
בס"ד יום רביעי כ'  בכסלו  2/12/15 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג' י"ב כסלו תשע"ו 25/11/15

דולר ארה"ב « 3.8790
אירו « 4.1105
לירה שטרלינג « 5.8480
יין יפני « 3.1497
פרנק שוויצרי « 3.7687

עד 120
בשורה לנהגים: מיום 
רביעי ניתן לנסוע 
בכביש 6 במהירות של 
120 קמ"ש / עמ' 3

להשקיע בקטן

ולהרוויח בגדול!

www.innopatent.com

השקעה ב-2 פטנטים ייחודיים הנמצאים רגע
לפני מכירות ואקזיט, אפשרות לרווחים עם
תשואות גבוהות בהשקעה נמוכה 
ובסיכון מגודר!
לפרטים וקביעת פגישה

050-8730100

הממשלה אישרה תכנית 
לחיזוק חוסנה הכלכלי של 
ירושלים בהיקף של 100 

מיליון ש"ח כפי שהגישו שר 
האוצר, שר ירושלים ומורשת 

ושר התיירות / עמ' 2

תקציב מיוחד לירושלים: 
100 מיליון שקלים

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אריה דרעי אמר 
בישיבת הממשלה, כי על הממשלה לפנות לבנק ישראל 

ולדרוש כי שני השטרות שיונפקו בקרוב יישאו את 
דיוקניהם של משוררים מבני עדות המזרח / עמ' 3

דרעי בישיבת הממשלה: שטרות עם דמויות מעדות המזרח
ועד העובדים בחברת סופרבוס: 
"הנהלה מסרבת להכיר בוועד 
העובדים - נשבית את תחבורת 

האוטובוסים בשבוע הבא" / עמ' 4

בשבוע הבא: 
בעיות תחבורה 
בחלק מהערים 

החרדיות

בורגרים בני ברק במבצע טעים ומשתלם:

התוספת לבחירה מלבד: 
הום פרייז | קריספי - בצל פריך | צ'יפס בטטה - בתוספת 3 ₪

מארז שמינייה + 2 תוספות חינם
126

₪

בורגרים בני ברק | כהנמן 104, בני ברק | 03-5538389

*בכפוף לתקנון

 בפרפרים 

מתחייבים לשירות האדיב והמקצועי ביותר בבני ברק
ר. עקיבא 103. 03-6189970  ר. עקיבא 113. 03-6160047 הרב קוק 1. 03-6820029

עד99  159 &&

 חנוכה ענק
מבצע

מגוון מוצרי טריומף ב- 



מאת: יחיאל חן

חוסנה  לחיזוק  תכנית  השבוע  אישרה  ישראל  ממשלת 
כפי  ש"ח  מיליון   100 של  בהיקף  ירושלים  של  הכלכלי 
שהגישו שר האוצר, השר לענייני ירושלים ומורשת ושר התיירות. 
התכנית כוללת את פיתוח המגזר העסקי, עידוד תעשיית התיירות 

וחיזוק מעמדה של ירושלים כעיר אקדמיה.
"היום  התכנית:  אישור  לאחר  אמר  כחלון  משה  האוצר,  שר 
הקטנים  העסקים  ואת  ירושלים  אזרחי  את  מחזקים  אנחנו 
והבינוניים בעיר בימים לא פשוטים ואומרים להם – כולנו כאן 
ירושלים בירתנו  הנצחית, הייתה ונשארה בראש סדר  למענכם. 
העדיפויות הלאומי. בהחלטה זו אנו מוודאים כי כל התקציבים 
לצרכים  ויופנו  ירושלים  תושבי  את  ישרתו  מעבירים  שאנו 

החיוניים ביותר של העיר".
ירושלים ומורשת, זאב אלקין אמר: "אני מברך  השר לענייני 
לסיוע  שגיבשנו  התכנית  את  שקיבלה  הממשלה  החלטת  על 
בעת  דווקא  ואסטרטגי  חיוני  בצעד  מדובר  בירושלים.  העסקים 
הזאת לחיזוק חוסנה הכלכלי והביטחוני של עיר הבירה. אני שמח 
העדיפויות שלה למעשים  סדר  את  כך שהממשלה מתרגמת  על 

בשטח ומוכיחה שאנחנו לא מסתפקים בהצהרות בלבד. התכנית 
תסייע לעסקים לעמוד חזרה על הרגליים ותחזיר לירושלים את 
התיירים מישראל ומחו״ל. אמשיך לפעול כשר ירושלים ומורשת 

לקידום העיר ירושלים ולפיתוחה הכלכלי".
שר התיירות, יריב לוין: "אני מברך על אישור ההחלטה לחיזוק 
ירושלים. דווקא בימים אלו אנו רואים חשיבות לאומית מיוחדת 
בפרט,  ירושלים  ולעיר  בכלל  לישראל  הנכנסת  התיירות  בעידוד 
תיירותי  כיעד  אותה  ולשמר  בירתנו  את  לחזק  מנת  על  ופועלים 
מוביל. התשובה לטרור היא בחיזוק ירושלים, בהעמקת תשתיות 
התיירות ובהבאת תיירים רבים לבקר בה. אני משוכנע כי בכוחה 
ירושלים,  של  מעמדה  את  להעצים  היום  שאישרנו  התכנית  של 

ולהגדיל את מספר התיירים המבקרים בה".
אלקין,  זאב  ומורשת,  ירושלים  שר  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
ושר התיירות יריב לוין, הגישו בישיבת הממשלה תכנית לחיזוק 
מרכזית  חשיבות  רואים  השרים  ירושלים.  של  הכלכלי  חוסנה 
והכלכלי של  החברתי  חוסנה  וחיזוק  בסיוע  הזאת  בעת  במיוחד 

בירת ישראל ותושביה.
הקרובים  בחודשים  ש"ח  מליון  בכ-100  תתוקצב  התכנית 

ותכלול את הצעדים הבאים:
לפיתוח  הרשות  באמצעות   - בירושלים  העסקי  המגזר  פיתוח 

קטנים  עסקים  חיזוק  עבור  ש"ח  מיליון   70 כ-  יוקצו  ירושלים 
הלוואות  קרן  לטובת  ש"ח  מיליון   5 יוקצו  בנוסף,  ובינוניים. 
היהודית  הסוכנות  עם  יחד  שתופעל  קטנים,  לעסקים  ייעודית 
ותייצר הלוואות בתנאים נוחים לעסקים בירושלים בסכום כולל 

של למעלה מ-40 מיליון ש"ח.
יוקצו  עידוד תעשיית התיירות בירושלים - במסגרת התוכנית 
ירושלים  שיווק ממוקדת של  פעילות  לטובת  מיליון ש"ח  כ-20 
כדי  בעיר  תרבות  ואירועי  הפנים  תיירות  וחיזוק  נכנסת  לתיירות 

להביא קהלים נוספים לירושלים.
להגדיל  במטרה  אקדמיה-  כעיר  ירושלים  של  מעמדה  חיזוק 
את מספר הסטודנטים שלומדים בעיר יוקצו למעלה מ-11 מיליון 

ש"ח.
סיוע בתשלומים לבעלי העסקים- ההחלטה מציינת את ההנחיות 
משמעותיות  הקלות  למתן  באשר  המיסים  רשות  ראש  שמוציא 
והקלות  ותשלומים  חובות  פריסת  זה  בכלל  הגבייה.  במחלקות 

בצעדי האכיפה.
השרים מבקשים להודות ליו"ר ועדת הפנים דודי אמסלם, יו"ר 
סיעת כולנו רועי פולקמן, יו"ר ועדת הכספים משה גפני וחה"כ 
בירושלים, שסייעו  ובמיוחד להנהגת בעלי העסקים  עזריה  רחל 

רבות בגיבוש התכנית.

מאת: יעקב אמסלם

והגליל  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  השר 
אריה דרעי אמר בישיבת הממשלה ביום 
ישראל  לבנק  לפנות  הממשלה  על  כי  ראשון, 
ולדרוש כי שני השטרות שיונפקו בקרוב יישאו 

את דיוקניהם של משוררים מבני עדות המזרח.
דברי השר דרעי נאמרו בדיון בממשלה לציון 
ערב  מארצות  היהודים  וגירוש  היציאה  יום 

ומאיראן.

בדיון אמר עוד השר דרעי: ״הנצחת מורשת 
בני עדות המזרח לוקה בחסר. יש עוד הרבה מה 
לעשות בכל הקשור למורשת יהודי עדות המזרח 
ישראל  ילדי  החינוך.  למערכת  הקשור  בכל 
צריכים ללמוד גם על ההיסטוריה של היהודים 
וסופרים  משוררים  על  ומאיראן,  ערב  מארצות 
שפעלו  רוח  אנשי  ועל  המזרח  מעדות  יהודיים 

באותן ארצות.
בעניין  החלטה  לקבל  חייבת  "הממשלה 
השטרות ולהנציח משוררים בני עדות המזרח על 
השטרות החדשים שיוציא בקרוב בנק ישראל".

מאת: הילה פלאח

להכשרה  החרדי  שהמרכז  לאחר 
מקצועית חשף את סיפורו של האברך 
בניין, שהצליח  בוגר מגמת הנדסאות  החרדי, 
להקים עסק משגשג של הנדסת מבנים – וזאת 
למרות שהוא מקדיש כ-6 שעות ביממה - אך 
מקרה  חושף  הוא  הפעם  התורה,  ללימוד  ורק 

מעניין אחר.
שמגיע  היעד  קהל  כלל  שבדרך  למרות 
ברחבי  המרכז  בשלוחות  בלימודים  להשתלב 
הארץ – הוא צעיר, בשלוחת בני ברק הופתעו 
לראות את הזוג בשנות ה-60 שהגיע להשתלב 
באחת המגמות, וזאת למרות גילם הלא צעיר.

הזוג המדובר עלה מצרפת, האיש הוא קבלן 
ללמוד  הגיע  הוא  וכעת  במקצועו,  שיפוצים 
במטרה  באה  רעייתו  בנין.  הנדסאי  לתואר 
להשלים תואר הנדסאי אדריכלות, וזאת בכדי 
העסק  את  לקדם  יחדיו  יוכלו  הם  שבעתיד 
והן  הבנייה  בשלב  הן  אותו,  ולמנף  שלהם 

בשלב התכנון האדריכלי והעיצוב.
הוא  ברק  בבני  השלוחה  מנהל  עם  בשיחה 
הזוג המבוגר  בני  הזה של  "המקרה  כי  מספר 

לקושי  מעבר  כי  רבה,  התפעלות  מעורר  הוא 
דברים  וללמוד  כזה  בגיל  לבוא  של   – הקיים 
חדשים – יש להם גם התמודדות לא פשוטה 
בלוחות הזמנים, יש להם ילדים עם משפחות 
מבוגרת  אמא  גם  יש  ולאשה  ונכדים,  ברוכות 
שהיא מטפלת בה, ולמרות כל זה הם מקפידים 

ומשקיעים כראשוני הצעירים".
"הם ממש משקיעים ועברו את כל הבחינות 
פרויקט  של  בשלב  הם  כעת  רבה,  בהצלחה 
מפספסים  לא  שהם  לראות  ומדהים  הגמר, 
שום הנחיה, אפילו יותר מהצעירים שלפעמים 

מתקשים", אומר מנהל השלוחה.
כמו"כ הוא מוסיף כי "מהמקרה הזה אפשר 
הוא  החרדי  במרכז  הנלמד  שהחומר  ללמוד, 
ומצד  מאוד  גבוהה  ברמה  מקצועי  אחד  מצד 
שני - מותאם ורלוונטי לכל אדם ולכל גיל, וכי 
מי שבא עם רצון להתקדם ללמוד ולהצליח – 

אין ספק שהוא יגיע רחוק".
אנושי  מקרה  עוד  הוא  הזה,  הסיפור 
להכשרה  החרדי  המרכז  כותלי  בין  המתרחש 
מקצועית שמוביל כבר שנים רבות את לימודי 
ב-6  החרדי,  במגזר  ולנשים  לגברים  התעודה 
של  רחב  ובמגוון  הארץ,  ברחבי  שלוחות 

מגמות לימוד.

הממשלה אישרה תכנית לחיזוק חוסנה הכלכלי של ירושלים בהיקף של 100 מיליון ש"ח כפי 
שהגישו שר האוצר, שר ירושלים ומורשת ושר התיירות  התכנית כוללת את פיתוח המגזר 

העסקי, עידוד תעשיית התיירות וחיזוק מעמדה של ירושלים כעיר אקדמיה

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אריה דרעי אמר בישיבת 
הממשלה, כי על הממשלה לפנות לבנק ישראל ולדרוש כי שני השטרות 

שיונפקו בקרוב יישאו את דיוקניהם של משוררים מבני עדות המזרח

המרכז החרדי מציג: זוג, בני למעלה משישים שעלו מצרפת, 
החליטו להשלים את לימודי התואר שלהם – הנדסאי בניין 

והנדסאית אדריכלות, כדי לקדם את העסק שלהם

דרעי בישיבת הממשלה: שטרות 
עם דמויות מעדות המזרח

הזוג שהפתיע את כולם ועשה את הבלתי יאומן

        כ' בכסלו תשע"ו 22/12/15

תקציב מיוחד 
לירושלים: 100 
תקציב מיוחד. מיליון שקלים

חומות העיר 
ירושלים



בשורה לנהגים: 
שר התחבורה 

ישראל כץ: מיום 
רביעי ניתן לנסוע 
בכביש 6 במהירות 

של 120 קמ"ש

"חברות הביטוח מערימות קשיים על 
מבוטחים שנמצאים במצב סיעודי" - את 

הדברים אומר הרב שמאי שזירי, יו"ר 
החברה המרכזית למימוש זכויות, מי 

שעומד בראשות חברה שמלווה את החולים 
ובני משפחותיהם, בעת שהם מבקשים 
להפעיל את הביטוח הסיעודי שברשותם

עד 120

"מבחני התלות של חברות 
הביטוח בלתי אפשריים"

מאת: אלי שניידר

6 התקבלה  בכביש  הנסיעה  את מהירות  לעלות  ההחלטה 
שיפורים  בכביש  בוצעו  האחרונה  השנה  שבמהלך  לאחר 
בטיחות  מעקות  החלפת  השאר  בין  שכללו  רבים,  בטיחותיים 
בכבישים  כי  עולה  מנתוני משרד התחבורה  מרעיד.  פס  והתקנת 
כל  נרשמה  לא  קמ"ש,   110 ל-   100 מ-  המהירות  עלתה  בהם 
השפעה שלילית ולא חלה כל הרעה בבטיחותם של הנהגים. יתרה 
תאונות  במספר  ירידה  נרשמה  אף  אלה  מכבישים  בחלק  מכך, 

הדרכים.
לראשונה בישראל. החל מיום רביעי השבוע ניתן יהיה לנסוע 
110 קמ"ש  120 קמ"ש, במקום  מירבית של  6 במהירות  בכביש 

כיום. כך הודיע היום שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ.
6 התאפשרה לאחר  הנסיעה המותרת בכביש  העלאת מהירות 
את  להעלות  המאפשרת  חדשה,  תקנה  על  חתם  התחבורה  ששר 
 120 ל-  מהירים  בכבישים  המותרת  המירבית  הנסיעה  מהירות 

קמ"ש.
שיפורים  ישראל,  חוצה  כביש  חברת  ביצעה  האחרונה  בשנה 
מעקות  החלפת  השאר  בין  הכוללים  בכביש,  רבים  בטיחותיים 

והתקנת  לגשרים  בטיחות במספר קטעים בכביש, חיבור מעקות 
פס מרעיד ומחזירי אור )עיני חתול( בקטעים מרכזיים של הכביש.

בשלב הראשון, מהירות הנסיעה בכביש 6 תעלה ל-120 קמ"ש, 
חדיד  למנהרות  ועד  שבצפון  עירון  מחלף  שבין  הכביש  בקטע 
שבדרום. משרד התחבורה פועל בימים אלה להעלות את מהירות 
ועד  סורק  ממחלף  הכביש,  של  יותר  הדרומי  בקטע  גם  הנסיעה 

מחלף מאחז.
לקביעת  חדשות  הנחיות  לאמץ  כץ  השר  החליט   2011 בשנת 
בישראל.  הדרכים  ברשת  המותרת  המירבית  הנסיעה  מהירות 
בכבישים  המותרת  המהירות  הועלתה  אלה,  הנחיות  במסגרת 
מהירים מ- 100 ל- 110 קמ"ש ובכבישים בינעירוניים מ- 90 ל- 
100 קמ"ש, ובכבישים אחרים, ירדה מהירות הנסיעה ב- 10 עד 

20 קמ"ש. 
המהירים  בכבישים  המהירות  העלאת  כי  ציין  כץ  השר 
והבינעירוניים מבוצעת במסגרת אימוץ הנחיות חדשות לקביעת 
של  מקצועי  צוות  ידי  על  שגובשו  בישראל  הנסיעה  מהירויות 
מהנדסי תנועה ובטיחות. במסגרת זאת, הותאמה מהירות הנסיעה 

בכל כביש, בהתאם לתנאי הדרך.
מנתוני משרד התחבורה עולה כי בכבישים בהם עלתה המהירות 
מ- 100 ל- 110 קמ"ש, לא נרשמה כל השפעה שלילית ולא חלה 

מכבישים  בחלק  מכך,  יתרה  הנהגים.  של  בבטיחותם  הרעה  כל 
אלה אף נרשמה ירידה במספר תאונות הדרכים.

בשורה  וניצב  בישראל,  ביותר  המתקדם  הכביש  הוא   6 כביש 
אחת עם הכבישים המתקדמים בעולם. הכביש נסלל בסטנדרטים 
גבוהים ביותר, ומאפשר נסיעה רציפה ומהירה לכל אורכו, ללא 

אף רמזור.
מהירות  התאמת  כץ,  לדברי 

ובכבישים   ,6 בכביש  הנסיעה 
בעקבות  התאפשרה  בארץ,  אחרים 
בשנים  שחל  המשמעותי  השיפור 
האחרונות בתשתית הכבישים בכל 
משרדי  אנשי  את  "הנחיתי  הארץ. 
הנסיעה  מהירות  את  להתאים 
המירבית בכל כביש חדש שנסלל, 

זאת  הדרך,  לתנאי  בהתאם 
למנוע  במטרה  גם 

מיותרים  קנסות 
 , " ם י ג ה נ מ

הוסיף כץ.

מאת: הילה פלאח

ביטוח  הוא  סיעודי  ביטוח 
וכן  פרטי  באופן  שנרכש 
המשלימים  הביטוחים  במסגרת 
אמור  הביטוח  החולים.  קופות  של 
במצב  שנמצא  למבוטח  להשתלם 
הפוליסה  הגדרת  לפי  סיעודי, 
שברשותו. בפועל, מרבית התביעות 
לסיעוד שמוגשות לחברות הביטוח 
נדחות. הסיבה לדחיה נעוצה בעיקר 
שאותם  קשים,  תלות  מבחני  בשל 
כתנאי  הביטוח  חברות  מציבות 
אחד  מקרה  הנה  הפיצוי.  לקבלת 

כזה. 
שמעסיקה  ג.  אהרון  של  משפחתו 
שעבר,  מוחי  אירוע  לאחר  זר  עובד 
פנתה לחברת הביטוח שלו וביקשה 
לו. חברת  המגיע  הפיצוי  את  לקבל 
הביטוח שלחה ללא הודעה מוקדמת 
נציג מטעמה לביתו של אהרון, שם 
ערך לו הנציג מבחן תלות בנוכחות 
העובד הזר ומבלי נוכחות מתבקשת 
וחצי  חודש  לאחר  משפחה.  בן  של 

שאהרון  מכתב  קיבלה  המשפחה 
הפוליסה.  כהגדרת  סיעודי  איננו 
נציג  לשלוח  ביקשה  המשפחה 
הבקשה  אולם  חוזרת,  להערכה 
נדחתה בתואנה כי לא חל כל שינוי 
בדיקתו  מאז  אהרון  של  במצבו 
בביתו.  לו  שנערכה  האחרונה 
עזרה  בבקשת  פנתה  המשפחה 

לחברה המרכזית למימוש זכויות. 
ביקש  החברה  של  הרפואי  הצוות 
שנערך  התלות  מבחן  את  לקבל 
מהמבחן  הביטוח.  מחברת  לאהרון 
חסרה  בדיקה  עלתה  שהתקבל 
לפרטים  התייחסות  נעדרת  ביותר, 
חיוניים בנוגע להזדקקותו של אהרון 
לסיוע. הצוות הרפואי פעל לפתיחת 
לחברת  המציא  מחדש,  התביעה 
הביטוח חוות דעת גריאטרית בנוגע 
ווידא  כן,  כמו  אהרון,  של  למצבו 
תלות  להערכת  שוב  ישלח  שנציג 
מחודשת. הפעולות שננקטו על ידי 
כיעילות.  התבררו  הרפואי  הצוות 
בסופו של דבר חברת הביטוח חזרה 
אהרון  של  למשפחתו  והודיעה  בה 
שהיא מאשרת את הביטוח הסיעודי. 
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מאת: אלי שניידר

בשורה לנהגים: משרד התחבורה ועיריית ירושלים 
את  שיהווה  חדש  מחלף  להקמת  בעבודות  החלו 
בגין  כביש  את  ויחבר  ירושלים  הדרומי של  הכניסה  שער 
על  הנסלל  הכביש   .)60 )כביש  המנהרות  לכביש  דרום 
ירושלים  את  לחצות  לראשונה  יאפשר  מוריה,  חברת  ידי 
בנסיעה מהירה ורציפה ללא רמזורים, מצפונה ועד דרומה.
המחלף החדש )מחלף רוזמרין( שעלותו כ- 120 מיליון 
מטרים   70 באורך  מנהרה  מפלסים,  שני  יכלול  שקלים, 
נתיבים בכל צד. המפלס העליון של המחלף ישמש  ושני 
את התנועה על רחוב רוזמרין שבאזור ובעתיד, ישרת את 
זה.  בציר  לעבור  הצפויה  הכחול(,  )הקו  הקלה  הרכבת 
לכביש  ישיר  חיבור  יהווה  המחלף  של  התחתון  המפלס 

המנהרות.
פרויקט  כי  ציין  כץ,   ישראל  והמודיעין,  שר התחבורה 
הגדול  התחבורה  פרויקט  הינו  דרום  בגין  כביש  הארכת 
לדבריו,   האחרונות.  בשנים  בירושלים  המבוצע  ביותר 
המקצה  ירושלים  את  לחצות  לראשונה  יאפשר  הכביש 
רמזורים.  ללא  ביותר,  הצפוני  לקצה  ועד  שלה  הדרומי 

נתיבים  בני שלושה  כביש,  קילומטרים של   16 ב-  מדובר 
לכל כיוון ארבעה מחלפים, עשרה גשרים ושתי מנהרות.

לדברי השר כץ, מדובר במגה פרויקט שעלותו הכוללת 
את  ישנה  שבסיומו,  שקלים,  ורבע  במיליארד  נאמדת 
הנסיעה  זמן  את  ויקצר  בירושלים  התחבורתית  המציאות 
מבגין צפון ועד כביש המנהרות ל-12 דקות בלבד לעומת 
45 דקות כיום. שר התחבורה הוסיף כי כביש בגין מהווה 
בכל  משרדו  שמקדם  התחבורתית  במהפכה  נוסף  נדבך 

רחבי הארץ ובכללם גם במטרופולינים הגדולים.
ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ציין כי כביש בגין הוא 
אחד הפרויקטים הגדולים בתחום התחבורה המתבצע כיום 
בעיר. הכביש מאפשר לחצות את ירושלים במהירות מדרום 
משמעותית  להקלה  מביא  הכביש  רמזורים.  ללא  לצפון, 
העיר,  וצפון  למרכז  אותו  ומחבר  העיר  בדרום   בתנועה 
משמעותית  מקצר  הכביש  בנוסף,  התושבים.  לרווחת 
עם  בשיתוף  העירייה  ולעבודה.  לבית  ההגעה  זמן  את 
בירושלים  את מערך התחבורה  משרד התחבורה משפרת 
להמשיך  היא  והכוונה  שקלים  מיליארדי  של  בהשקעה 
ולפתח את התשתיות התחבורה בעיר באמצעות הארכת קו 

הרכבת הקיים, הקמת קווי רכבת קלה חדשים.

בקרוב: שער כניסה דרומי חדש לירושלים. החלו העבודות להקמת 
מחלף חדש בכביש בגין דרום שבסיומו יתאפשר לחצות את עיר 

הבירה ב-12 דקות בלבד  השר כץ: מדובר במגה פרויקט שעלותו 
הכוללת נאמדת במיליארד ורבע שקלים, שבסיומו, ישנה את המציאות 

התחבורתית בירושלים

כניסה חדשה. 
כביש בגין דרום

הכניסה 
הדרומית של 

ירושלים

יותר מהיר. 
כביש 6

הנחיות חדשות. 
השר ישראל כץ
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מאת: מיכאל חן

סופרבוס  בחברת  העובדים  ועד 
על  הכריז  לעובדים  בכוח  המאוגד 
סכסוך עבודה בחברה. המשמעות : כבר 
להשבית  העובדים  יוכלו  הבאה  בשבוע 
את פעילות האוטובוסים. חברת סופרבוס 
מפעילה מאז 2009 את אשכול בית שמש 
נוסעים  מליון   9 )כ-  ירושלים  ופרוזדור 
המכרז  את   2014 מרץ  ומאז  בשנה( 
משרד  של  ה"עמקים"  אשכול  להפעלת 
יישובי  את  הכולל  אשכול  התחבורה, 
בית  עמק  עילית,  יקנעם  יזרעאל,  עמק 
עוספייה  כרמל,  אל  דליית  טבריה,  שאן, 
כוללים  החברה  קווי  והסביבה.  עפולה 
צפת  לכרמיאל  גם  בינעירוניים  קווים 
מחודש  למעלה  לפני  ועוד.  העמק  מגדל 
הודיע וועד העובדים לחברה על הפיכתו 
של הכוח לעובדים לארגון היציג בחברה 
- לאחר שלמעלה משליש מ-650 הנהגים 
בחברה התאגדו בכוח לעובדים. עד עתה 

העובדים  בוועד  להכיר  החברה  מסרבת 
קיבוצי,  להסכם  מו"מ  עימו  ולפתוח 

כנדרש בחוק.
על  לעבור  הוא  מהחברה  שנדרש  "כל 
כי  להיווכח  ששלחנו,  החברים  רשימת 
יציג ולהתחיל עימנו במו"מ  אכן הארגון 
לרווחת  בחברה  ההעסקה  תנאי  לשיפור 
בוטל  עופר  אומר  והנוסעים",  הנהגים 
חבר ועד ונהג בסניף בית שמש. "במקום 
להתחמק  מאמץ  כל  לעשות  ממשיכה  זה 
מהנוסעים  ולהתעלם  ומתן  ממשא 
ההנהלה,  סרבנות  מחיר  את  שישלמו 

בשביתות ושיבושי עבודה".
העסקתם  תנאי  על  קובלים  העובדים 
בענף:  המקובלים  התנאים  מן  הנמוכים 
נסיעה של שעה, מוגדרת כארבעים דקות 
בלבד ומתוגמלת בהתאם. הנהגים חייבים 
על  תשלום  לקבל  ולא  בפיצולים,  לעבוד 
השעות הריקות שביניהם ולסוף-  אין כל 

הגדרה מתי מסתיים יום עבודה. 
ותחלופת  מתוסכלים  בחברה  "הנהגים 
כך.  על  מעידה  בחברה  הגבוהה  הנהגים 

המקסימום,  את  לתת  מהנהגים  מצפים 
לא  האלמנטאריים  שהתנאים  בעוד 
ניתנים.  שעות העבודה ארוכות ולעיתים 
מסביר   חוק",  עפ"י  המותר  גבול  על 
בית  בסניף  ונהג  ועד  חבר  זענין  מאהר 
שמש. עוד עולה, כי התנאים בהם עובדים 
הנהגים חריגים. "נוכחנו לגלות כי בחלק 
מהתחנות אין לנהג שירותים! המצב שבו 
והחברה  הכביש  על  שעות  מבלה  נהג 
לא  אדם,  כבן  להתפנות  לו  מאפשרת  לא 
לתפישת  קיצונית  דוגמא  זהו  נתפשת! 
הנהגים כשקופים", אומר אסף בונדי רכז 

התחבורה הציבורית בכוח לעובדים.
לעובדי  מצטרפים  סופרבוס  עובדי 
"קווים"  הציבורית  התחבורה  חברות 
בכוח  מאוגדים  שכבר  תעבורה"  ו"אגד 
קיבוצים.  הסכמים  על  וחתמו  לעובדים 
בכך הופך הארגון לארגון העובדים הגדול 
בין חברות התחבורה הציבורית הפרטיות 
אלה  בחברות  הנהגים  ממחצית  )למעלה 
מכלל  ושליש  לעובדים,  בכוח  מאוגדות 

נהגי האוטובוס בארץ(.

ועד העובדים בחברת סופרבוס: "הנהלה מסרבת להכיר בוועד העובדים - נשבית 
את תחבורת האוטובוסים בשבוע הבא"

אבי בנטוב

מחלקת עסקים

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

חקלאי זקן ושבע ימים, כוחותיו אפסו לו, לא 
יחידו  בנו  השדה,  את  לחרוש  ביכולתו  היה 
כתב  שביצע.  בנק  שוד  על  בכלא  ישב  אהב,  אשר 
הלשון:  בזה  השודד,  לבנו  הישיש  החקלאי  מכתב 
"בני יקרי כוחותיי אפסו לי, אין בכוחי לחרוש את 
לקחת  יכול  אתה  מתי  לחמי,  מטה  שהוא  השדה, 
דחוף  במכתב  לאביו,  הבן  ענה  מהמעצר?  חופשה 
ובהול: "אבא היקר, אל תחרוש את השדה, באחת 
הפינות של השדה קברתי את כספי השוד עליו אני 

יושב". 
למחרת בבוקר, עם מכתב הבן, פלוס צו חיפוש 
עם  שוטרים,  עשרה  הגיעו  תורן,  לילה  משופט 
השדה  את  להפוך  והתחילו  דחפורים,  ארבעה 
שלח  המבוהל,  האב  האוצר.  את  למצוא  במטרה 
לבנו מכתב, "בני היקר, אל תשאל מה קרה, הגיעו 
צו  דחפורים,  ארבעה  עם  שוטרים  עשרה  לביתנו 
לעצמו  חייך  באדמה.  סנטימטר  כל  הפכו  חיפוש, 
הבן המסור והשודד: אבא, זה המעט שיכלתי לעזור 

לך מתוך כותלי הכלא.
רעיונות,  מחשבות,  קודח  שלנו  הראש  פעם  לא 
אנחנו  איך  שלנו,  העסק  את  מקדמים  אנחנו  איך 
נכון  יותר.  גורמים ללקוחות להגיע לקנות, ולקנות 
מיני  כל  עבורכם,  לנו  ממציאים  השיווק  שמומחי 
בעגה  לצוף.  כדבורים  אתכם  למשוך  איך  גימיקים 
למשל,  דבש".  "מלכודת  לזה  קוראים  המקצועית 
אם תתלו שלט על החנות שלכם 33% הנחה, לא כל 
כך יגרה אף לקוח להיכנס, אבל אם יהיה כתוב על 
החלון 2+1 זה ימשוך יותר את הלקוחות להיכנס. 
למרות שגם מבצע זה שווה ערך ל-33% הנחה. רק 
לא  ברורים,  מבצעים  רוצים  הלקוחות,  אנחנו  מה, 

תרגילי סודוקו.
חוץ ממבצעים חמים ולוהטים, ניתן גם לעצב את 
החלון ברוח הימים, אם החורף בפתח, להודיע על 
חיסול פריטי הקיץ, אם חנוכה בפתח, לכתוב כאן 
מחלקים דמי חנוכה. אני יודע שהחשש העיקרי של 
ובכלל לא  ציבור הנשים, היות שהחורף כאן קצר, 
משמש כעונה, שחלילה לא יהיו מכירות סוף עונה, 
מאוד  חשוב  רק  עצמן.  בעד  מדברות  שמילים  כך 
שהן תהיינה פשוטות וברורות. ישנה חברת השכרת 
רכב, שהסלוגן שלה מתוחכם לי מידי, "יש לנו את 

הזכות להיות הראשונים בשירות". נו באמת...
חשוב לי לציין, או כמו שידידי ישראל ק. דורש 
אני  הנאות",  הגילוי  "למען  לכתוב  פעם  כל  ממני 
מאוד  חשוב  אבל  ישיבה,  באף  משגיח  לא  אומנם 
וכל  מבצע,  תכתבו  אל  דברים".  "בהונאת  להיזהר 
הציבור  אצל  מחיר.  באותו  מוכרים  אתם  השנה 
האמריקאי, יום הנחות, הוא יום הנחות ממש, לכן 
הם קונים יותר מהישראלים, עד כדי קיום ממש של 
מסוימת  רשת  רואה  אני  פעם  לא  שופינג.  תרבות 
המפרסמת מבצע מסוים, אני יודע מניסיון, שהמחיר 
כל השנה הוא יותר זול, ובכדי למשוך את הקונים, 
לפני המבצע הם מעלים את המחיר, ורושמים לידו 
לא  שם  אני  נותנים.  שהם  הגדולה  "ההנחה"  את 
אקנה יותר, כי מבחינתי, ההנחה הפכה לאנחה. הרי 
לא אני, ולא אתם, נבערים מדעת. אף לקוח לא אוהב 
שעובדים עליו, מה גם, ולצערי הרב, מה שכביכול 
מותר לרשתות המקיימות מבצעים יומיים, לא מותר 
לחנות פרטית, כי לגופים גדולים יש יותר כח וכסף 
מסוימת  רשת  השבוע,  שראיתי  כמו  או  להפסיד, 
נייר טואלט.  גלילי  פרסמה מבצע מיוחד על מארז 
הגדולים,  הנייר  עם אחד מספקי  מבדיקה שערכתי 
התברר לי, שהמחיר לא מחיר והמבצע לא מבצע, 
מקווה שהנייר שכתבו עליו את המבצע הוא כן נייר.

החקלאי, השודד 
ונייר הטואלט

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

אוחז כשורה או אוחז בעד ערך

netanel.indursky@gmail.com  :תיקונים, הערות, עצות ושאלות במייל

חברת טל טריידינג רכשה יהלומים 
בתמורה  אור.  צבי  יהלומי  מחברת 
למוכרת  צ'קים  מספר  הרוכשת  נתנה 
אחד  את  מסרה  המוכרת  דחויים.  וחלקם 
הצ'קים לנכיון בבנק לאומי. על הצ'ק נכתב 
בע"מ",  אור  צבי  יהלומי  "חברת  לפקודת 
אך החתימה מאחור היתה "יהלומי צבי אור 
)1981( בע"מ". טרם הגיע המועד לפרעון 
הצ'ק, נקלעה יהלומי צבי אור לקשיים ולא 
את  ביטלה  הרוכשת  הסחורה.  את  סיפקה 
הצ'ק. הבנק תבע את טל טריידינג לפרוע 

את הצ'ק.
העסקה  עובדות:  שלוש  קבע  ביהמ"ש 
נכשלה  אכן  היהלומים  חברות  בין 
לבנק  הועבר  הצ'ק  סופקה,  לא  והסחורה 
לפני שנכשלה העסקה, ובנוסף, הבנק נתן 
העובדות  לאור  הצ'ק.  תמורת  "משהו" 
האלו, קבע ביהמ"ש כי בגלל הפגם שנפל 

"אוחז  מוגדר  אינו  הבנק  הצ'ק,  בהסבת 
בעד  כ"אוחז  מוגדר  הבנק  אך  כשורה", 
ערך", דהיינו מי שנתן תמורה כלשהי עבור 
שבהתאם  הרי  העובדות,  אלו  אם  הצ'ק. 
להלכה שנפסקה כבר לפני 54 שנים, אוחז 
כשלון  טענת  על  להתגבר  יכול  ערך,  בעד 
הרציונאל  השוק".  "תקנת  בגלל  תמורה, 
ה"חוב"  כי  היה,  זו  הלכה  שמאחורי 
שבשטר הוא סוג של חפץ בעל ערך. ברור 
שניתן להעביר חפץ מיד ליד, גם אם הוא 

גנוב ולא שולם עבורו דבר. 
החלטת  על  ערערה  טריידינג  טל 
וביהמ"ש  נדחה  הערעור  אך  ביהמ"ש, 
החברה.  של  חובה  את  אישר  המחוזי 
נוסף,  ערעור  והגישה  ויתרה  לא  החברה 
הפעם לביהמ"ש העליון. ביהמ"ש העליון 
נוחה  אין הדעת  כי מזה שנים רבות,  קבע 
על  להורות  ויש  ישנה  החלטה  מאותה 

ביטולה. ביהמ"ש מסביר כי השטר אמנם 
חפץ, אך יש להתייחס למהותן של הזכויות 
אפשר  אי  ובנוסף,  בו  שמחזיק  למי  שיש 

להתעלם מהחוזה שבגינו ניתן השטר. 
יכול  לא  החפץ  בעל  אחרות,  במילים 
אם  חפץ.  באותו  שיש  ממה  יותר  לקבל 
הצד  בידי  גם  פגום  הוא  פגום,  החפץ 
החפץ  בעד  שהתמורה  העובדה  השלישי. 
לא ניתנה, פוגעת בטיבו של החפץ. החוק 
למי  רק  השוק",  תקנת  "הגנת  את  העניק 
שאוחז כשורה. אחיזת שטר שאינה כשורה, 
גם אם היא בעד ערך, אינה מעמידה טעם 
פגום.  שטר  שמחזיק  מי  על  להגן  מיוחד, 
מלפרוע  הופטרה  טריידינג  טל  דבר,  סוף 
בהוצאות  חויב  לאומי  ובנק  הצ'ק  את 

משפט בסך 60,000 ש"ח.

בשבוע הבא: בעיות תחבורה 
בחלק מהערים החרדיות



רשת חנויות "אור החיים": אלעד: רח' רבי יהודה הנשיא 94, מרכז נחלת יצחק אשדוד: רח' אליעזר 
בן הורקנוס 8, מרכז שבטי ישראל • רח' רבי יהודה הנשיא 8, רובע ז' בית שמש: רח' יהודה הנשיא 6 • רח' 
נחל ניצנים 3, מרכז מסחרי, רמת בית שמש בני ברק: רח' אהרונוביץ' 12, מרכז רימונים • רח' הרב כהנמן 64 
• רח' נחמיה 28 • רח' רבי עקיבא 68 • רח' רבי עקיבא 152 ביתר: רח' הר"ן 9 חיפה: רח' מיכאל 27 ירושלים: 
אור החיים סנטר, רח' מאה שערים פינת חבקוק • רח' מלאכי 13 מודיעין עילית: ברכפלד, שד' יחזקאל 2, מרכז 
עסקים עילית • קריית ספר, רח' חפץ חיים 7 פתח תקווה: רח' רוטשילד 75 נתיבות: רח' הרמב"ם 1, מרכז מסס

בנק הפועלים מזמין אתכם ליהנות 
ממגוון ספרי ילדים ב-10 שקלים!

 גם השנה בנק הפועלים יוצא במבצע לעידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער: "תקרא - תצליח".
 לקוחות כל הבנקים, בואו במשך החודש הקרוב לאחת מחנויות רשת "אור החיים", 

 ותוכלו לרכוש ספרי ילדים לכל הגילאים מהמגוון שבמבצע במחיר של ₪10 בלבד לספר!
המבצע בתוקף בין התאריכים ו' בכסלו עד ו' בטבת תשע"ו )18.11-18.12.2015(.

השירות, המכירה וטיב הספרים הינם באחריות רשת "אור החיים" בלבד

bankhapoalim.co.il/bsd 03-6532407

ְצִליַח. ְקָרא, ַתּ ִתּ

כשספר נפתח, עולם שלם נפתח...



כ' בכסלו תשע"ו 2/12/15כ' בכסלו תשע"ו 62/12/15 עריכה: הילה פלאח צרכנות
hila@kav-itonut.co.il

מתחדשים
"טל רהיטי תינוקות" 

מציגה את:  BeSafe סדרת 
כיסאות בטיחות לרכב לילדים 
המיובאת בבלעדיות מנורבגיה 
בעלת תקן אירופאי המחמיר 

ביותר בעולם. 
מחיר: 699 ₪ להשיג: 
בחנויות המובחרות 

ברחבי הארץ

על
המדף

                  ויסוצקי פותחת את החורף חדש
בסדרת  חדשים  טעמים  ומשיקה 
ג’ינג’ר  ירוק  ויסוצקי  ירוק:  ויסוצקי 
לימון  ירוק  וויסוצקי  חריף,    Spicy
ודבש. מחיר מומלץ לצרכן:  24.90 ₪

משחקיה חדשה מחכה לכם בביג שופ 
בשורה חדשה בסניף ירושלים, חנות ביג שופ 
ההורים  על  להקל  רוצה  בתלפיות  הגדולה 
שלל  עם  חדשה  משחקיה  לקניות.  שבאים 
שלכם,  לילדים  מחכה  בטיחותיים  מתקנים 
המחלקות  בין  להסתובב  תוכלו  שאתם  בזמן 
ולסיים את הקניות שלכם בנחת, הילדים ייהנו 
חנוכה  לקראת  וחדשה.  צבעונית  ממשחקיה 
לחנוכה  מתנות  הצעצועים  במחלקת  תמצאו 
גם  תמצאו  חנוכה  נס  את  מבצעים,  בשלל 
ונשים.  גברים  לילדים,  ההלבשה,  במחלקות 
וכמובן מחלקת התינוקות שם תמצאו את כל 

הקוסמטיקה  במחלקת  למשפחה,  שהצטרף  החדש  לתינוק  שצריך  מה 
מחכים  שופ  ביג  ברשת  המדפים  על  ולצייד.  להצטייד  תוכלו  הבית  וכלי 

לכם כל הזמן עם סחורה חדשה.

כיתן
משיקה את קולקציית 
המצעים לסתיו חורף 

2015-2016 ניתן להשיג 
ברשת חנויות כיתן  ובחנויות 

גולף&קו. טווח מחירים: 
  ₪ 319-689

GOLBARY משיקה: 
ליין מטריות איכותיות במגוון 
דוגמאות, ב- 2 גדלים שונים, 
עשויות מחומרים עמידים נגד 

רוחות ומים. מטריה גדולה 
– 99.90 ₪ קטנה מתקפלת 
– 89.90 ₪  ועכשיו במבצע - 

30% הנחה

חברת הרבלייף משיקה: סדרת טיפוח 
לנשים ולגברים ממרכיבים טבעיים להזנה מאוזנת 
 HERBALIFE SKIN -ולהארכת נעורי העור

בהרכב של המוצרים קיימים למעלה מ- 15 ויטמינים, 
נוגדני חמצון ומרכיבים צמחיים. במהלך מחקרים 

שערכה החברה, הוכח כי תוך 7 ימים בלבד, נרשם 
שיפור משמעותי במצב העור שנראה חלק, רך וזוהר 

יותר. ניתן להשיג ב: 03-9431155  

SABON מבצעים לכלל הלקוחות ברשת
  על כל מוצרי החנות. 15-31.12.2015 2+1 :  

קרם ידיים ב 15 ₪ בקנייה מעל 120 ₪, 
נרות בכוסות קטנות מהודרות במארז ב-24 ₪ 

שמן גוף 50 מ"ל - 20 ₪. 
תוקף המבצעים: 1-31.12.2015 אין כפל מבצעים והנחות. 

לחברי מועדון: 1+1 על כל מוצרי האווירה ועל כל מוצרי 
הקוסמטיקה מהקולקציה
timeless spark בניחוח 

מבצעים ארציים לחודש דצמבר 2015  
במותג הטיפוח Weleda: כל מוצרי הטיפוח 

מבית המותג WELEDA ב-  20% הנחה ברשת "ניצת 
הדובדבן".  כל מוצרי הטיפוח מסדרת הביוטי  ב- 20% הנחה. 
ברשתות: "ניצת הדובדבן", "קסטל", "אניס", "אורגניק מרקט", 

 "סופרפארם" ובתי מרקחת וטבע נבחרים.
מבצע הריון ותינוקות: 2+1 )שניים+אחד הזול בניהם( ברשתות: 

"סופרפארם" , "ניופארם", "קסטל", "אניס", 
"שילב" ו"מוצצים". תוקף המבצעים: 1-31.12.2015 

או עד גמר המלאי

נעלי האופנה של ניו באלאנס, 
מדגם WL574 משלבות מחווה עיצובית לנעלי 
הריצה הקלאסיות תוך שמירה על הטכנולוגיה 
המפורסמת והייחודית בתחום הנוחות ובלימת 

הזעזועים. מחיר: 499-569 ₪ לדגמי נשים. 
להשיג בחנויות המותג 

ובשווקים המורשים

 JOYA COLLECTION  חברת
 .KERATIN MY COLLECTION מציגה את סדרת
מוצרי הסדרה מבוססים על פורמולות ייחודיות, ללא מלחים, 
מועשרות בחלבון קראטין טהור וקומפלקס ויטמינים המכיל 

תמצית שמן ארגן, ויטמין E, רכיבים אנטי אוקסידנטיים 
וחומצות שומן חיוניות המסייעים לשיקום סיב השיערה 

וחיזוקה. שמפו - 500 מל' –35 ₪, מסכת הזנה – 55 ₪, סרום – 
50 ₪. מוצרי ג'ויה קולקשיין משווקים 

בחנויות נבחרות

סופר-פארם נרתמת למען ילדים 
בסיכון: קונים מדבקות קיר לילדים 

ב-10 ₪ ותורמים ל'מפעל להכשרת 
ילדי ישראל', העמותה מעניקה 

מסגרת חינוכית משקמת ותומכת 
לכ-1000 ילדים ובני נוער.

 Laline
הרשת הבינלאומית לטיפוח 
הגוף והנפש מציגה לחורף 
ולחג החנוכה סדרת נרות 
אווירה במגוון ניחוחות: 8 

ניחוחות ל 8 ימים. 
מחיר: 79.90 ₪

רשת אירוקה יוצאת במבצע: 
קולקציית הקפסולה החדשה של 

משקפי השמש שעוצבה ע"י מעצבי 
אופנה ישראלים  ב- 25% הנחה. 

מחיר קולקציית המעצבים: 
525 ₪  במקום ב 700 ₪ טובה'לה 

חסין: 725 ₪, במקום 1,000 ₪. 
החל מה- 1.12.15 

עד ה- 31.12.15

מותג הנעליים והתיקים
 CHARLES & KEITH 

מציג: קולקציית נעליים 
חגיגיות לערב או לאירוע במספר 

סגנונות וצבעים. 
להשיג בחנויות הרשת

             חברת "הגלידות של פלדמן" מציגה:  "מנבו" 
בטעמים וניל ומוקה 96 קלוריות בלבד ליחידה – קינוח 
מפנק גם לשומרים על המשקל ומשיקה אריזת 12 יח' 
במהדורה מוגבלת המכילה קרם קישוט "צייר לי פרצוף" מתנה. 
בעזרת קרם הקישוט ניתן לצייר על המנבו לפני האכילה

5% שומן              חדש מתנובה: קרם בישול צמחי 
העדה  בד"ץ  בכשרות  לבישול  לשמנת  פרווה  תחליף 

החרדית

אוסף החנוכיות הגדול בעולם 
מצוי  ישראל  במוזיאון 
הגדול  החנוכיות  אוסף 
כאלף  כולל  האוסף  בעולם. 

יהודית  ותרבות  לאומנות  באגף  ישראל.  וקהילות  עדות  משלל  חנוכיות 
ייחשפו המבקרים במוזיאון לתצוגה מרשימה של למעלה ממאה חמישים 
יום  מדי  המוזיאון  יפעיל  החנוכה  ימי  במהלך  להדלקה.  כשרות  חנוכיות, 
באגף הנוער תכנית יצירה לילדים בענייני דיומא: סדנאות אמנות ליצירת 
נרות שמן מעוטרים, סביבונים מיוחדים וחנוכיות, סדנאות מיחזור ליצירת 

חנוכיות, ועוד.  הכניסה לילדים חינם.

חנוכה פעם בשנה: 8 ימים 8 מבצעים
גלית איטליה ממשיכה את המסורת השנתית 
בימים  לקורסים  לנרשמות  מתנות  ונותנת 
לאחד  לנרשמת  מתנה  תינתן  יום  כל  החג. 
מהקורסים הנבחרים. המתנות שוות כסף רב 

הנר  ביום  איפור  לקורס  שתרשם  מי  לדוגמה:   .₪  3,000 ל-  אף  ומגיעות 
בסך  נשיאה  בתיק  מוצרים  במגוון  משודרגת  איפור  לערכת  תזכה  השני 
לקורס  הנחה   50% של  מתנה  מקנה  בשבת  היוצא  חמישי  נר   .₪  3,000
שלאחריו.  ראשון  או  שישי  ביום  לממש  יהיה  ניתן  הזה  הנר  את  כימיה. 
 הרבה מתנות בבית הספר של גלית איטליה, מהרי להתקשר: גלית )ב"ב(

054-2514702 עדי )י-ם( 054-3254617

קפה נאמן: גם לבני ברקים מגיע
סניף  הרשת  פותחת  שנה,   70 אחרי 
ומציעה  כינרת,  ברחוב  ברק,  בבני 
'נאמן'  רשת  ליהנות.  האזור  לתושבי 
שהפכה למעצמה של חמישים סניפים 
לעכו,  ועד  מאילת  הארץ,  ברחבי 
ברק.  בבני  סניף  לראשונה  פתחה 
השתתפו  בו  ומכובד  חגיגי  במעמד 
קהל,  דעת  ומובילי  ציבור  אישי  רבנים, 

שבימים  והמפואר,  החדיש  הגדול,  ברקי  הבני  לסניף  מזוזה  נקבעה 
את  קבע  שליט"א,  לאו  מאיר  ישראל  הרה"ג  המונים.  עליו  צובאים  אלה 
וחסד,  תורה  גם  שמשלבת  הרשת  בשבח  חמים  דברים  ונשא  המזוזה 
בטקס  שהקים.  המיוחדת  האימפריה  על  נאמן,  יוסי  האב  את  ושיבח 
הוקרה  תעודת  שהעניק  מציון'  'עזר  יו"ר  צ'ולק,  חנניה  הרב  גם  השתתף 
רובינשטיין, מ"מ ראש  נאמן על עזרתם לארגון, הרב אברהם  למשפחת 
עיריית בני ברק, זליג אורלנסקי, מנכ"ל 'יתד נאמן', אישי ציבור ועיתונאים 
והנפלאה  היקרה  נאמן  משפחת  את  מקרוב  להכיר  ששמחו  נוספים, 
נאמן  עופר  'נאמן'  רשת  מנכ"ל  המצליחה.  הרשת  מאחורי  העומדת 
ולהעניק  היסטורי  מאורע  היום  לקבוע  שמח  הוא  כי  ואמר  דברים  נשא 
כבר שבעים שנה,  זה  ישראלים  מיליוני  ברק, מה שאוהבים  בני  לתושבי 
וטעם. סגנונות  במגוון  'נאמן',  של  ומתוקים  מלוחים  ממאפים   הנהנים 

סופגות את השומן במקומכם
מותירים  והמטוגנים  כשהטיגונים  החנוכה,  בחג 
זקוקים  אתם  מקום,  בכל  שמנוניות  עקבות 
נייר איכותיות  - מגבות  לסנו סושי מגבות הפלא 
ומנקות  ונוזלים  שומן  עודפי  ביעילות  הסופגות 
הפלא  מגבות  סושי  סנו  משטחים.  במקצועיות 
המעניקה  חדשנית  ייצור  בטכנולוגית  מיוצרות 

שמאפשר  מה  נקייה,  תאית   100% ועשויות  ייחודי  ספיגה  כושר  להן 
וניקוי  לניגוב  גם  מעולות  חשש.  ללא  מזון  עם  במגע  אותן  להביא  לכם 
למהדרין  כשרות  כולו.  ובבית  במטבח  שונים  משטחים  של  וקל  מהיר 
בהשגחת בד"ץ העדה החרדית ומיוצרות ללא חשש גניזה וחילול שבת.

מבצע חנוכה: לילה שלישי חינם
גבעה  בראש  בצפת,  'המצודה'  מלון 
עוצר  מדהים  פסטורלי  לנוף  המתנשאת 
ומפואר  ענק  תיירותי  מתחם  המציע  נשימה, 
לנופש זוגי בצימרים מדהימים או בחדרי אירוח 
מהודרים, למשפחות, לכנסים ולאירועים יוצא 

במבצע חנוכה: לילה שלישי חינם. גם במתחם המלון וגם באחוזת עטרה 
ו-750 ₪ ללילה  500 ₪ ללילה במתחם המלון,  המפוארת מחיר מבצע: 
באחוזת עטרה, וכאמור הלילה השלישי חינם. כל חדרי המתחם, מציעים 
ספא,  עומדים  עטרה  באחוזת  האורחים  לרשות  גבוהה.  ברמה  מפרט 
בריכה, חדר כושר, גינה פסטורלית מיוחדת ועוד אטרקציות. המלון עומד 

תחת כשרות מהודרת, ומציע ארוחות בטעם ביתי משובח.

טיפים לקניה חכמה
יעילים  טיפים  מספר  לכם  מרכזת  החסד'  'נתיב 

הכינו    השכונתי:  לסופר  היציאה  לפני  ושימושים 
מוצרים  אילו  שבדקתם  רשימה  מראש,  קניות  רשימת 

אתם באמת צריכים ושאין לכם בבית.  הגדירו סכום תקציב אותו לא 
שאתם  לפני  ולשתות  לאכול  יש  רעבים,  הולכים  לא  לסופר    תעברו 
מגיעים לסופר, גם אם אתם לא בדיוק חשים תחושת רעב כרגע  כדאי 
לבצע את רשימת הקניות לסופר במטבח, ולבדוק ישר האם חסר לכם 
 ואחרון הכי  מוצר זה או אחר וכמה נשאר לכם מהמוצרים שקיימים 
חשוב, בדקו את החשבונית לאחר הקניה, תתפלאו לדעת שבכול שנה 
בתשלום  טעויות  בגלל  שקלים  אלפי  עשרות  המזון  רשתות  מרוויחות 
או  גדולה מהכמות האמתית  כמו: העברת המוצר בכמות  סיבות  בשל 
 25 'נתיב החסד' רשת סופר מרקטים בת  חיוב על מוצר שלא רכשתם. 
סניפים הפזורים ברחבי הארץ, בכול שכונה בריכוזים החרדיים, קרובים 

לבית ובמחירים שווים.

ניקוי הרצפה מעולם לא היה קל כל כך
סנו סושי מטליות ענק לחות לשימוש חד פעמי, 
הרצפות  סוגי  כל  של  מהיר  לניקוי  המתאימות 
הרצפה.  של  ונוח  קל  מהיר,  ניקוי  המאפשרות 
למטלית מרקם מיוחד של כריות ניקוי המאפשר 

הסרת לכלוך וניקוי קל יותר ללא צורך בשימוש בדלי וכמויות גדולות של 
מים. בעזרת המטליות תוכלו ליהנות מרצפה נקיה תוך דקות, ומחיסכון 
במידות  לחות  ענק  מטליות   10 של  באריזה  להשיג  במים.  משמעותי 

70X40  ס"מ לשימוש נוח.

אפשר לרוץ על זה
להיות  החייבות  נעליים  ויש  הליכה,  נעלי  יש 

ספורט",  "נעלי  שמוגדר:  מה  והן  בהרבה,  ותומכות  גמישות  חזקות, 
לשחיקה  איום  תוך  למרחקים,  מאומצת  לריצה  קודם-כל  המיועדות 
גוברת של הרגל והנעל.  "סקורו איטליאנו" – פיתחה קולקציית דגמים 
מיוחדים של נעל ספורט, שמביני דבר קובעים ללא היסוס, כי "אפשר 
לרוץ על זה". שתי בריכות ג'ל גמישות מגנות על כף הרגל מפני זעזועים 
אינה  הנעל   - חדשנית  אירופאית  הזרקה  טכנולוגיית  בשל  ושחיקה. 
"פותחת פה", גם לא בהשפעת חום הקיץ וגם לא בלחות של החורף. ומי 
שחשש פן נעל איכותית אורטופדית, חייבת להיראות "כזאת", מגושמת 
ומכובדת;  נאה  והיא  מומחים  בידי  עוצבה  הנעל  התבדה.   – ומכוערת 

הדורה לא פחות מנעל הליכה "רגילה".

כך תחסכו בחשבון החשמל כ- 25% 
ניתן  האם  שבשגרה,  לדבר  מכבר  זה  הפכו  גבוהים  חשמל  חשבונות 
החימום,  עלויות  את  להוזיל  משמעותי?  באופן  החשבון  את  לצמצם 
– שימוש  וגם חדשני  יותר  זול  יש תחליף  והייבוש? מתברר שכן,  ההסקה 
בגז, החוסך עשרות אחוזים מהעלות העצומה של החשמל, ומספק תוצאה 
וקמעונאות  יותר מכך. שי אנגלר, מנהל שיווק  ולעיתים אף  זהה לחלוטין 
ומייבאת באופן בלעדי  ב'פזגז', החולשת על כשליש משוק הגז בישראל, 
את מוצרי RINNAI לישראל, מסביר: "כיום, כבר לא מפתיע לגלות שישנה 
ייבוש  מים,  חימום  בחיינו,  רבים  לתחומים  הבישול  גז  את  להכניס  מגמה 
כביסה ואפילו הנעת רכבים. באירופה ובארה"ב השימוש במכשירים צורכי 
יעילים,  יותר, מדובר במכשירים  גז כבר נפוץ מאוד, בשל מודעות גבוהה 
מתוחכמים ובטיחותיים יותר מכל מכשיר הפועל בטכנולוגיה אחרת וגם כאן 

בארץ המגמה בצמיחה אדירה".

45% הנחה על מגוון חנוכיות 
הצורפים מציגים מאות דגמי חנוכיות יוקרתיות וחדשות 
'הצורפים'  מועדון  חברי  שונים.  ובסגנונות  בעיצובים 
אטרקטיבית  הנחה  מקבלים  חדשים,  ומצטרפים 

במיוחד של עד 45%, ברכישת חנוכייה ממגוון החנוכיות המרהיבות מבית 
'הצורפים'.  לחג החנוכה משקיעה 'הצורפים' כדי לתת לבית היהודי ולחג 
היהודי את המוצר המיוחד בעיצוב המושלם. הכנסו עכשיו לאחד מסניפי 

'הצורפים', ותוכלו להנות מהמחירים המיוחדים.

עלית משיקה טבלאות שוקולד פרה בטעמי 
קינוחים:שוקולד חלב במילוי קרם בננה ספליט עם 

שברי עוגיות ושוקלד חלב במילוי קרם בטעם פאי 
טופי קרמל עם שברי עוגיות

המוצרים בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית 

רפואה והלכה בשיתוף מכבי שירותי בריאות
פורום  ע״י  בשעומ״ט אמש החלו סדרת השיעורים 
בבית  ראדזימין  התורה  מרכז  שע״י  והלכה  רפואה 
שטיצברג  יוסף  שמואל  רבי  הגאון  בראשות  שמש 
מכבי  בשיתוף  ועוד  הברכה  שערי  מח״ס  שליט״א 

הרפואי  במרכז  שבועות  לכמה  אחת  יתקיים  הפורום  בריאות.  שירותי 
בנוסף  שמש.  בבית  החרדית  בקריה  בריאות  שירותי  מכבי  של  החדש 
מרכז התורה מאגד בתוכו את המרכז להכשרת מורי ההוראה בהלכות 
רוטנברג  צבי  אריה  רבי  הגאון  בראשות  למעשה  הלכה  הלשון  שמירת 
גור בשכונת חפציבה בבית שמש. עוד מאגד בתוך  שליט״א רב דחסידי 
יורה דעה להוראת איסור והיתר בראשות הגאון רבי  מרכז התורה כולל 
נתן אריה הלר שליט״א וכן חברת קנין הש״ס לימוד ושינון הש״ס בשיטה 
לסדרת  אכסניה  כמקום  לשמש  זכתה  בריאות  שירותי  מכבי  ייחודית. 

השיעורים בקריה החרדית בבית שמש.

היתרון של שמן זית כתית מעולה
שמן זית נמדד על פי מידות שונות של איכות, לפי אופן הפקתו ובהתאם לרמת 
חומצות השומן החופשיות שהוא מכיל.  שמן זית כתית הוא שמן זית שהופק 
או  יתר  חימום  ללא  בלבד,  בלחץ  הזיתים  והידוק  דחיסה  ע"י  קרה,  בכבישה 
שמן.  של  יותר  רבה  כמות  להפקת  לגרום  שנועדו  כלשהם  בחומרים  שימוש 
החומצות  רמת  באחוזי  לשוני  גורמות  הזית  שמן  של  שונות  ההפקה  שיטות 
השמן  כך  יותר,  נמוכה  החומציות  שרמת  ככל  הזית.  בשמן  החופשיות  שומן 
נחשבת  השמן  איכות  וכך  עולה  ואיכותו  חופשיות  שומן  חומצות  פחות  מכיל 
הים  בתזונה  רכיבים   2 של  מנצח  שילוב  מהווה  זית  בשמן  טונה  יותר.  לטובה 
תיכונית. העשירה בדגנים, ירקות ופירות, אגוזים, גבינות, יוגורט, דגים ושמן זית, 
של  מסוימים  ולסוגים  דם  וכלי  לב  למחלות  מופחת  לסיכון  כקשורה  נמצאה 
שאר  עם  סינרגיסטית  תועלתו  המוכחות,  תועלותיו  שלמרות  מסתבר  סרטן.  
עיקריים  מרכיבים   2 משלבת   זית  בשמן  הטונה  תיכונית.  הים  התזונה  רכיבי 
מותג הטיפוח Crêma  בתזונה ובכך יכולה להגביר את ההשפעה המיטיבה של כל אחד מהם בנפרד.

משיק ניחוח חדש: פרח מים בסדרת תחליבי הרחצה 
האהובים עם רכיבי הזנה ייחודיים.

 500 מ"ל: 18 ₪
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מה באמת 
חשוב 

לדעת לפני 
שקונים 
מטבח?

 תחזית
מגמות 
העיצוב 
לחורף 
הקרוב

טיפים

החורף  לעונת  העיצוב  תחזית  ועמו  הגיע,  כבר  החורף 
הקרובה.  הצבע  בעונת  לנו  שצפוי  מה  הנה   הגשומה, 
שימוש  של  וגוברת  הולכת  למגמה  עדים  אנחנו  האחרונות  בשנים 
בניואנסים  לבנים  גוונים  גם  כמו  וקלאסיים.  בהירים  בגוונים  דומיננטי 
של אפור ושמנת שיוצרים רקע שקט ומאופק. בשנה הקרובה הגימורים 
סופט  גימור  חרס,  טקסטורות  החשוף,  הבטון  בהשראת  יהיו  המובילים 
טאץ' וברק מט במיוחד. האדריכלית ניבה יחיאב - מנהלת תחום העיצוב 

ב'טמבור' מנדבת לנו כמה טיפים חשובים
הבטון,  מראה  לאוהבי  העיצוב-  עולם  של  החדש  הטון  בטון - 
בטון,  של  כולל  מראה  בטון:  טוטאל-לוק  עדיין  היא  החמה  האופנה 
בין  הגבולות  לטשטוש  מסייע  הכולל  המראה  התקרה.  ועד  מהרצפה 
אינסופי.  כמעט  יותר,  גדול  חלל  של  תחושה  ויותר  לתקרה,  הרצפה 
ניתן   – שינה  חדרי  או  מטבח  סלון,  כמו  לחללים  רק  לא  נכון  הדבר 
להשתמש בו גם בחללי הרחצה. ולא חייבים להישאר בגוון האפור של 
חול. או  חרס  של  יותר  חמימים  גוונים  לבחור  אפשר  בהחלט   הבטון, 

פוליאור על בסיס מים בגימור מט - צבע הפוליאור על בסיס מים 
אקרילי,  הינו  הצבע  קירות.  וגם  מתכת  עץ,  לצביעת  שמיועד  צבע  הינו 
מאוד  הצבע  כן,  כמו  ילדים.  בחדרי  לצביעה  ומותאם  לסביבה  ידידותי 

רחיץ וקל לניקוי ובעל עמידות גבוהה לאורך זמן.
מכניסים עניין ללבן - כאמור, הגוונים הלבנים והניטרליים ממשיכים 
להוביל עולם העיצוב. כדי להכניס עניין לכל הלבן הזה שמסביב, 'טמבור' 
דקורטיביים  אפקטים  שלושה   – בהירה  קלאסיקה  סדרת  את  הוציאה 
לקירות, שמכניסים לעיצוב טקסטורה ייחודית תוך שהם שומרים על גוון 

בהיר ויוצרים מראה קלאסי, על-זמני.
יוצר מראה דמוי בד טבעי, אפקט הספארי   אפקטים - אפקט היוטה 
יוצר דוגמא מעט נועזת  ואילו אפקט הקרוקודיל  נותן טקסטורה חולית 

על הקיר, שמתמתנת בעזרת הגוון הבהיר.

לכל  איכות  וזמן  מהנה  חוויה  הם  המשותפת  והאכילה  הביתי  הבישול 
בלבד  פונקציונאלי  מחדר  המטבח  הפך  האחרונות  בשנים  המשפחה. 
ללב של הבית וההשקעה בתכנון ובעיצוב בהתאם. יחד עם זאת, רכישת 
מטבח היא השקעה כספית משמעותית בבית. חיים סמרי, מנכ"ל מטבחי 
כדי  נותן כמה דגשים, שחשוב לדעת לפני שרוכשים מטבח חדש  דקל 

שניתן יהיה ליהנות ממנו לאורך שנים.
המשפחה לצרכי  ויתאים  חדשני  עדכני,  יהיה  שהמטבח   חשוב 

בארץ.  המטבחים  עיצוב  בתחום  מהפכה  חלה  האחרונות  בשנים 
זאת,  עם  בעולם.  העיצוב  ומגמות  לאופנות  נחשף  הישראלי  הצרכן 
ומשפחה  יותר  גדול  ממוצעת  ישראלית  במשפחה  הנפשות  מספר 
החברות  שואבות  לכן  קרובות.  לעתים  בבית  ולארח  לבשל  נוהגת 
הטכנולוגיים  והחידושים  העיצוב  מהמגמות  השראה  הגדולות 
הישראלי. הצרכן  לצרכי  המטבחים  בהתאמת  מתמחות  אך   בעולם 

אל תתפשרו על כך שהמטבח יעוצב על ידי מעצב מקצועי
מעצבי  הלקוח.  וצרכי  הזמנה  לפי  ומתוכנן  מעוצב  מטבח  כל 
לכל  המתכננים  מוסמכים,  מעצבים  הם  אלו  חברות  של  הבית 
ולמידות  לטעמו  בדיוק  שיתאים  כך  חלומותיו,  מטבח  את  לקוח 
שנתפר  מטבח  ומקבלים  העולמות  משני  נהנים  הלקוחות  ביתו. 
בעולם. מהמתקדמות  בטכנולוגיות  והמיוצר  עבורם   במיוחד 

ואלגנטיים.   חכמים  פתרונות   - במקום   חיסכון 
מגוון  ישנם  העבודה  משטחי  על  מיותרים  פריטים  להעמיס  לא  כדי 
ומסודרת  מאורגנת  עבודה  סביבת  מאפשרים  אשר  חדשניים  פתרונות 
ללא צורך לוותר על פריטים. כך לדוגמא מדף נסתר במשטח העבודה 
שבאמצעות לחיצה על השלט, עולה מתוך תא סגור בשיש וחושף את 

הפריטים הסמויים ש"שהוחבאו".
האם הייתם קונים מכונית או דירה מבלי לראותם?

זאת  עושים  אתם  ואמינה,  גדולה  מחברה  מטבח  מזמינים  כשאתם 
באולם התצוגה שלה ויודעים בדיוק כיצד הוא ייראה. החברות המובילות 
עובדות על פי מערכת נהלים מדויקת, המבטיחה בדיקות סדירות של 
שיעמוד  כך  המטבח  של  וההרכבה  הייצור  תהליך  ושל  הגלם  חומרי 
שתמיד  ומבטיחות  רב  וותק  בעלות  הן  בנוסף,  ביותר.  גבוה  בסטנדרט 
לאחריו. וגם  התהליך  כל  לאורך  שירות  ולקבל  אליהן  לפנות   ניתן 

ערבות בנקאית להבטחת קבלת המטבח
מבטיחה  ערבות  הרכישה?  על  בנקאית  ערבות  מבטיחה  החברה  האם 
שבמידה והחברה לא תוכל לספק את המוצר, תוכלו לקבל את כספכם 
בחזרה וכך להגביר את הביטחון ברכישה. רשת במטבחי דקל מבטיחה 

ערבות בנקאית לכל רוכש מטבח.

כיצד משלבים הזנה טבעית ובקבוק?
רננה מזרחי דיאטנית קלינית ומנהלת 
"הימים  מייעצת:  מטרנה  מדעית 
לידת  אחרי  הראשונים  והשבועות 
ובשלב  במהרה  חולפים  התינוק 
הזמן  שהגיע  מחליטה  את  כלשהו 
לבקבוק...  טבעית  הזנה  בין  לשלב 
הכל  לפני  זה?  את  עושים  איך  אבל 
הינה  טבעית  הזנה  כי  לומר  חשוב 

ליתרונות  ומעבר  תינוקך  להזנת  ביותר  הטובה  הדרך 
הבריאותיים הרבים הטמונים בו, ישנם היבטים נוספים כמו 
הקשר הייחודי הנרקם בין האם לתינוק בזמן ההאכלה. יש 
בשמחה  מוכנים  והם  חלק  הינו  המעבר  עבורם  תינוקות 
לקבל את שניהם, אך לעומתם ישנם תינוקות אשר התרגלו 
נדע  כיצד    לבקבוק".  לעבור  ומסרבים  הטבעית  להזנה 
אפשרות  אין  יונק  "בתינוק  צריך?  התינוק  מטרנה  כמה 
ולהכיר מתי הוא  למדוד כמויות אכילה אבל אפשר ללמוד 
כי  לזכור  חשוב  כך.  על  מעיד  אינו  הבכי  ומתי  מרעב  בוכה 
הארוחות  בין  הזמן  פרקי  ולכן  במהירות  מתעכל  אם  חלב 
תחליף.  שאוכל  בתינוק  מאשר  יותר  קצרים  להיות  יכולים 
כשעוברים לבקבוק חשוב להבין שתינוקות שונים בדרישות 
התזונתיות שלהם ולכן אין כלל אצבע גורף לכולם לגבי נפח 
ויכול  ארוחה מומלץ בהזנה מבקבוק, זה משתנה עם הגיל 
להשתנות בין ארוחה לארוחה. בדרך כלל בחודש הראשון 
בהמשך  כאשר  ל-10   8 בין  הוא  ביממה  הארוחות  מספר 
חודשים  שלושה  עד  חודש  בגיל  ועומד  בהדרגה  יורד  הוא 
 6 על כ-6-8 ארוחות ועד גיל שנה הוא לרוב מתייצב סביב 

ארוחות ביממה".

אוכלים בריא בחורף
כיצד  יודעים  אנחנו 
אצלנו  עולה  התיאבון 
שעות  בהם  קרים,  בימים 
ושעות  מתקצרות  האור 
מתארכות  החושך 
מגדילה  בבית  והשהייה 
לאכילה.  ההזדמנויות  את 

ההמלצות  עם  שטראוס  קבוצת  דיאטנית  מסיקה,  עמלי 
הדרכים  אחת   - עצמית  ביקורת    ומזינה:  נכונה  לאכילה 
את  ולהגביר  לנסות  היא  חורפית"  "אכילה  ולמתן  לבקר 
אחת  ביס.  בכל  ולמעשה  ארוחה  בכל  השובע  תחושת 
ומזונות  מלאים  דגנים  אכילת  היא  המוכרות  הדרכים 
לא  שחושבים  למה  בניגוד  אבל  תזונתיים  בסיבים  עשירים 
כדאי  מלא.  מקמח  כריך  לאכול  הילד  את  להרגיל  מספיק 
לשלב בתוך הכריך פרוסות של ירקות או עלים ירוקים כמו 
חסה. מלבד תרומתם לסיבים תזונתיים וויטמינים חשובים, 
הירקות יסייעו גם לאכילה איטית יותר ולנפח גדול יותר של 
חלבונים    שובע.  לתחושת  תורמים  יחד  אלו  כל  הכריך. 
משביעים - אחד השחקנים  המרכזיים והחשובים בארוחה 
השובע  לתחושת  מסייע  החלבון  החלבון.  הוא  בכריך  או 
ולבקרה על האכילה גם בימים קרים וגשומים. מעבר לכך, 
הוא תורם לבנייה ולפעילות השרירים. גם בכריכים שאנחנו 
גבינה  כמו:  לילדים חשוב להקפיד לשלב חלבונים  מכינים 
לבנה, קוטג', חומוס, ביצה וטונה. כאן, על מנת להעצים את 
חיזוק  שחקני  שני  ידי  על  כריכים  להכין  ניתן  המליות  מגוון 

התורמים לשובע: חלבונים + סיבים.

הלקוח הוותיק בן ה- 102 מתרגש 
ברחוב  מרכנתיל  בסניף 
בירושלים  ישראל  שבטי 
בעשייה  חלק  לוקחים 
הקהילה.  למען  מגוונת 
כבר שנים רבות שמנהל 
ברמן  רועי  הסניף 
אזרח  מכירים  והעובדים 

ותיק, תושב העיר, בן 102. האיש הוא ניצול שואה אשר זכה 
מלחמת  במהלך  בנאצים  מלחמתו  על  הוקרה  בתעודות 
של  ברכתו  את  שקיבלו  לאחר  לאחרונה,  השנייה.  העולם 
מנכ"ל הבנק שוקי בורשטיין ומנהל אזור ירושלים במרכנתיל 
לשיפור  פעילות  והעובדים  הסניף  מנהל  יזמו  בביש,  שאול 
איכות חייו של הקשיש. ביחד עם נציגי מחלקת הבינוי בבנק 
נציגי  ביקרו  בקהילה  הפעילות  על  והאחראית  מרכנתיל 
ניתן  ובמה  איך  לראות  במטרה  הקשיש  של  בביתו  הסניף 
כשבועיים  לפני  הגיעו  הצרכים  את  שמיפו  לאחר  לו.  לסייע 
10 עובדים מהבנק וביניהם אנשי מקצוע בתחום הבינוי.  כ- 
כלים  להחלפת  דאגו  וכן,  הבית  את  וניקו  סיידו  העובדים 
לאחר  בעייתיות.  וטלפון  חשמל  נקודות  ותיקון   סניטריים 
מוצרים חדשים  לרכישת  דאגו  הפעילות  של  זה  שלב  סיום 
נדרשים וביניהם: תנור בישול, מכונת כביסה, מייבש כביסה, 
ועבורו בוצעה  ועוד. הקשיש שבביתו  מיטה ומצעים חדשים 
הפעילות היה נרגש עד כדי דמעות, "מה שעשיתם עבורי אינו 
 מובן מאליו ונותן לי רצון להמשיך לחיות עוד שנים נוספות".

מפגש מיוחד 
ראש מחוז הדרום מר שלמה עמיר ומנהל 

התפעול של מכבי שירותי בריאות במחוז הדרום מר אורי 
לישיבת עבודה עם מתאמי  בימים האחרונים  נפגשו  אטון, 
שהתקיימה  בפגישה  במחוז.  מכבי  של  הקהילה  קשרי 
בהנהלת מחוז הדרום בעומר, השתתפו הרב משה גרינבוים 
– מתאם קשרי קהילה באשדוד ובמחוז הדרום, הרב יהושע 
יוליס – מתאם קשרי קהילה באופקים והרב יצחק נחום כץ 
מתאם  קליין–  אהרן  הרב  בתפרח.  קהילה  קשרי  מתאם   –
קשרי קהילה בערד והרב אברהם ברסלר – מתאם קשרי 
קהילה בקריית גת. בתחילת הישיבה הציג מנהל התפעול 
מר אורי אטון, את חזונו בכל הקשור להנגשת שירותי מכבי 
שירותי בריאות במחוז הדרום ואת הצורך הרב שהוא רואה 
בהתאמתם לאורח החיים החרדי, כמו כן הציג בפניהם מר 
"כבר  ואמר  הקרובה  לתקופה  הפעילות  תכניות  את  אטון 
מרכזים  של  מתקדם  תכנוני  בשלב  נמצאים  אנו  עכשיו 
במחוז,  הגדולים  החרדיים  בריכוזים  חדשים  רפואיים 
בייחוד באשדוד ותנופת הפיתוח וההשקעה רק תלך ותגדל 

לרווחת כלל החברים". 

 ליימן שליסל מציעה את תרסיסי השמן 
ואפיה–  טיגון  לבישול,   )PAM( פאם  של 
מינימום שמן ומקסימום טעם. שמן קנולה 
ושמן  חמאה  בטעם  קנולה  שמן  איכותי, 
זית כתית.  כשרות: חוג חתם סופר פ"ת 

מחיר: 13.90-16.90 ₪

חנוכיית ברכה של 
מיכל נגרין 999 ₪  

מגוון  בסניפיה  מציעה  "ואהבת"  רשת 
החנוכה.  לחג  מעוצבות  חנוכיות 
על   .₪  800 ועד   ₪  30 מ:  החל  מחיר 
 20% של   הנחה  תינתן  החנוכיות  כל 
 ₪ 150 מעל  רכישה  כל  על  ובנוסף 

תינתן מתנה – מארז נרות חגיגי

מציעה  קפה  גרג  רשת 
חודש  במהלך  בסניפיה 
ספיישל  קינוח  מנת  דצמבר, 
חנוכה: מיני ספינג'ים מפתים 
המוגשים לצד רוטב שוקולד 
 ₪ 32 מחיר:  חלב.  וריבת 

לחברי מועדון: 22 ₪

לכבוד חנוכה רשת הום סנטר נערכת 
עם מבחר חנוכיות צבעוניות במחירים 
עשויות  חנוכיות  במיוחד:  משתלמים 
נוסטלגי במחיר  וינטאג'  ברזל בסגנון 
מברזל  מלבנית  חנוכיה   ₪  19.9 של 

במבחר צבעים במחיר 29.90 ₪

לנכדה:  או  לבת  מפנקת  חנוכה  דמי  מתנת 
במבצע  יוצאת  טובה,  לשינה  פריד  רשת 
ענק לימי החנוכה: סט מצעים יחיד הלו קיטי 
"באטרפלי", במחיר מיוחד של  132 ₪ בלבד

סנטר  הום  רשת  מציעה  חנוכה  לקראת 
סיר לטיגון של המותג Fresco סיר בקוטר 
לשליפה  שניתן  פנימית  רשת  עם  ס"מ   24
בקלות, כולל מכסה זכוכית וציפוי נון סטיק 

Xylan תוצרת ארה"ב.  מחיר: 79.90 ₪

השוקולד  בבוטיק  יתקיימו   החנוכה  חג  לרגל 
מתוקה  שוקולד  סדנת  זיוון,  בעין  קרינה"   "דה 
שוקולד  משקה  לצד  חגיגי   נרות  הדלקת  וטקס 
חנוכיות  במקום   .16:30 בשעה  החג  ימי  בכל  חם 
חגיגיות משוקולד במהדורה מוגבלת בשני דגמים. 

להזמנות: 04-6993622 יש לתאם הגעה מראש

מציגה  החנוכה  חג  לרגל 
מגוון  אס  אר  טויס  רשת 
על  אטרקטיביות  הנחות 
המובילים.  המותגים  מגוון 
    STAR WARS חללית לגו
רק 39 ₪  במקום 94.90 ₪ 

הבית  עזרי  מותג  ניקול, 
'חוגלה  מבית  והמטבח 
עם  לך  עוזרת  קימברלי', 
בחג  מוצרים  של  ענק  מבחר 
דקורטיביות,  תבניות  החנוכה: 
מפה  מבד,  מהודרות  מפות 
מחומר  העשויה  פעמית  חד 
לשמן  העמיד  מיוחד  פלסטי 

ולמים ועוד

חוגגת  הום   פוקס  רשת  
קולקציית  עם  חנוכה  את 
בהשראת  מיוחדת  מוצרים 
עם  עץ  סביבוני  החג: 
 9.90  – צבעוניות  אותיות 
ממתכת  עוגיות  חותכני   ,₪
 16.90  – החג  סמלי  בצורת 
 Bake me a מארז   ,₪
וגביעים  Party של קיסמים 
מאפינס  סופגניות,  לקישוט 

וקאפקייקס- 26.90 ₪ ועוד

מארז מיוחד לחנוכה מבית השירות 
בשיתוף  ישראל  דואר  של  הבולאי 
יימכר  המארז  צעיר".  "גליליאו  עם 
ישראל  דואר  חברת  בסניפי 
www. הדואר  חברת  של  ובאתר 
israelpost.co.il במחיר 39.90 ₪

לקראת החנוכה, חבילות שי של 
עלית מקבוצת שטראוס, מציגים 
לילדים:  צבעוניים  מארזים  מגוון 
כולם  חנוכיות..  סביבונים,  נרות, 
מלאים בממתקי עלית והפתעות 
חנוכה.  של  המסורת  כמיטב 

כשרות: בד"ץ העדה החרדית

לקראת חנוכה, ממשיכים בצ'יטוס 
טעימה  חוויה  לילדים  להביא 
קונים  מיוחד:  במבצע  ויוצאים 
המלוחים  הילדים  חטיפי  ממגוון 
של עלית: צ'יטוס, שוש ותפוצ'יפס 
חוברת  ומקבלים    ₪ ב-20  קידס 

קומיקס מהודרת במתנה 
לחנוכה  מציגה  הבית"  "עולם  חברת 
PenNovo- עט  ביניהם:  מגוון אביזרים 
האיטלקית,  פדריני  חברת  של  סיליקון 
המאפשר לקשט, לעטר ולזלף. מתאים 
למילוי ריבה בסופגניות. מחיר: 59.90 ₪, 
מצופה  מכותנה  איכותית  זילוף  שקית 

ניילון מחיר: 39.90 ₪

מדבקות  צבעי  לחנוכה:  מציעה  סופרקיט 
 2 זוהרים,  בגוונים  צבעים   6 עם  חלון 
לצביעה.  דמויות  במגוון  שקופקופים 
המדבקות מתקלפות בקלות, ללא סימנים 
זגוגיות  משטחים:  למגוון  להצמידם  וניתן 
החלון, מראות, אריחי קרמיקה ואפילו לקיר. 

מחיר: 28 ₪. להשיג בחנויות היצירה

ומשווקת  המייבאת   BBK חברת 
של   וילדים  תינוקות  מוצרי  בישראל 
המותגים המובילים בעולם מציעה מגוון 
רוטט  כדור  לחנוכה.  לתינוקות   מתנות 
קופץ ומנגן מבית המותג  oball )לגילאי 
להשיג   .₪  129.90 מחיר:  חודשים+(   6
תינוקות  למוצרי  המתמחות  ברשתות 

www.bbksharom.com -וב

מארזי  מגוון  את  מרחיבה  כרמית 
שי  מארז  ומשיקה:  החנוכה  חג 

מתוק ללא גלוטן. מחיר: 7.90 ₪

וצעצועים  משחקים  חנוכה:  דמי 
חדשים לחנוכה ברשת עידן 2000 
כיס.  לכל  המתאימים  במחירים 
 ,₪  39.90 מ  החל  ולגו  פליימוביל 

בובות החל מ 19.90 ₪ ועוד

ליימן שליסל משיקה לכבוד 
בצורת  שי  מארז  חנוכה 
דברי  מגוון  המכיל  סביבון 
וסביבון.  יוקרתיים  מתיקה 

מחיר מומלץ לצרכן: 15 ₪

חנות היצירה 'צורה וצבע' מזמינה 
יצירות  אתכם להתרשם  ממבחר 
הפעלה  ורעיונות  מרהיבות 
שכבת  לכל  המותאמות  לחנוכה, 
גיל. בין רעיונות ההפעלה תמצאו: 
שונים  עיצובים  סביבונים,  מגוון 
של  חנוכיות. כמו''כ החנות מציעה 
מבחר כדים לקישוט ויצירה. רחוב 

הרב לנדא 4 בני ברק

ללקוחותיה  מציעה  החסד'  'נתיב 
מגוון רחב של מוצרי מזון המתאימים 
ובמבצעים  זולים  במחירים  לחנוכה 
'מעולה'  חלב  ריבת  לדוגמא:  מיוחדים 
 /₪ 27.90 כתית  זית  5 שמן   /₪ 7.90
 / ₪ 11.90 3 ב-  נר מטבעות שוקולד 

אבקת סוכר 'מיה' 10 ב- 10 ₪ ועוד 

נשנושי  סדרת  משיקה  ממתקים  כרמית 
של  "מיקסים"   ,Mixim חדשה:  שוקולד 
שוקולד עם תוספות שאי אפשר להפסיק 
 .₪  5.00 גרם-   55 לאריזת  מחיר  לאכול. 
מבצע היכרות: 3 חבילות ב- 10 ₪ כשרות: 

בד"צ העדה החרדית

לכבוד החנוכה 



 
  

מחלקת
שיטור
עירוני

בס“ד

מחדשים את הגרירה - 
לאחר הודעה מתאימה

כדי למנוע את התופעה של השארת גרוטאות כלי-רכב במרחב הציבורי באזורים שונים, 

גם  ולעתים  חניה  מקומות  לתפיסת  רכב,  כלי  של  שוטפת  לתנועה  מטרד  הגורמים 

למפגע בטיחותי,  אנו מודיעים בזאת, חד משמעית, כי בימים הקרובים תחל העירייה 

במבצע נרחב לגרירת כלי-רכב נטושים, לאחר התראה בהתאם לחוק, ולחיוב  בתשלום 

של הבעלים של כלי-הרכב .

לצורך זה, יסיירו שוטרי ופקחי השיטור העירוני ברחבי העיר,  כדי לאתר את כלי-הרכב 

ולפעול כנגדם, כחוק. הרכבים יגררו למגרש מתאים, ובעלי הרכב ישאו בהוצאות גרירה 

ואחסנה.

הואיל, ובהתאם לחוק, יש צורך באיתור בעל הרכב ובשיגור התראות מקדימות, מדובר 

בתקופה של כחודש ימים מיום הפניה כנגד הרכב הנטוש ועד לגרירתו.

כך  על  לדווח  מתבקשים  הציבורי,  במרחב  נטוש  רכב  על  להודיע  המעוניינים  תושבים 

למוקד העירוני 106, והנושא יטופל בהתאם.

בברכה ובתודה,
חנוך זייברט
ראש העיר

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

מרחיב את השירות לניצולי שואה ובני משפחותיהם

"נקודת זכות" תיפתח בקרוב... 
לאור השינויים הרבים החלים בזכויות לניצולי שואה 

יועץ מומחה למיצוי זכויות ניצולי שואה
עומד לרשותכם    

לבדיקת זכאות וליווי הפנייה

השירות ללא תשלום
אך  חובה להזמין פגישה מראש

לתיאום פגישה עם היועץ: 
ניתן להתקשר בימי ג' בין השעות 9:00-13:00

טל. 03-6186090
או ימי רביעי אחה"צ בין השעות  16:00-19:00

טל. 03-6192812
 

מרכז מידע לניצולי שואה

מרכז מידע לניצולי שואה 
רח' אחיה השילוני 2 בני ברק, קומה א'

בימי שלישי בין השעות 9:00-13:00 
טל. 03-6186090 
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אגף
החינוך

בס“ד

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורה יקר!
האם ילדך

נוטה לחלום באמצע השיעור?
מספר מהנלמד בכיתה רק באופן חלקי?

מסוגל להתרכז בכיתה למשך זמן קצר בלבד?
מרבה להסתבך עם חבריו?

תנועתי יתר על המידה?

אם ענית בחיוב על אחת, או יותר משאלות אלו,
זה הזמן לבדוק האם קיימת הפרעת קשב!

במרכז הלמידה "שירת יוסף" ניתן לבצע בדיקות קשב 
 .C.P.T ממוחשבות

המבדק כולל:
· שימור קשב 

· עיכוב התנהגות
· יציבות ביצוע

הסיכום ניתן בעברית, והוא מקובל על הרופאים והנוירולוגים.

ניתן לקבוע תור: בימים א-ה, בין השעות 14:30-8:30
בטלפון:03-6770303

 

 

שירת יוסף - אבחונים דידקטיים | הוראה מתקנת | טיפולים רגשיים |
ספורט טיפולי | הדרכה הורית פרטנית וקבוצתית | כישורי חיים |

קאוצ'ינג | תרפיה בגינון ובבעלי חיים,

וכל זאת במחיר מופחת. 
שימו לב, עכשיו הזמן להרשם לשנה"ל תשע"ו.



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

  כ'-כ"ב כסלו תשע"ו 2-4/12/15                       
            

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101







4-4.5 חדרים

+5 חדרים

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 



וילות ובתים

■











3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

■








■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן

3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים

■






וילות ובתים

■
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yosiyagengmail
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amitayperfectprocoil

■








■










וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ'- כ"ב כסלו תשע"ו 2-4/12/15  203-6162228

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________

129

173256
424579

319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים
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øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי
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דירות 
להשכרה





3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים





+5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

לפרסום
בלוח

03-6162228
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3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
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ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom

גורן
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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
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ירושלים
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בראשל"צ
למכירה 

מגרש 250 מ"ר
בתוכנית לבנייה רוויה
& 180,000

דן: 050-6855521
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

■








wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

כוכב יעקב
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מושב עלמה

מושב תרום
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מצפה יריחו
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נתניה
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■
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מוצרים 
rושירותים

■
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בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855
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SS■
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בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

המזמין רכב בחו"ל, צלצלו אלינו
מבצעים חמים!

המחירים ירדו !!!
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קוממיות
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ראש פינה                               
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wwwhapagodacom
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מכוניות
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בואו להגשים חלום!
מתארגנת קבוצה לקניית

 i35 יונדאי
חדשים 0 ק"מ

במחיר מציאה!!!
בכמות

מוגבלת
050-5765449
052-7123419

ועוד מגוון רכבים במחיר זול
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ישראל זכריה
טל: 054-6632298 

 tohanim2016@gmail.com

טוען רבני (למ)
מורשה ומקצועי
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ganyzumgmailcom
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לפרסום
בלוח
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סקודה
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לפרטים ניתן לפנות לארגון אוצרות חיים רח‘ נטעים 17, ת“א
03-68880091  050-3131740  050-3131741

ביום 

חמישי קונצרט 

עם הפייטן 

משה 
חבושה 

הי“ו בהופעה 

מדהימה

מס‘ 
המקומות 

מוגבל
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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ירושלים 52 ב"ב 03-592841

3 ב-100 
 סריגי 
ילדים 
נערות 
ונשים

3 ב-50 
מכנסי 
ילדים 

חצאיות 
וסרפים

 50
חצאיות 
מחויטות 
לנשים

&&&

אצל בתיה
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רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
+

עניבה
180

ח לצה עניבה
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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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הבגדים מהחורף 
הקודם לא 

עולים?
 3-6

ק"ג 
בחודש

פתרון 
פשוט 

תוצאות 
מדהימות

באישור משרד הבריאות

03-6313775
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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

לחברה 
בפריסה 

ארצית
דרושים/ות

נציג/יות מכירות טלפוניות
ב"ב: 054-2044168

(להתקשר עד 21:00)
באר שבע: 052-7714807

חיפה: 04-8473460
ראש פינה 052-3263205

קופאים/ות סדרנים/ות

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים
שלוחה 2 • המידע חים

 ■






ethelspotnikcoil

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

■




לחברת תקוה דרושים/ות

מתאמים/ות
פגישות

שכר גבוה + בונוסים
משמרות בוקר

מידי
יש03-9058075 שלוחה 2

עבודה
כל המשרות למגזר החרדי

www.glatjobs.co.il

מחפשים
עבודה?

יותר מ-4500
משרות פנויות
בכל התחומים

מחכות לכם אצלנו!

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

46840

09-7966359

054-3076560

■






■







■




■






■





■





■




■







■




■












horvitzaehcoil



■



■




■




■




■







pwallacom

■






■


■





jobsmyfacecoil

■





■






■





■








תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?
מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-768-9999

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

שאפתן?

  "
15325803294 :
0587581000 :
zm.yehida@gmail.com :

  



     






קו עיתונות דתית / 7966584 / 

שעות גמישות, תנאי עבודה נוחים 
ושכר מתגמל

מטפלים/ות 
לטיפול בקשישים

לעמותת מטב דרושים/ות

לפרטים: 03-6180641 

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בחורים�רציניים�ישיבתיים
עִדיפות�ֹלבעֹל�ֱקורא�נוסח

ספרִדי�ירושֹלמי

052-7616639

ִדרושים

14:00-20:00ֹלהתֱקשר�בין

מייִדי

חוִדשים-6שֹליחות�ֹל

■




■






■




■


libizamiorgil

■





■




■






■





■





■



■






■









asgmail
com

■




■







mgrosgmailcom

■





■








■



armndofwallacom

■





קול העיר ב"ב / 7969332 / 

לרצ + חברת שליחויות הגדולה בגוש דן
דרושים/ות

שליחים/ות לקטנועים
• תנאים מעולים • משכורת בסיס+פרמייה+בונוס

• אפשרות למשרה חלקית גם אחה"צ
052-4207725

ליוסי
מראות
דרושים:

פקידה
מתאם הרכבות

שליח
עובדי ייצור

מחסנאי
03-5795922

תנאים טובים 
למתאימים

■



■




■



MLsmilenetil

■












horvitzaehcoil



■








Doritgmailcom

■







■






■




■



■








■





■




■



מטפלת 7:30-16:00

052-7660483

למעון בשיכון ה' בב"ב

 26& לשעה + 
נסיעות + בונוסים

■



■




■







4״
גיאוקרטוגרפיה / 64021 / נציגי טלמרקטינג /////
קו עיתונות דתית / 7971468 / סופי /דרור / 8

גיאוקרטוגרפיה
תקציבאי/ת׃ אביטל

לפרטים נוספים: 03-7682251

מחפש/ת עבודה בשעות נוחות?

üשעות עבודה- 9:15-15:30, ניתן לעבוד עד 14:00
üאנו מכבדים את המגזר החרדי ומאפשרים ישיבה נפרדת - 

גברים/ נשים üשכר 25 ש"ח לשעה + בונוס
דרישות: יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת, עברית רהוטה 

וכושר ביטוי טוב בעל פה, שירותיות

הצטרפ/י לצוות הבוקר שלנו
למכון המחקר גיאוקרטוגרפיה

מקום העבודה בתל-אביב (באזור עזריאלי)



ומאחלת חנוכה שמח לכל בית ישראל
 תנובה מזמינה אתכם לחגוג את חנוכה למהדרין

עם ארוחות חלביות בטעם של הבית

היכונו לחידון 
טעמי החנוכה!
פרטים בטלמסר: 03-3739000
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