושים/ות בפתח - תקווה
מפיצי עיתונים למנויים

3:00-6:00 לפנות בוקררכב/קטנוע חובהשכר גבוה
+בנוסאפשרות להמשך עבודה בשעות היום

050-8673222

■





■


■





meirbharavrabicoil


■



egmailcom

■


■





■



■




■



■




   לוקחים אותך
לעבודה!

 ליווי אישי ומקצועי עד להשמה בעבודה! ליווי אישי ומקצועי עד להשמה בעבודה!
072-22-222-62

מאגר של אלפי משרות מבוקשות ביותר
שלא מתפרסמות בעיתונים!

15

חינוך והוראה | מזכירות | משרות אם | הנה“ח
ממשלתיות | ניהול | גרפיקאי/ת | הייטק | נהגים
מחסנאי | עבודות מהבית ועוד... גם לחסרי ניסיון!

מחפשים עבודה?

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

יותר מ-4500 משרות פנויות 
בכל התחומים מחכות לכם אצלנו
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■
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■





■





■
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omanbamgmailcom

■




■






■





■




■




■





■





055-8837921לפרטים: 

 שכר הולם

למעון באזור
המרכז

דרושות מטפלות

ֹלבניה ותיֱקה יזמית ֹלחברה
תֱקוה בפתח

עִדיפות�ֹלנסיון�ֱקוִדם�בחברות�בניה�בתפֱקיִד�ִדומה
סביבת�עבוִדה�ִדתית.

menahel13@gmail.com:נא�ֹלשֹלוח�ֱקו"ח�ֹלמייֹל

ִדרוש/ה�רו"ח

למעון בשיכון ה' בב"ב
דרושות מטפלות

למשרה מלאה/חלקית
תנאים טובים!

052-7660483

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים ובודקים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

ניתן
להשאיר 

הודעה

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!

דרושים/ות
סייעות וגננות מ“מ

לצהרונים בגני ילדים

תאים
מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצוות לוין 
בע“מ

בפתח תקוה -
אם המושבות החדשה

לפרטים: עינת 052-3568725
ימים א‘-ה‘ בלבד בין השעות: 13:30 - 17:30
משרד: 08-9261967 זר 

ם במג
הגני

לוני 
החי

שיחות נכנסות בלבד, 
משמרת בוקר עד השעה 16:00 

ללא ימי שישי, 
שכר 30 ש"ח לשעה + בונוסים 

העבודה בגבעת שמואל
מייל: roni.shalev@teleclal.comלפרטים: 054-2662669 ניתן לסמס

למוקד שירות של חברת ביטוח גדולה
דרושים/ות נציגים/ות
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korotgmail
com

■
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לחלביה בב"ב
דרוש אחראי דלפק
חרוץ זריז ומסור
למשמרות בוקר/ערב

052-660-7070



בזה המקום לא תבוא בהלת
כי יש לנו חיישן בדלת

בזה הסלון ישחקו הילדים בנחת
בזכות המצלמה שכל רגע מדווחת

בזה המטבח לא נורא אם נשכח סיר
 חיישן הטמפרטורה דאגה מליבנו יסיר

 מזו הדלת אצא בראש שקט
כי מערכת השליטה אצלי בז׳קט

ברכת 
הבית
החכם

ע״פ הוראתם של גדולי ישראל, השימוש בתשתית אינטרנט מותנה בחסימה והגנה ראויה לצרכי פרנסה ואך ורק באישור רב

בזק מביאה את הבית החכם 
לכל בית בישראל

חינם!

להצטרפות חייגו: 1-800-801-045

לבית החכם

חודש ראשון 

עד 31.1.16 או 1,000 יח'. ללא כפל מבצעים. כפוף לתקנון, למגבלות הטכנולוגיות ולתנאי השרות. השרות ללקוחות האינטרנט של בזק. 
ההתקנה ומוצרים נוספים בתשלום. המחיר כולל מע"מ לשכירות וכולל מצלמה וגלאי דלת. התמונה להמחשה בלבד. קו טלפון ותשתית 

אינטרנט בהתאם לתעריפי המסלולים והשירות. ניתן להזמין כל רכיב בנפרד.

מערכת הבית החכם כוללת :

מהיום, תוכלו לדעת מה קורה בבית גם מחוץ לבית.
הצטרפו לחבילת התקשורת הכוללת:

קו טלפון + תשתית אינטרנט לצרכי פרנסה
וקבלו בית חכם ב-29.90 ₪ לחודש

מערכת 
שמע

חיישן תנועה
וטמפרטורה

חיישן
דלת מצלמה
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