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לחברי המועדון מתוק יותר!

שנה טובה בקניה מתוקה! כ”ט באלול 13.9.15עד יום ראשוןי”ח באלול 2.9.15מיום רביעיהמבצעים בתוקף

3%/0%
שטראוס

דנונה
פרי

3 ב-
10

1 ליטר
טרה

חלב 
בקרטון

2 ב-
10

שטראוס

מעדן 
JOY שוקולד

4 ב-
10

1 ליטר
טרה

שוקו 
שטראוס

שמיניית
מיני מילקי

2 ב-
1790

750 גר’
טרה

גבינה

890890

150 גר’
טרה

מולר פרופ

2 ב-
790

עוגית ברמן

כולל 
דובשניות

3 ב-
1090 דבש יד מרדכי/

דבש “מעולה”

500 גר’/350 גר’
1590

ליח’

יין סלקטד

אדום/לבן
כולל פקדון

750 מ”ל
יקבי כרמל

ברקוד:8801157/8801843/
8801850/14256651

14256637/14256620
1990

ליח’

פסטה/אטריות/
קוסקוס

350-500 גר’
אסם

20
ב-5

מיץ ענבים 
תירוש

1 ליטר
אדום/לבן

יקבי כרמל
כולל פקדון

1490
ליח’

לחמית/
פתי בר וניל

אסם
סובין חיטה/
חיטה מלאה

920 גר’/1 ק”ג/
1.75 ק”ג

ליח’
1790

דובשניות
800 גר’

990

10וופל “מעולה”
ב-5

200 גר’
שוקו/לימון

מיץ ענבים 
“מעולה” 1 ליטר/

קדם 650 מ”ל/
יין גינוסר 750 מ”ל

כולל פקדון

ליח’
1090

1790שוקולד קליק
ב-4

סוגים שונים
טבלאות/שקיות

1990שוקולד מיקס

390 גר’
עלית

ברקוד:10116348

1.5 ליטר
נסטי/

נסטי מוגז
ב-3

1090

ירקות קפואים

גזר גמדי/אפונה/
שעועית ירוקה חתוכה/
שעועית ירוקה שלמה/

תירס/חומוס/
400-800 גר’

1290סנפורסט
ליח’

2 ק”ג

3990
ליח’

שניצלתירס 
זוגלובק /

נקניקיות מן 
הצומח טבעול

סוגים שונים
400 גר’

20
3 ב- חומוס 

בטעמים צבר

990קטשופ

750 גר’
אסם

אורז כי טוב

בחזקת נקי 
מתולעים

1 ק”ג
1190 מיונז/כמיונז

500 גר’
תלמה

890
ליח’

קפה נמס/
ארומה/רד מאג

200 גר'
1990

ליח’
שלישית קפה 

טורקי

X ’3 יח
85 גר’
עלית

1790

פפסי/7 אפ/
מרינדה/ג’אמפ

1.5 ליטר
לא כולל 

ג’אמפ מוגז

20
5 ב-

מחיר מועדון

שישיית
סודה

10

1.5 ליטר
סופר דרינק

מחיר מועדון

מיה

טופי 850 גר’/
סוכריות גלי

400 גר’

10

מחיר מועדון

500 גר’
עלית

שוקולית

מחיר מועדון1190

5 ק”ג
אורז אלסקה

1590

מחיר מועדון

750 מ”ל
יקבי אפרת/ארזה

כולל פקדון

יין ישראלי/כריזמה

1690
ליח'

מחיר מועדון

400 גר’
סוגים שונים

ליח'5

דגני בוקר
“מעולה”

מחיר מועדון

200 גר’
עלית

קפה ברזילאי/
קצב/אפריקאי

1990
ליח'

מחיר מועדון

רסק תפוחים/
ירקות מעורבים

אלסקה

ליח'5
מחיר מועדון

טיטולים
פרימיום

25990 ב-

מחיר מועדון

עוגות בחושות
אסם

690
ליח'

שוקו שוקוצ’יפס/
דמקה שוקו וניל
ברקוד:105693457/
106574793             

במבה/ביסלי

55/60 גר’
אסם

15
6 ב-

צ’יפסי/נאצ’וס

50 גר’ 
אסם

10
שישית ב-6

שוקולד מריר

ורד הגליל

1790

וופל מצופה

40 יח’
עדין

1190

טופי בזוקה

290 גר’
עלית

טבלאות 790
שוקולד פרה

סוגים שונים
עלית

1790
4 ב-

מוגבל ל-2 מימושים/3 ק"ג
20 ש"ח דמי מנוי שנתי

גלידה קרמיסימו

1.33 ליטר
שטראוס

30
2 ב-

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ גניחובסקי 23 קרית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קרית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 03-6566551 
| רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 03-9479944 |              רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | אלעד: רח’ שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-909366/7 אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | 

הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905 רחובות: פרץ 8 08-6491854   ברכפלד: רח’ רשב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  |

בשיכון ה’ ב”בבקרוב סניף חדש
שרות משלוחים

חדש

מקבלים כל 
כרטיסי  אשראי

חפשו את 
עלון המבצעים המורחב 

בתיבות הדואר 
ובסניפים

052-6817736בסניפי ב"בלעבודה במשמרותדרושות קופאיות

התחזית לחורף: 
זול מהרגיל לעונה
פרטים בעמ' 4

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"א בטבת תשע"ו  23/12/15 גיליון מס' 969

פרשת ויחי
כ. 16:06 י. 17:21ירושלים

כ. 16:22 י. 17:22
כ. 16:01 י. 17:22              

ב"ב
פ"ת

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
lter� Active odor - מסנן אנטי בקטריאלי 

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
(לשמירת הטריות)

NO FROST

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - שארפ, AEG , סאוטר מקרר שארפ היברידי

 NO FROST 434 ליטר
טכנולוגיית הקירור ההברידי – ליעילות 
קירור מקסימלית, SHARP מהדרין – 

למניעת חילול שבת, בקרת טמפרטורה 
אלקטרונית – לשמירה על טריות המזון 

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 7 ק"ג

מהירות סחיטה מקסימלית  1,200 סל"ד, מערכת 
OptiSense מתאימה את כמות המים והאנרגיה, 
כביסה יעילה יותר, מבלי להתפשר על איכות, התוף 

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 7 ק"ג
1200 סל"ד

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

עד  השבת  מצאת  שעה  חצי  וחג:  שבת  מוצאי   09:30-14:30 חג:  וערב  שישי   09:30-22:00 א'-ה':  בימים  פתיחה:  שעות 
22:30, בתוקף עד 30.12.2015 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. 
יש לתאם פינוי מראש.

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

2000W/1100W/900W
עומד בסטנדרט האירופאי המחמיר 
ביותר, תרמוסטט בטיחות לקביעה 

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

זכוכית, קיבולת מיכל גדולה במיוחד 
5.3 ליטר, רשת הגנה לבטיחות, 

ידית נשיאה נוחה, מד כמות הנפט 
במיכל, בורר עוצמת חום,

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

מתקן בייתי ייחודי לייבוש כביסה, אידיאלי לתליית 
ולייבוש בגדי ילדים ומבטיח תוצאות נעימות ורכות,

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

מנוע DC, גוף חימום קרמי 
W1500 :הספק ,PTC

תרמוסטט מתכוונן, נורת 
חיווי לחימום יתר, חסכוני 

בחשמל

מפזר חום קרמי מורפי ריצ'ארדס 

₪139
בטיחותי

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
במקום 180 ₪

רדיאטור המילטון 14 צלעות

₪299

בטיחותי במיוחד לחדרי ילדים.
ניתן להפעלה במשך כל הלילה ללא 

חשש. לא מייבש את האויר.
.1000W/1500W/2500W הספק

מפסק ביטחון פנימי.
14 צלעותבטיחותי

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
lter� Active odor - מסנן אנטי בקטריאלי 

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
(לשמירת הטריות)

NO FROST

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - שארפ, AEG , סאוטר מקרר שארפ היברידי

 NO FROST 434 ליטר
טכנולוגיית הקירור ההברידי – ליעילות 
קירור מקסימלית, SHARP מהדרין – 

למניעת חילול שבת, בקרת טמפרטורה 
אלקטרונית – לשמירה על טריות המזון 

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 7 ק"ג

מהירות סחיטה מקסימלית  1,200 סל"ד, מערכת 
OptiSense מתאימה את כמות המים והאנרגיה, 
כביסה יעילה יותר, מבלי להתפשר על איכות, התוף 

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 7 ק"ג
1200 סל"ד

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

עד  השבת  מצאת  שעה  חצי  וחג:  שבת  מוצאי   09:30-14:30 חג:  וערב  שישי   09:30-22:00 א'-ה':  בימים  פתיחה:  שעות 
22:30, בתוקף עד 30.12.2015 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. 
יש לתאם פינוי מראש.

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

2000W/1100W/900W
עומד בסטנדרט האירופאי המחמיר 
ביותר, תרמוסטט בטיחות לקביעה 

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

זכוכית, קיבולת מיכל גדולה במיוחד 
5.3 ליטר, רשת הגנה לבטיחות, 

ידית נשיאה נוחה, מד כמות הנפט 
במיכל, בורר עוצמת חום,

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

מתקן בייתי ייחודי לייבוש כביסה, אידיאלי לתליית 
ולייבוש בגדי ילדים ומבטיח תוצאות נעימות ורכות,

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

מנוע DC, גוף חימום קרמי 
W1500 :הספק ,PTC

תרמוסטט מתכוונן, נורת 
חיווי לחימום יתר, חסכוני 

בחשמל

מפזר חום קרמי מורפי ריצ'ארדס 

₪139
בטיחותי

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
במקום 180 ₪

רדיאטור המילטון 14 צלעות

₪299

בטיחותי במיוחד לחדרי ילדים.
ניתן להפעלה במשך כל הלילה ללא 

חשש. לא מייבש את האויר.
.1000W/1500W/2500W הספק

מפסק ביטחון פנימי.
14 צלעותבטיחותי

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי י"ב בטבת תשע"ו  24/12/15 גיליון מס' 320



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מקרר מקפיא עליון 380 ליטר
בנפח 313 ליטר

No-Frost 
 Multi-Flow

Cooling System
D דרוג אנרגטי

₪1,790
No-Frost 

מקרר משרדי + תא הקפאה
טרמוסטט, דלת בעיצוב מעוגל, מדפים הניתנים לשינוי 
מיקום, מגירה לאחסון 
ירקות ופירות שקופה, 

אפשרות לאחסון 
בקבוקים במדפים 
אוולים, מקפיא עד 
למינוס 12 מעלות 

צלסיוס

₪699

מקרר מקפיא עליון 

₪999

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא תחתון בוש
 NO-FROST מקרר מקפיא תחתון
נפח כללי 476 ליטר, מערכת סינון 

אנטי בקטריאלית מובנת במקרר, 
 Multi Air-Flow מערכת

,C תאורה פנימית, דרוג אנרגטי
דמוי נירוסטה.

₪4,090  NO
FROST

מקרר 3 דלתות מפואר היטאצ'י

₪5,790

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

ליטר, מדחס אינוורטר, מערכת 
ממוחשבת לזיהוי שינויי טמפ', 

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

שנות אחריות
מלאה 7

Basic 14 מזגן אלקטרה

₪ 1,860

BTU/h 12,000 תפוקת קירור
A דירוג אנרגטי COP 3.733 בתוספת 199 ₪שנות אחריות מלאות

LG  מקרר טריפל מפואר
קיבולת: 678 ליטר. 3 דלתות בעיצוב 

מפואר, Multi Air Flow. מדחס 
 .Inverter Linear Compressor
 Ice Maker ,מדפי זכוכית מחוסמת

יצרן קוביות קרח אוטומטי,  
B דרוג אנרגטי

שנות אחריות
ע"פ תקנון יבואן 10₪7,990

תנור בנוי סאוטר נירוסטה
תנור בישול ואפייה מולטי 

סיסטם יוקרתי וחדשני, 
10 תוכניות, תוכנית חימום 

מהיר (4 דקות), 
תבניות אפייה בטכנולוגיית 

 ,Pro Cook -ה
דלת 3 שכבות זכוכית, 

 ,A דירוג אנרגטי

₪1,790

נפח 74 ליטר, גימור 
נירוסטה, דרוג אנרגטי 
 ,LED לוח הבקרה ,A
8 מצבי בישול ואפיה 

כולל טורבו אקטיבי.

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס  תוצרת גרמניה

תוצרת גרמניה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

3 (2 + 1) בתוספת 99 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

5 להבות עם שליטה 
מדויקת על עוצמת 

הלהבה,  הצתה 
אלקטרונית, חיישן 

בטיחות

כיריים גז מידאה 5 להבות  משטח זכוכית

₪1,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2
תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה

נפח ענק 74 ליטר בגימור 
נירוסטה, דרוג אנרגטי 

A, מערכת תרמית חכמה 
ThermiC°Air להולכת 

האוויר, סקירה אלקטרונית של 
מצבי פעולת התנור.

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  דירוג 3
אנרגטי
A

₪3,490
₪1,990

תנור 
פירוליטי

תוצרת גרמניה

 Whirlpool מכונת כביסה פתח עליון
.A :טיב כביסה  ,A :דירוג אנרגטי

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,590

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
Direct Drive – הנעה ישירה, 

מנוע inverter, תוף בועות ייחודי, 
13 תוכניות כביסה, תוכנית לניקוי 
התוף. מהירות סחיטה 1000 סל"ד

₪1,890
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

דירוג 
אנרגטי
A

רדיו 
שעון + 

תחנת עגינה 
מתנה

מהירות סחיטה 1000 סל"ד, 
פיקוד אלקטרוני. שקילה 

אוטמטית, זיהוי עודף קצף 
וביצוע שטיפה נוספת 

להיגיינה מקסימלית, פעולה 
מיוחדת להפחתת קמטים

מכונת כביסה בוש 1000 סל"ד

 1000 סל"ד

₪1,690 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

דירוג 
אנרגטי
A

15 תוכניות, צג דיגיטלי, 
שקילה אוטומטית, תוכנית 

מהירה ב- 30 דקות, 
.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490

תצוגה דיגיטלית 
טריפל A, בחיסכון באנרגיה. 
צריכת מים חסכונית במיוחד

מדיח כלים בוש צג דיגיטלי

₪2,390
תצוגה דיגיטלית

דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מדיח כלים אינטגרלי מלא ווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

12 מערכות כלים, 5 תוכנית 
הדחה, 4 טמפרטורות שונות 

כולל תוכנית אינטנסיבית, 
דרוג CLASS A+, 15 ליטר 

למחזור הדחה

₪2,690 מיקסר 
פיליפס 
מתנה!!!

סדרת המדיחים המפוארת של אלקטרה

₪1,790
₪1,390₪1,590
₪1,590

מדיח רחב

מדיח חצי אינטגרלי

מדיח אינטגרלי מלא

מדיח צר
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק',
 : AAA דרוג

בטיב ההדחה, 
חסכון באנרגיה  

וטיב הייבוש

דירוג 
אנרגטי
A

AAA דרוג

VARIO SPEED לחצן
מנוע ללא פחמים, עם מערכת 

aqua Sensor החיישנים
AAA דרוג אנרגיה

 Duo Power- זרוע

מדיח כלים קונסטרוקטה

₪2,890
מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

תוצרת 
גרמניה

דירוג 
אנרגטי
A

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע נירוסטה.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪399
4 שיטות אפיה ובישול, 

מערכת גז מתוצרת 
איטליה, שסתום בטחון לכל 

מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור משולב אלקטרה

₪1,690 טורבו אקטיבי

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק�ג

₪1,250

נפח 7 ק"ג, פתח חזית, דלת 
מרובעת רחבה, תוכנית אל 

קמט,  טיימר 150 ד�
C 2600 וואט, דרוג אנרגטי

מייבש כביסה אלקטרה דיגיטלי

₪1,190

נפח 6 ק"ג
צג דיגיטלי לחיווי סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,580 + מעבה

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3

₪179
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,700W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

כיריים קרמיות בוש טאצ'
נעילה בפני ילדים, 

טיימר כיבוי אוטומטי, 
ללא מסגרת גימור 
בשיפוע, 4 טבעות 

בישול במהירות גבוהה, 
טאצ� דיגיטלי

₪1,790
תוצרת גרמניה

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 ליטר

 Flat & Dual Multi Flow 
טכנולוגיית פיזור אויר בתא 

הקירור ובתא ההקפאה דרוג 
D אנרגטי

₪5,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

 Multi Flow מערכת פיזור האוויר
 ,No Frost  ,מדחס אינוורטר

B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,690מחיר לגימור לבן
10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

מזגן עילי 3.5 כ"ס –טורנדו

₪4,990

  LEGEND 35 (CH) :דגם
C :דירוג אנרגטי     ,BTU-H 28719 :תפוקת קירור

תפוקת חימום: COP  ,BTU-H 29858 בקירור: 3.69

שנות אחריות
מלאות 5

חיישני בטיחות בכל 
מבער למניעת דליפות 

גז, מבערי גז בעלי ראשי 
גז יצוקים, מבערים 

חדישים 2 חלקים לניקוי 
קל ולהגנה בפני נזילות 

SAUTER כיריים גז 4 מבערים

₪699

מכונת כביסה סמסונג 8 ק�ג
 ,Diamond Drum תוף יהלום
תוכנית כביסה מהירה  15 דק'

₪2,190

1000 סל"ד

דלת רחבה
נעילת ילדים

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

תוכנית מהירה ב-15 דקות.  
תוכנית לבגדי תינוקות. תוף 

נירוסטה, טיימר השהייה, נעילת 
 A ילדים, דירוג אנרגטי

מכונת כביסה פוג�יקום 6 ק"ג

₪1,150
נפח 6 ק"ג

800 סל"ד

מייבש כביסה ווירפול 8 ק"ג
נפח 8 ק"ג עם מעבה, 

טכנולוגיית החוש השישי, 
טיימר, תוכניות מיוחדות, תוף 

נירוסטה, חיישני לחות.

תוצרת 
צרפת

נפח 8 ק"ג
+ מעבה

₪2,190

מייבש כביסה 8 ק"ג AEG + מעבה

₪2,590

נפח 8 ק"ג, 2800 וואט, 
מעבה (קונדנסור), פתח ענק, 

צג דיגיטלי, חיישני לחות, 
תוף PROTEX לייבוש כביסה 

+ מעבה+מעבהעדינה.
נפח 8 ק"ג



באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
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פרשת ויגש
י-ם
ב"ב
פ"ת

17:18
17:19
17:18

16:02
16:18
15:58

זמני כניסת ויציאת השבת

ריבלין בוועידת 'הארץ' השבוע             )צילום: אמיר לוי, פלאש 90(

חברי הכנסת החרדים במתקפה חסרת תקדים נגד נשיא המדינה ריבלין:

"בחרנו נשיא 
כפוי טובה"

אחרי שקרא לצירוף לפיד לקואליציה והצהיר כי יש להגביר 
את השוויון בנטל קורע הנשיא ריבלין את החוטים האחרונים 
עם החרדים שתמכו בו וחובר לרפורמים בארה"ב  בעקבות 
השתתפות ריבלין בטקס רפורמי עם נשיא ארה"ב - ביטולי 
הזמנות של נשיא המדינה לאירועים חרדיים, כולל לחתונת 
בתו של יו"ר ש"ס דרעי  סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש: 
"טדי קולק שפך הון על ערביי מזרח ירושלים והמתנגד הגדול 
שנוסע  ריבלין  רובי  האופוזיציה  איש  היה  מדיניות  לאותה 
כיום לארצות הברית כדי לפרסם נגד ישראל מאמרים ולטעון 
שלא העברנו מספיק תקציבים לערבים" / בי"ס לפוליטיקה

שיחה חסויה: מה גרם לרה"מ להתקשר בדחיפות 
לשרים דרעי וליצמן עם צאת השבת? / בי"ס לפוליטיקה

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

לשבת הקרובה!!
במלון לב ירושלים

 &900
לזוג פנסיון 

מלא

 ליד ביהכנ"ס הגדול

כמו"כ לכנסים 
אירועים וקבוצות

0548-410815

כשרות מהדרין

*5700

הורה �יעודי?
�ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�


פתיחת תיק לא קבלת לא שלמת ממ� הכנ�ה ומהביטוח ה�יעודי (ג	 ביטוח �יעודי בקופ"ח)יש לכ	 זכויות ומגיע לכ	 הרבה כ�
חינ�

שלוחה 120 03-5796643

ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש יקבל תעודת 
הצטיינות על אירועי התרבות בקיץ  מנהל חברה 
ונוער במשרד החינוך שהשתתף באירועים: "פגשתי 

את היישוב אלעד במלוא הדרו" / עמ' 6

צל"ש לאירועי הקיץ

בשבועות האחרונים 
נערכו שיפוצים בתוואי 
העירוב העירוני בכדי 
להוסיף ברמת הידורו 
 כל השינויים נערכו 

לפי הנחיות מפקח 
העירובין הרה"ג 

רבי אהרן שלום כהן 
שליט"א / עמ' 8

מחזקים את העירוב אלפים 
באירועי 
החנוכה
אלפים מתושבי 
אלעד השתתפו 

במהלך ימי החנוכה 
בעשרות אירועי 

חנוכה של עיריית 
אלעד / עמ' 10 וועדת תחבורה בראשות מ"מ ראש העיר הרב שמואל 

גרוסברד התכנסה לישיבת היערכות לקראת כניסת 'קווים' 
לפעילות בעיר ודיון בנושאי תחבורה נוספים / עמ' 6

היערכות לכניסת "קווים"



מארזי צ’יטוס/ 
במבה שוש/

תפוצ’יפס קידס

עלית

1490
2 ב-

חליטות תה 
פומפדור/

תה ירוק סרמוני
10
ליח’

רוגלאך 500 גר’/
מאפה שמרים/

עוגות 400 גר’/

מחיר מועדון

מחיר מועדון

בד”ץ בני ציון
הרב מוצפי

שריר הזרוע מס’ 8

מחיר מועדון

ורד הגליל

שישיית 
שוקולד מריר

כמה קרוב, ככה זול

מחיר מועדון

4 ליטר
סנו

אקנומיקה
פסגה

790

בלעדי לחברי מועדון!
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נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ 
גניחובסקי 23 קרית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קרית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 -03

6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 03-9479944 
| רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | רח’ קלישר 17 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-909366/7 
אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. חיפה: מיכאל 9 04-6899718 

רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905 רחובות: פרץ 8 08-6491854   ברכפלד: רח’ רשב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  |

מחיר מועדון

50 יח’
להבונים כתר

מחיר מועדון

40 יח’
עדין

וופל מצופה

21290 ב-

14904990

3490

מחיר מועדון

400 גר’
עדין

מצופונים

מחיר מועדון

1.44 ליטר
נוזל כלים

פיירי

אוקסיג’ן

3 ליטר
סנו 

לכביסה צבעונית/
לבנה/בייבי

אבקת כביסה 2490
מקסימה

2.5 ק”ג
סנו

1990 טיטולים 
פרימיום

ברמן

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-2 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

250-350 גר’

700 מ”ל

עוגיות מן/
קרקר פפושדו

שמפו/מרכך 
הוואי

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

ט”ו בטבת 27.12.15
עד יום שישי

כ’ בטבת 1.1.16

מחיר מועדון

מרכך כביסה 
בדין

960 מ”ל
לא כולל בייבי

3790דג מושט
לק”ג

פסטרמה בטעמים
400/3031740/3031733 גר’ברקוד:3031757/

צמד פסטרמה
600 גר’ברקוד:3031849

טירת צבי

2290
למארז דליפקאן

400 גר’
תלמה

1590

קקאו מעולה
500 גר’

1290

לק”ג

לק”ג

100
3 ב-

10

1790

2 ב-

2 ב-

שקדי מרק 
מנה

400 גר’

1290
2 ב-

20בייגלה
3 ב-

210 ב-10
צלי כתף מס’ 5

990
ליח’

חומוס/תירס/
שעועית ירוקה/

שעועית לבנה

700 גר’
סנפורסט

1290
ליח’ מקרל/סרדינים

125 גר’
אלסקה

10
3 ב-

1090 1190

400 גר’
שמיניות/

גלגל/מקלות
בייגל בייגל

ברקוד:461625/56
4492274/

התחזית לחורף:
זול מהרגיל לעונה



שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים לזכות בפרס השבועי הגדול?

*בכפוף לתקנון המשחק

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

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

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

 ובתאריך י"ב טבת בשעה 17:00
 מהדורה מיוחדת
עם מתמודדות

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

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

איך מוגדר מעשהו של אלעד?
רכילות א

לשון הרע ב

אבק לשון הרע ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

האם שתיקתו של יוסי מוכיחה על אמיתת הדבר כי אכן קרה?
בודאי, כי אחרת מדוע לא הכחיש א

אין זה ראיה ב

מחלוקת הפוסקים האחרונים ג

אלעד: נוו יוסי נרגעת מהמסיבה אמש זה היה נורא..
יהודה: מה, מה קרה?

יוסי: ]משפיל עיניים שותק.[
אלעד: אתמול במסיבה יוסי ממש הגזים, השתולל יתר על המידה,

אני מבין שזה אירוע משמח אבל ככה להשתולל?

יוסי: ]עדיין משפיל עיניו ושותק [



" ב תש"ע 121//1           י"ב בטבת תשע"ו 24/12/15באלעד126 בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, אנה כהן, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
דיתי קויטנר, שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 

אביחי חדאד, אורי ירושלמי,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: יעקב פלדמן

"העיר אלעד מובילה בשרות בריאות 
כך  החינוך",  במוסדות  לתלמידים  השן 
במשרד  השן  בריאות  אגף  ראשי  אמרו 
הבריאות לראש העיר הרב ישראל פרוש.
אגף  ראשי  בביקור  נאמרו  הדברים 
באלעד,  הבריאות  בריאות השן במשרד 
לעמוד  בכדי  לעיר  הגיעו  שאלו  לאחר 
בריאות  בנושא  הפעילות  אחרי  מקרוב 

השן לתלמידים, הזכאים לכך ע"י משרד 
הבריאות.

במסגרת זו מקבלים התלמידים בדיקת 
וכן ההדרכה על  ומכתב להורים,  שינים 

צחצוח השיניים.
אגף  ראשי  אמרו  הביקור  בעקבות 
ישראל  הרב  העיר  לראש  השן  בריאות 
פרוש כי הם שבעי רצון מהשירות הניתן 

לכלל תלמידי העיר.

מאת: מנדי כץ

"מעלים את המודעות, מגברים את הנגישות". 
אלעד  העיר  גם  העיר:  לתושבי  טובה  בשורה 
לביטוח  "המוסד  של  החדש  במיזם  נכללת  
הלאומי" שנקרא "עו"ס ישיר", במטרה להנגיש 
העובדים  לכלל  הלאומי  הביטוח  שרותי  את 

הסוצייאלים.
לביטוח  "המוסד  החל  האחרונה  בתקופה 
הלאומי" באופן שיטתי ויזום להנגיש את המידע 

והשירותים להם זכאים המבוטחים. ואכן, השבוע 
השתתפו נציגי אגף הרווחה בכנס שנערך במוסד 
הכלים  ניתנו  בו  תקוה,  בפתח  הלאומי  לביטוח 
ישיר",  "עו"ס  לתכנית  להיכנס  בכדי  המעשיים 
שמטרתה לתת לעו"ס באגף את הכלים המעשיים 

על הזכויות הרבות בביטוח הלאומי.
חברתיים  לשירותים  באגף  שוקדים  במקביל 
על מספר תוכניות של העמקת הקשר עם "ביטוח 

לאומי" בנושאים רבים עבור התושבים.

מאת: אהרן נצר

נוער,  לקידום  המחלקה  מפעילות  הנהנים  נערים  קבוצת 
ציון,  בן  אליהו  של  בניהולו  גלישה  קורס  אלו  בימים  סיימו 
הקורס הינו במסגרת התכנית למניעת התמכרויות כאשר הנחת 
היסוד היא שפעילות ספורט מתוכננת ושיטתית, מלווה בתכני 
מניעה ומשולבת בה, יכולה לסייע לבני נוער ולצעירים להימנע 
פורקן  בספורט מאפשר  העיסוק  בחומרים ממכרים.  משימוש 
בשיפור  מסייע  לגיטימי,  באופן  תוקפנות  ושחרור  ממתחים 
חברתית  מבחינה  המשתתפים  את  ומאתגר  העצמי  הביטחון 

ומבחינה פיזית. 

הנערים סיפרו שלבד מעצם הלמידה וכלים לחיים שקיבלו 
הבריאה  ויופי  הבורא  גדלות  את  להכיר  למדו  גם  בקורס 

במעמקי הים. 
של  בשבחה  הנערים  אחד  דיבר  שנערך,  הסיום  בטקס 
המחלקה שלא מפסיקה ליזום רעיונות לטובת הנוער ועל הכול 
ביקש להודות לראש העיר הרב ישראל פרוש ולמנהל מחלקת 

נוער הר' יחיקם גמליאל שהכול נעשה בעידודם. 
את  ביניהם  במלאכה,  העוסקים  כל  את  בירך  העיר  ראש 
מנהל  גמליאל  יחיקם  ואת  ענזי  אל  בת  גב'  היחידה  מנהלת 
מחלקת נוער ואת מדריכי הנוער, וכמו כן ביקש להודות לגב' 
התמכרויות  למניעת  הרשות  ובשיתוף  שביוזמתה  יזדי  יפית 

התקיים קורס זה. ראש העיר אף חילק את התעודות לכל אחד 
שיתמידו  שככל  הבטיח  ואף  הצלחה,  להם  ואיחל  מהנערים 
בלימודים ובהגעה למסגרת יוסיף להם עוד קורסים מהנים עם 

ערך מוסף לחיים טובים יותר.

מאת: מנדי קליין

ולאור  רבים,  דיונים  אחרי 
שהגיעו  הרבות  הפניות 
פרויקט  במסגרת  לתושבים 
אנחנו   - מחליטים  "אתם 
אלה  בימים  יוצאת  מבצעים", 
הכיכר  בניית  תוכנית  לדרך 
רבי  הרחובות  בצומת  החדשה 

יוחנן בן זכאי ורבי מאיר.
תאונות  ידע  שכבר  הצומת, 
לעבור  הולך  לצערנו,  רבות 
בדמותה  פנים,  מתיחת  עכשיו 
של כיכר רחבת ידיים, שתעוצב, 
כאמור על פי החלטת התושבים 
יפה  בצמחיה  זו,  כיכר  לגבי 
לנוסעים  הבטיחות  את  ותגביר 

הרבים החולפים שם מידי יום, 
הילדים  עבור   - מכך  יותר  אך 
הצומת  את  שחוצים  הרבים 

בדרכם למוסדות החינוך.
התקיים  שעבר  בשבוע 
אליו  קבלנים,  סיור  במקום 
שהסביר  העיר,  ראש  גם  הגיע 
נחיצות  את  למשתתפים 
הכיכר  בהקמת  הזריזות 

לבטיחות התושבים.
הכיכר  התכנון,  פי  על 
העיצוב,  לפני  עוד  הראשונית 
אמורה להיות מוקמת בתוך זמן 
יחל  מכן  ולאחר  יחסית,  קצר 
הכיכר  עיצוב  של  השני  השלב 

בצורה יפה וצבעונית.

אלעד מובילה בשירות בריאות השן לתלמידים  הדברים 
נאמרו ע"י אנשי משרד הבריאות בביקורים בעיר

אגף הרווחה ממשיכים בהנגשת השירותים לציבור: אלעד תיכלל 
בתכנית "עו"ס ישיר", במסגרתה יונגשו שירותי הביטוח הלאומי 

לכלל העו"סים

קורס גלישה לנערים מתמודדים הסתיים בימים אלו  ראש העיר העניק את 
התעודות והבטיח להמשיך בפעילות למען נערים אלו

במסגרת מבצע העירייה יחד עם התושבים, יוצאת בימים אלה לדרך תכנית בניית הכיכר בצוצת הרחובות בן זכאי 
ורבי מאיר  הצומת, בה אירעו תאונות רבות, תעבור מתיחת פנים

מובילים בבריאות השןמגבירים את הנגישות

הנערים גלשו לחיים בריאים

אחרי החלטת התושבים: הכיכר יוצאת לדרך

ראש העיר מחלק את התעודות לנערים מסיימי הקורס

הקבלנים וראש העיר בסיור בצומת בו תוקם הכיכר
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בקרוב: פארק מרים ישופץ

בפעילות ראש העיר הוגשה בימים אלו בקשה 
לתקציב לשיפוץ פארק מרים בכניסה לעיר 
 חלק מהתקציב יגיע ממשרד התרבות, 

וחלק מהעירייה  ראש העיר ישראל פרוש: 
"שיקום גינות המשחקים הינו כעת בראש 

סדר העדיפויות"
מאת: אלי שניידר

ראש העיר הרב ישראל פרוש פועל מול שרת התרבות להשגת תקציב 
של כ-400 אלף ש"ח לשיפוץ ושיקום פארק מרים בכניסה לעיר. 

לאחר פניות רבות מתושבים, ולאחר סיור שקיים ראש העיר במקום 
יחד עם סגנו הרב צוריאל קריספל, ועם מנהל האגף להגנת הסביבה הר' 
איזק לוי, פנתה העירייה בבקשת תקציב ייחודית, למענה פעל ראש העיר 

מול משרד התרבות והספורט.
התכנון לשיפוץ, שעלותו הכוללת כאמור היא כ-400 אלף ש"ח, כולל 
בין השאר שיפוץ נרחב של מגרש הספורט הקיים במקום, שיפוץ מערכת 
מנוחה,  בשעות  רעשים  למנוע  כדי  המגרש  של  הגדר  תיקון  החשמל, 
התקנת פרגולות בפארק, התקנת ברזיות ושיקום הצמחיה והתקנת מצעי 

גומי בשטח הפארק.
גם  יגיע  חלקו  אך  התרבות,  ממשרד  כאמור  יגיע  מהתקציב  חלק 
גינות המשחקים,  כי "שיקומן של  מהעירייה, כאשר ראש העיר מסביר 
עומד עכשיו בראש סדר העדיפויות. יצאנו עכשיו למהלך רחב של מיפוי 
צרכי כל הגינות הציבוריות בעיר, כשחלק מהמהלך הוא שיתוף הציבור 
ככל  מוקדם  העבודות  את  להתחיל  מקווים  אנחנו  העדפותיו.  בשמיעת 

האפשר לתועלת התושבים וילדי העיר".
יצויין כי בימים אלה מסיימת העירייה את הליכי ההתקשרות עם קבלן 

תחזוקה ושיפוצים שיהיה אחראי על ביצוע העבודות בפועל.

ראש העיר ובכירי 
העירייה בסיור בפארק

מאת: מנדי קליין
מטעם  שעבר  בשבוע  התקיימו  שיא"  "ימי  אירועי  שני 
עבור  בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  והרשות  אלעד  עיריית 
ילדי אלעד, במטרה להטמיע ולהגביר את ערנותם של ילדי 
העיר לכללי הבטיחות בדרכים. באירועים שהתקיימו באולם 
וילדות  ילדים  מ-900  למעלה  השתתפו  העירוני  הספורט 

באירועים שונים ונפרדים.
האמן  של  בהשתתפותו  התקיים  לבנים  המרכזי  האירוע 
מוטי הלר שהציג בפני ילדי העיר סיפור עלילה מרתק תוך 
המחשת ציור בהופעה חיה. האירוע המרכזי לבנות התקיים 
בהשתתפותה של שרה זילברברג בהצגת מרתקת 'חלום של 

זה"ב'.
גם השנה מפעיל המטה לבטיחות בדרכים שבלשכת ראש 
העיר, מדוון פעילויות ייחודיות בקרב הקהילה באלעד תוך 

מטרה לצמצם את מספר נפגעי הולכי הרגל.
ובמעורבות  פעולה  בשיתוף  המטה  יתמקד  כן  כמו 
ההורים,  עם  לקשר  מרכזי  דגש  עם  חברתית-קהילתית 
 2015 שנת  הפרויקט  של  הכותרת  גולת  והקהילה.  המורים 
הינה 'ילדים, בואו נלך על בטוח' לשם כך תוגשנה תכניות 

פעולה לבתי הספר, גני הילדים וכלל הקהילה
מר דני רביד מנהל המרחב מטעם הנהלת הרשות הלאומית 
לבטיחות בדרכים שנכח באירועי השיא שהתקיימו בשבוע 
עיריית  של  מהתגייסותה  רצונו  שביעות  את  הביע  שעבר 

אלעד להגברת הבטיחות בישוב.
קצרים  ברכה  דברי  נשא  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
בפני הילדים, ואמר כי נושא הזהירות בדרכים בעיר אלעד, 
להיות  אמור  התושבים,  רוב  את  מהווים  הנוער  בני  בה 
וכך אכן מתייחסת אליו  אחד מהנושאים החשובים ביותר, 

העירייה.

יו"ר דגל התורה הרב אבי שטרן ערך סיור במבנה ישיבת 
ומנכ"ל  ישראל  אגודת  יו"ר  עם  במקום  דיון  וקיים  ויז'ניץ, 
מוסדות ויז'ניץ הרב חיים מאיר כץ על הטיפול בפניות ציבור 

הקהילות ותושבי העיר.
ועוזרו  שטרן  אהרן  ר'  הישיבה  מזכיר  בתמונה:  נראים 

החדש של הרב כץ לפניות ציבור בעירייה, ר' יואל דסקל.
יעקב פלדמן

מטפל בפניות 
הציבור

כנסי זה"ב לילדי אלעד
בסימן "הולכים על בטוח" התקיימו שני כנסי זהירות בדרכים לילדי 

העיר * המטרה: לצמצם את מספר הנפגעים הולכי הרגל

חשוב להיזהר. ראש העיר בכנס הזה"ב לילדים

ר‘ עקיבא 2 פ. ז‘בוטינסקי ב“ב

03-7311620
שעות פתיחה: 10:00-18:00

סוף שנה
עד 31.12.15

מבצע

1000
2500
4000

עד-

קצר

בינוני

ארוך

עד-

עד-

&

&

&

מכירת שיער וסקינים לפאניות



מה הפלא שליבר׳ס הוא
המותג הכשר המוביל בארצות הברית...

להשיג בחנויות המובחרות
שיווק והפצה: ספיישל גלאט בע”מ

טל’: 077-4451-930

Made in USA

בזכות האיכות הקפדנית, מגוון המוצרים הייחודיים והטעם שאין דומה לו
הוא הפך למותג הכשר האהוב ביותר בארצות הברית. 
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מאת: פישל רוזנפלד

באחד מימי החנוכה התקבצו כל תלמידי 
לאברהם',  'זכור  בביהכנ"ס  ישראל'  'מאור 
בליווי האבות והאימהות שהגיעו לכבד את 

המעמד לגומרה של תורה.
הרב  קיבל  וההורים  התלמידים  פני  את 
שהנחה  הת"ת,  מנהל  סגן   - מזרחי  אי"ש 
מזרחי  הרב  ודעת,  טעם  בטוב  המעמד  את 
הפומבי  למבחן  שקדמו  השלבים  את  סיקר 
שהתלמידים  הרבות  הלימוד  שעות  ואת 
הכללית  הציונים  דרגת  לפי  ועלו  השקיעו 
של כלל הכיתות, הרב מזרחי ציין כי הביטוי 
לן  הוא  כי  הוא  מתמיד  אדם  על  שאומרים 
באוהלה של תורה, אצל תלמיד שמוותר על 
הפסקה ומשחק ובמקום זה משקיע בלימוד, 

ראוי להגדה לן באוהלה של תורה…
תלמידי  אשריכם  בשירת  פצח  הציבור 
חכמים כאשר כל האולם כולו עומד ומריע 
כל  עלו  אשר  הקטנים,  החכמים  לתלמידי 

אחד בסך למקומו על הבמה .
כאשר  סבבים,  בשלושה  התנהל  המבחן 
ויותר  יותר  נעשות  השאלות  לסבב  מסבב 
עונים  והתלמידים  קלות  ופחות  מורכבות 
ניכרת  כאשר  רהוטה  בצורה  ומשיבים 

ההשקעה בשינון ובחזרה על החומר.
ובסיפוריו  הערב  בקולו  הנעים  לבין  בין 
ליווי  תוך  שוסטר  ניתאי  האמן  המרתקים 
בגיטרה כאשר עין לא נשארה יבשה באולם.
את  לכבד  שהגיע  שליט"א  מלכה  הגר"מ 
המעמד פתח בדברים על פי דברי מרן מאורי 
המקדש  שבבית  ייתכן  איך  זי"ע,  ישראל 
של  פרצוף  עם  כרובים  היו  הקדשים  בקדש 
תינוק ותינוקת הרי בתורה כתוב לא תעשה 
לך פסל ומסיכה? אלא תירץ לפי דברי הגמ' 
מתקיים  העולם  שאין  )קיט(  שבת  במסכת 
של  תינוקות  של  פיהם  הבל  בזכות  אלא 
פרצוף  היו  בקו"ק  בדווקא  ולכן  רבן  בית 
של תינוק ותינוקת אשר 'סוככים בכנפיהם' 

ומגנים בתורתם על עם ישראל.
הרב ציין את התרשמותו מרמת התשובות 
בקיאותם  ורמת  התלמידים  של  הגבוהה 
המופלאה ואמר "כי רואים את השקעתו של 
מנהל הת"ת הרה"ג הרב שלום פרץ בכל שלב 
וכי הוא ידוע בעיר כאיש אשכולות ודומ"ץ 
ואיש חינוך מורם וכי כל כולו מקרין דמות 
של יראת שמים לתלמידים", כמו"כ ציין את 

המסירות של הצוות החינוכי המקצועי.
מנהל הת"ת הרה"ג הרב שלום פרץ אמר 
כי בפרשת מקץ נכתב כי על שר האופים ושר 
המשקים שכמעט וחלמו אותו חלום. מדוע 
שר האופים נתלה ושר המשקים שב על כנו? 

אלא על שר המשקים כתוב "והנה בחלומי 
וכו',  אותם"  ואסחט  וכו'  שריגים  שלושה 
רואים מכאן שהשר בעצמו על אף כל הצוות 
המתין  בכרם,  בעצמו  היה  סביבו  שהיה 
סחט  אישי  ובאופן  יבשילו  שהאשכולות 
אותם אל הכוס ואילו על שר האופים כתוב 
והעוף  ראשי  על  חורי  סלי  שלושה  והנה 
אוכל ממעל הוא לא שם ליבו למיקום דברי 
המאפה של פרעה שהיו למעלה בלי השגחה 
ולמארז הלא מכובד של המאפים, הוא זלזל 
במלך ומכאן פתרונו של יוסף כי הוא ייתלה. 
נפש  במסירות  שהולך  שמי  מכאן  רואים 

ומשקיע את כול כולו במשימה - מצליח.
האחרונה  "באסיפה  כי  ציין  פרץ  הרב 
בת"ת  מחנך  לכל  כי  דאתרא  המרא  ביקש 
יהיה רשימת התלמידים עם שמות האימהות 
יום,  בכל  להצלחתם  להתפלל  יוכלו  למען 
עם  יחד  לת"ת  במסירתו  דאתרא  המרא 
הצוות המקצועי ובתמיכתם של ההורים הרי 
במהרה  שלא  המשולש  החוט  בבחינת  זה 

ינתק".
כמה  היו  עדיין  האחרון  הסבב  לאחר 
הייתה  והבחירה  גבוה  ניקוד  עם  תלמידים 
קשה במיוחד, לשם כך נבחרה 'שאלת הרב' 
לא  שאלה  ששאל  דאתרא  המרא  כובד  בה 
קלה עם כמה סוגי תשובות. התלמידים ישבו 
את  הובאו  התשובות  כאשר  אחד  כל  וענו 
נקבעו  וסגנו  הת"ת  מנהל  עם  ויחד  הקודש 
בת"ת  חנוכה  להלכות  פומבי  מבחן  "חתן 
הבחור  נבחר  כחתן  תשע"ו".  ישראל  מאור 
ולסגניו, התלמידים   2 יאיר אשר מכיתה ח' 

ישי שלום בנימין אוזן ונתאי עמר.
החתן קיבל כפרס סט נ"ך מפואר והסגנים 
קיבלו ש"ס בבלי, ואף שאר התלמידים לא 
קופח שכרם וקיבלו את ספר 'שר התורה' על 

חייו ופועלו של מרן מאור ישראל.
והוריהם  התלמידים  כאשר  ננעל  הערב 
והדרכה  תורה  בדברי  גדושים  לביתם  חזרו 

שעוד ילוו אותם זמן רב.

מבחן פומבי ב'מאור ישראל'
מבחן פומבי על הלכות נערך בימים האחרונים בת"ת 'מאור ישראל' 

 רב העיר הגר"מ מלכה נשא דברים לכבודם של הנבחנים ושל הת"ת 
 שאלות המבחן שיקפו את הלכות החנוכה, כאשר העיקר סבב לפי 
הנושאים האקטואליים אשר יכולים להישאל בכל בית יהודי בחנוכה 

 בסיום המבחן נבחרו חתן ושלושה סגנים

רב העיר הגר"מ מלכה, הנבחנים והצוות החינוכי, במבחן של 'מאור ישראל'

חתן המבחן. התלמיד יאיר אשר
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כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

הכנס יתקיים אי”ה ביום רביעי י”ח טבת תשע”ו )30.12.2015(
בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 4, במרכז הרפואי מעיני הישועה.

בהשתתפות ד”ר עמיר סולד   
מומחה בכירורגיה כללית וזעיר פולשנית, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית 

במרכז הרפואי מעיני הישועה והמנהל הרפואי של אסיא מדיקל

התכנסות וכיבוד קל   18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד, מנכ”ל המרכז הרפואי  

פרופ’ מוטי רביד, מנהל רפואי   

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית     18:50
מר נדב חן, מנכ”ל אסיא מדיקל    

מר אופיר תשובה פסיכוטרפיסט קוגנטיבי התנהגותי  19:15
בנושא: השינוי הריגשי לפני ואחרי הניתוח  

גב’ סיגל אלפסא  דיאטנית קלינית   
בנושא: הכנה תזונתית לפני ואחרי הניתוח   

ד”ר עמיר סולד, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית במרכז הרפואי מעיני הישועה      20:00
והמנהל הרפואי של אסיא מדיקל  

בנושא: סוגי הניתוחים הבריאטריים  

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום   21:30

מספר המקומות מוגבל | כיבוד קל במקום | הרשמה חובה | דמי הרשמה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il | 03-5771109 :לפרטים והרשמה

עושים סוף להשמנת יתר 

בס"ד
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כך מבצעים ארגוני המיסיון 
המרת דת בישראל

עשרות רכזי הביטחון של המועצה האזורית חבל אשכול שהוזמנו 
לטקס חלוקת ציוד בטחוני הופתעו לגלות כי גוף מיסיונרי עומד 

מאחוריו בניסיון לשדלם להמרת דתם  חלקם נטשו בזעם ופנו ליד 
לאחים  בא כוח יד לאחים שיגר מכתב דחוף לשרת המשפטים 
וליועץ המשפטי בבקשה למיצוי הדין עם מפרי החוק המיסיונרים

מאת: חיים רייך

מורגנשטרן  משה  עו"ד  לאחים,  יד  כוח  בא 
לשרת  דחוף  מכתב  בבוקר,  שני  ביום  שיגר 
בדרישה  לממשלה  וליועץ המשפטי  המשפטים 
השבוע  בסוף  שהתקיים  האירוע  את  לחקור 
האזורית  המועצה  של  הביטחון  לרכזי  האחרון 
מהארגון  מיסיונר  ע"י  להם  חולקו  בו  אשכול 
הנאה  טובות   ,Jentile ministry הבפטיסטי 
הכוללים ציוד בטחוני רב ויקר ערך - משקפות, 
אפודים  הרים,  נעלי  לילה,  לראיית  אמצעים 
למראה,  תמים  תנ"ך  עם  יחד  ועוד,  מיוחדים 
מתוך  ציטוטים  עם  דף  במרמה  הוצמד  שאליו 

הברית החדשה.

סעיף  את  מורגנשטרן  עו"ד  מצטט  במכתבו 
174א' לחוק העונשין האוסר מתן טובות הנאה 
ומוסיף:  דתו,  לגרום לאדם להמיר את  על מנת 
שהובאו  ההנאה  טובות  כי  התברר  "בפועל 
לרכזים הביטחוניים היוו מסווה לניסיון להמרת 
כי  ...מרשתי פונה בבקשה  דתם בצורה מכוונת 
מקרה זה ייבדק עד תום, ויביא סוף סוף למיצוי 
הדין עם מפרי החוק". מסיים עו"ד מורגנשטרן 

את מכתבו.
במהלך  הבינו  הביטחון  מרכזי  חלק  כי  יצוין 
האירוע  כי מאחורי הציוד הביטחוני עומד גוף 
כך  על  זעמו  למטרותיו,  זאת  שמנצל  מיסיונרי 
ונטשו את המקום מבלי לקחת עמם מאומה ופנו 

מידית להתריע על כך בפני יד לאחים. 

ספרי התנ"ך אליהם הוצמד הדף המיסיונרי 

משהו גדול עומד לקרוא!
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הכירו את סימני 
הביטחון בשטר 
ה-200 ₪ החדש

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

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

הפס הזוהר
הטו את השטר 

בכיוונים שונים וגלו 
את סמל המנורה 

והערך הנקוב מתגלים 
ונעלמים לסירוגין

הערך המנוקב
החזיקו את השטר מול 

האור וגלו את הערך 
הנקוב מנוקב בחלקו 

העליון של השטר

הספר המוזהב
הטו את השטר קדימה ואחורה וודאו 

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

נע על גביו מעלה ומטה

הדיוקן השקוף
החזיקו את השטר 

מול האור וגלו את הדיוקן 
ולצדו הערך הנקוב

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

גוון מכחול לסגול

דיו בולטת
העבירו אצבע על פרטים אלה 

משני צדי השטר
ותוכלו לחוש בדיו הבולטת

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

משהו גדול עומד לקרוא!
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אלי מזרחי

אחים  שלושה  השבוע  עיכבה  המשטרה 
אבן  למכור  שביקשו  בחשד  ערד  מפזורת 
רשות  לפקחי  הביזנטית  מהתקופה  ריחיים 
כשהאבן  מהמקום  ונמלטו  העתיקות 
ברשותם, האבן נמצאה ברשותם ונלקחה על 

ידי השוטרים לשם החזרתה.
בעקבות דיווח שהתקבל במשטרת ישראל 
בחורים  שלושה  של  הימלטותם  אודות 
מפזורת ערד כשברשותם אבן ריחיים עתיקה 
אותה ביקשו למכור לפקחים, נפתחה חקירה 
לאיתור  פעולות  בביצוע  החלו  והחוקרים 

המעורבים עפי התיאור שניתן להם.

איתרו  באזור  לסריקות  שיצאו  השוטרים 
האבן  ואת  מסתתרים  כשהם  השלושה  את 

ברשותם.
השלושה עוכבו והועברו לחקירה.

גנבו אבן ריחיים וניסו למוכרה 
לפקחי רשות העתיקות

שלושה אחים מהפזורה הבדואית באיזור ערד, ניסו למכור 
לפקחי רשות העתיקות אבן ריחיים ששרדה מאז התקופה 
הביזנטית  כשנמלטו עם אבן הריחיים ברשותם, יצאו 

השוטרים לסריקות עד שהשיבו את האבן ל'בעליה'

חה"כ איכלר למפקחת על 
הבנקים: "לשלב חרדים"

מאת: אלי מזרחי    

הרב  ח"כ  הציבור  לפניות  הועדה  יו"ר 
ישראל אייכלר למפקחת על הבנקים: "יש 
סף  בתנאי  בבנקים  חרדים  עובדים  לשלב 

הקשורים לבנקאות בלבד"
ח"כ  של  בלשכתו  שהתקיימה,  בפגישה 
שאין  במקומות  בעיות  נדונו  אייכלר  הרב 
בהם מספיק סניפים וסניפים שאינם נותנים 
הקשישים  לציבור  מתאימים  שירותים 
הד"ר  הבנקים  על  המפקחת  והחרדים. 
התייעלות  על  כוללת  סקירה  הציגה  בר 
חדשים  ושירותים  הבנקים  על  הפיקוח 
הניתנים בבנקים ע"י המכונות האוטומטיות 

והשירות הדיגיטלי.
יו"ר  הציע  אף  בפגישה 

ח"כ  הציבור  לפניות  הועדה 
לבטל  אייכלר,  ישראל  הרב 
העצמי  ההון  מגבלות  את 
 30% מ-  צעירים  זוגות  של 

לקבלת  כתנאי   20% ל 
לסייע  כדי  משכנתא 

צעירים  לזוגות 
להגיע לדירה. כמו 
להסיר  בקש  כן 
של  הקיפוח  את 
חרדים  עובדים 
לעבוד  שיוכלו 

אם  בבנקים 
מתמחים  הם 
ת  ו א נ ו ב ש ח ב
בלא  ובנקאות, 

הצורך בתארים אקדמאים בלתי רלוונטיים 
לעבודתם.

המהלכים  את  בירך  אייכלר  הרב  ח"כ 
דבר  הלקוחות.  ציבור  לרווחת  הננקטים 
בהוצאות  משמעותית  להוזלה  שיגרום 
על  עמד  אך  הצרכן.  של  השוטף  המימון 
הצורך לספק לאוכלוסיות הזקוקות לשירות 
בנקאי מסורתי, את השירות המגיע להם. יש 
לדאוג לכך שהבנקים לא יפגעו באוכלוסיה 
בצורה  הפעולות  את  לבצע  יכולה  שאינה 
הפריפריות  ותושבי  קשישים  אוטומטית, 
במכשירים  משתמשים  שאינם  וכאלה 
סניפים  סגירת  למנוע  יש  דיגיטליים. 
במקומות כאלה ולמנוע צמצום השירותים 

הניתנים ע"י הפקידים בבנק.
לועדה  לאחרונה  שהגיעו  מפניות 
סניפים  סגירת  על  הציבור,  לפניות 
יו"ר  החליט  שירותים,  וצמצום 
הועדה ח"כ הרב אייכלר לקיים דיון 
לבחון  כדי  הקרוב,  בשבוע  בנושא 
מקרוב את תכניות הבנקים 
הבאות  לשנים 
יפגעו  שלא  ולדאוג 
שאינם  בציבורים 
להיעזר  יכולים 
ם  י ת ו ר י ש ב
האוטומטיים.

המפקחת על הבנקים התארחה אצל יו"ר הועדה 
לפנינות הציבור, הרב ישראל איכלר ושמעה ממנו: 

"לבטל את מגבלת ההון העצמי הנדרש מזוגות צעירים" 
 וגם: "לשלב עובדים חרדים בבנקים עם תנאי סף 

הקשורים לבנקאות בלבד"

חקירת דומא: החשוד המרכזי 
הודה; "הוא עבר עינויים"

חמישה חודשים לאחר הצתת בית המשפחה בדומא, חשף אתמול 
פרקליטו איתמר בן גביר כי החשוד המרכזי הודה בהצתה: "ספק 
רב מאוד אם אפשר להשתמש בדבריו"  השב"כ: פעולותינו   

ע"פ דין  נתניהו: "המתקפות אינן מקובלות עליי"

מאת: יעקב אמסלם

חקירה  לאחר  כי  מסתמן  דומא:  חקירת 
בהצתת  המרכזי  החשוד  הודה  מאומצת 
משפחת  של  להריגתם  שהביא  הבית 
דוואבשה. על פי פרקליטו עו"ד איתמר בן 
גביר, החשוד הודה במעשיו כאשר לדבריו 
ההודאה חולצה מפיו לאחר עינויים קשים 

שלא הותירו בפניו ברירה.
אנשים  רואה  אני  שנים  מאוד  "הרבה 
אמר  החקירות",  מחדרי  ויוצאים  שנכנסים 
"אני  המשפט.  בית  בפתח  הבוקר  גביר  בן 
שראיתי  כמו  מזוויע  שמחזה  לומר  חייב 
הבוקר לא ראיתי מעולם. פגשתי את מרשי 
לפגוש  עליו  נאסר  שבהם  ימים   21 לאחר 
עורך דין. פגשתי אדם שבור מנטלית ופיזית 
חוקרי  לצערי  נפשי.  טיפול  שצריך  אדם 
ולהפוך  מרשי  את  לשבור  הצליחו  השב"כ 

אותו לצל אדם".
מיניות  הטרדות  חווה  החשוד  לדבריו, 
 – לו  במקודש  פגיעה  החקירה,  בתחילת 
בעולם התורה והמצוות שלו, מניעת שינה 
כך ארוכה. "אחרי שהחוקרים  כל  לתקופה 
דבק  ומרשי  האלה  הדברים  כל  את  רואים 
רישיון  מקבלים  פשוט  הם  שלו  באמת 

להרוג".
ארבעה  לחדרו  נכנסים  מסוים  "בשלב 
אותו  קושרים  אותו,  שמכים  ביריונים 
במיטת סדום, תיאורים של כל מיני מכשירי 
מפילים  הפוך,  כשהוא  קשירות  עיוניים, 
אותו שוב ושוב. הוא אומר 'עזבו אותי! תנו 
לי ללכת! לא עשיתי כלום!' אז אמרו לו – 
'אם אתה לא נותן הודאה אנחנו ממשיכים'. 
רב  ספק  בעיניי  אך  אותו  לשבור  הצליחו 
שהוא  בדברים  להשתמש  אפשר  אם  מאוד 
לצל  ממש  אותו  הפכו  בו,  פגעו  הם  מסר. 
אדם. הם דרשו ממנו להודות בדברים שלא 

עשה ומרשי נשבר".
בן גביר הוסיף: "אני מתבייש שבמדינת 
זו ההתנהלות של חוקרי  ישראל של 2015 
שהפרקליטות  בכך  מתבייש  אני  השב"כ. 
אני  יד.  הזו  להתנהלות  נתנו  והיועמ"ש 
לא  מהשופטים  שחלק  בכך  מתבייש 
התערבו ויצאו להגנתו. נהפוך הוא – חלקם 
עם המציאות המחרידה  רק שהתיישרו  לא 
הזו אלא אף עשו מעשים שלא ייעשו והורו 
שלא להביא אותו בפני בית המשפט. מרשי 

צריך פסיכיאטר וטיפול רפואי".
דקות  כך שגם  כדי  עד  "החוצפה מגיעה 
המשיכו  הם  אותו  לפגוש  שהגעתי  לפני 
להכות אותו, המשיכו להשתמש בכל מיני 
מיטות עינויים. דברים שרואים רק בספרים 
על האינקוויזיציה. אני דורש כרגע להפסיק 
שבדברים  סבור  אני  הזו.  החקירה  את 
ערך  כל  בהם  אין  כלום,  אין  מסר  שמרשי 
משפטי, כל אחד מאזרחי ישראל היה מודה 
יש כאן פרשת 300 חדשה  בנסיבות הללו. 

של שירות הביטחון הכללי".

 "המתקפות אינן מקובלות עליי"
נפגש  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
אתמול עם נשיא אוקראינה. בפתח הפגישה 
השב"כ.  נגד  הטענות  את  נתניהו  דחה 
עושים  ואנשיו  כהן  יורם  השב"כ  "ראש 
ישראל  עם  למען  ומצוינת  חשובה  עבודה 
עליהם  המתקפות  ישראל.  ביטחון  ולמען 
אינן מקובלות עליי", אמר נתניהו והוסיף: 

"אנחנו מדינת חוק".
"כל פעילות השב"כ מתבצעת על פי חוק 
צמוד  בפיקוח  מתבצעת  הזאת  והפעילות 
משרד  ושל  לממשלה  המשפטי  היועץ  של 
המשפטים, של בתי המשפט ובאישורם. יש 
נלחמים  בו,  מטפלים  שאנחנו  ערבי  טרור 
בו יומם ולילה בכל זירה, אבל לצערי מעת 
על  שמתבצעות  טרור  פעולות  גם  יש  לעת 
יהודים ושירות הביטחון הכללי מטפל  ידי 

גם בהם. לא נקבל טרור מכל צד שהוא".

 השב"כ: "פעולותינו על פי דין"
"לנוכח  נמסר:  משירות הביטחון הכללי 
הנשקף  המשמעותי  הביטחוני  האיום 
ההתארגנות,  חברי  של  בשטח  מפעילותם 
כוונתם  את  מועד  מבעוד  לסכל  והחובה 
חמורים  טרור  פיגועי  ולבצע  להמשיך 
נעצרו  בנפש,  לפגיעות  להוביל  העלולים 
לחקירה מספר פעילים מרכזיים בהתארגנות 
על  אינטנסיבי  באופן  נחקרו  ואלה  הטרור, 

אודות החשדות המיוחסים להם.
ארגון  הינו  הכללי  הביטחון  "שירות 
פי  על  מבוצעות  פעולותיו  וכל  ממלכתי 
בהתאם  מתנהלות  השב״כ  חקירות  דין. 
ונתונות לפיקוח  להוראות החוק והפסיקה, 
המדינה  פרקליטות  לממשלה,  היועמ"ש 

ובתי המשפט".

 "יד קשה כנגד החשודים"
בנט,  נפתלי  היהודי  הבית  ראש  יושב 
אמר אתמול בראיון לרזי ברקאי ב'גלצ' כי 
יש להפעיל את היד הקשה ביותר בחקירות 
הפיגוע  את  למנוע  כדי  היהודי  הטרור 
טרור,  זה  פה  רואים  שאנחנו  "מה  הבא. 
ישראל  במדינת  מכירים  שלא  אנשים  אלו 
לחולל  מנסים  וממש  לגיטימית,  כמדינה 
צריכים  אנחנו  ומגוג.  גוג  מלחמת  מעין 
למנוע  כדי  ביותר  הקשה  היד  את  להפעיל 

את הדומא הבא".
ושל  שלו  בדיקה  לאחר  כי  הוסיף  השר 
מעניק  הוא  שקד,  איילת  המשפטים,  שרת 
גיבוי לפעילות השב"כ מול יהודים: "צריך 
לדעת – השב"כ הוא מי שמגן עלינו יומיום 
אותו  על  גם  לסמוך  עלינו  מהפלסטינים, 

שב"כ גם עכשיו בפעולה הזאת".



תלמידים הזקוקים לקבלת סיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים בשעות הלימודים
ניתן להגיש  בעבורם בקשה לקבלת מלווה אישי.

מטרת הסיוע היא ביצוע טיפולים פולשניים ופעולות נוספות. הסיוע מהווה אמצעי לחינוך ולתמיכה בתלמיד 
לפיתוח עצמאות ושליטה בטיפולים בהתאם לגילו.

הסיוע ניתן על פי הקריטריונים הבאים:
תלמידים הזקוקים לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה.

תלמידים הזקוקים להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מידי )אלרגיה לחלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים, 
אפילפסיה, הפרעת כרישה חמורה וסכנת חיים מידית כגון אחר השתלת קוצב לב(.

נוהל הגשת בקשות למלווה אישי לתלמיד
)סייע/ת רפואי/ת( בחינוך הרגיל

נוהל הגשת הבקשה:
מילוי טופס עם פרטי התלמיד )ניתן לקבל במחלקת חינוך מיוחד ובאמצעות מייל 

.)neomim@elad.muni.il

חוות דעת רפואית עדכנית) עד 6 חודשים( מרופא מקצועי מטפל המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול 
הנדרש במהלך שעות הלימודים(.

חוות דעת תפקודית במקרים של בקשה לטיפול פולשני.

גיל התחלת קבלת הסיוע מגיל גן - גיל 3.

.1

.2

.3

.4

מועד הגשת הבקשות הקרוב הינו עד יום ראשון כ”ט טבת 10.1.16. )למעט ילדים חולים 
בסוכרת היכולים לפנות לאחר המועד( את המסמכים יש להגיש באופן ידני או 

באמצעות דוא”ל למחלקת חינוך מיוחד, 
רח’ חוני המעגל 34 אלעד )הבקשה נקלטת רק לאחר שליחת אישור קבלה(.

neomim@elad.muni.il 9078173 ניתן לפנות בשאלות למחלקת חינוך מיוחד

אגף החינוך



באלעד16        ה' בטבת תשע"ו 1217/12/15

מאת: יעקב אמסלם 

הישג  רושם  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
תאשר  הממשלה  הבריאות:  במשרד  נוסף 
השיניים  רפורמת  את  הקרובה  בישיבתה 
לטיפולי  הזכאות  תורחב  ולפיה  ליצמן  של 

שיניים חינם מגיל 12 לגיל 14.
עם  יחד  הבריאות  מועצת  התכנסה  אמש 
שר הבריאות ליצמן ואושרה הגדלת הזכאות 
הרפורמה  לילדים.  חינם  שיניים  לטיפולי 
תיכנס לתוקף החל מינואר הקרוב. הרפורמה 
בין  הקואליציוני  בהסכם  סוכמה  האמורה 
יהדות התורה לליכוד. במסגרת ההסכם אף 
2020 הממשלה תרחיב  עד שנת  כי  הודגש 

את הזכאות עד לגיל 18.
בוועידת גלובס בשבוע שעבר אמר ליצמן 
את  לקרב  הוא  המרכזיים  מיעדיו  אחד  כי 
לעשות  מנסים  "אנחנו  למרכז.  הפריפריה 
במרכז  חולים  בתי  בין  פעולה  שיתופי 
לפריפריה, כמו למשל מומחה לב מהמרכז 

שפעם בשבוע מנתח בפריפריה".

לדבריו, "מעבר לכך, היום בפריפריה יש 
מקומות שבהם אין בתי חולים. אנשים חיכו 
הרבה זמן, ואנחנו חנכנו חדרי מיון קדמיים. 

כך אנשים מקבלים שירות טוב במהירות".

לאחר שבקדנציה שעברה ביטלה שרת הבריאות יעל 
גרמן את רפורמת השיניים שיזם יעקב ליצמן, היום 

אישרה מועצת הבריאות את החלתה מחדש של 
הרפורמה. סוככם כי תאושר בישיבת הממשלה הקרובה

הממשלה תאשר את 
רפורמת השיניים

הישג. השר יעקב ליצמן

מאת: שמעון דן 

הפריפריה  ושר  ש"ס  יו"ר  פרסה:  סיבוב 
שלא  שוקל  דרעי  אריה 

החוק  במסגרת  להתפטר 
כפי שהתחייב  הנורווגי 
את  והטיל  בעבר 
אחד  על  ההתפטרות 

סגני  או  מהשרים 
האחרים  השרים 
מטעם  שמכהנים 

התנועה.
הפרסום,  פי  על 

יישאר  דרעי 

אחד  יהיה  במקומו  שיתפטר  ומי  בכנסת 
מבין השלושה; שר הדתות דוד אזולאי, או 

סגני השרים יצחק כהן ומשולם נהרי.
יחד עם זאת, דרעי נחוש להביא לכניסתו 
יגאל  ש"ס,  בסיעת   10 מספר  של 
גואטה, לכנסת. זאת לאחר מינויו של 
בהסתדרות  לתפקיד  מיכאלי  אברהם 
החינוך  רשת  למנכ"ל  ביטון  וחיים 

של ש"ס.
בחוק  תמכה  ש"ס  סיעת  כזכור, 
הנורווגי בכנסת לפני מספר חודשים 
כי  פעם  לא  הצהיר  אף  דרעי  והיו"ר 

ייעשה בו שימוש.
דרעי מייחס חשיבות רבה להבאת דם 
חדש למערכת בדמות מינוי חבר 
נותר  כעת  חדש,  כנסת 
ולראות  לחכות  רק 
לקבל  יסכים  מי 
דין  את  עצמו  על 
ולהתפטר  התנועה 

לטובת העניין.

החוק הנורווגי עבר זה מכבר אך אף ח"כ חדש לא 
נכנס לכנסת מטעם סיעת ש"ס  כעת מתברר כי יו"ר 
התנועה אריה דרעי שצפוי היה להתפטר, חזר בו לעת 
עתה  כרגע מי שיתפטר לצורך הכנסת גואטה לכנסת 
יהיה אחד מבין השלושה - אזולאי, נהרי או איציק כהן

דרעי שוקל שלא להתפטר 
במסגרת החוק הנורווגי

נשאר. השר 
אריה דרעי 

בס“ד מיתב
תאגיד אזורי למים וביוב בע“מ 

מייסודה של עיריית פ“ת

טבת תשע“ו  - דצמבר 2015 

הודעה חשובה על שיבושים 
זמניים באספקת המים 

לתושבי אלעד!!!

השיבושים באספקת המים יהיו ביום רביעי, יא‘ 
בטבת, (23.12.15), משעה 22:00, ועד יום חמישי, 
יב‘ בטבת, (24.12.15), בשעה 05:00 לפנות בוקר. 

הנכם מתבקשים לאגור מים לשימוש אישי 
ומשפחתי עבור שעות אלו. 

מוקד מיתב יעמוד לרשותכם בכל מידע נוסף

תושבי אלעד היקרים,
עקב עבודות חשובות ויזומות של חיבור צנרת לבריכת המים החדשה 

באלעד, תהיה הפסקת מים כללית באזור של לחץ גבוה ושיבושים 
משמעותיים באספקת המים בכלל חלקי העיר .

לתשומת לב 
בעת חידוש אספקת המים ייתכנו תופעות כגון מים בצבע 

לבן, צהבהב או חום במערכת המים הפנימית. 
במקרים אלו יש לפתוח את הברזים למשך מספר דקות עד 

לקבלת מים צלולים. 

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם





י"ב בטבת תשע"ו 24/12/15באלעד1218

בחתונת הדמים הזאת, הוויכוח נסב על מוזמנים ומזומנים. 
ארוכה  הייתה  לחתונה  האירוסין  בין  הדמדומים  תקופת 
מהרגיל. מועד החופה נדחה פעם אחר פעם, ההזמנות עוצבו 
התעדכנו,  החדשים  האורחים  לקבלת  הקריטריונים  מחדש, 
אך בסוף, אחרי חצי שנה ארוכה, זה קרה. החופה הועמדה, 
אלפים  וקהל  טוב  מזל  איחלו  המחותנים  הוקראה,  הכתובה 
שהמבחן  אלא  הכניסה.  את  ופקק  האולם  על  צבא  נלהב, 
המזומנים  מתפזרים,  כשהמוזמנים  מגיע  השידוך  להצלחת 

נספרים והחיים האמיתיים מתחילים. 
אל תתנו למטאפורה להטעות אתכם. דרעי אכן חיתן השבוע 
פוליטיקאים  ומי.  המי  כל  נכחו  בו  המוני  באירוע  בתו  את 
השמחה,  לבעל  יד  ללחוץ  כדי  מיוזעים  שנדחקו  חילונים 
העונה"  ב"שמחת  המשתתפים  כמות  האם  ביניהם  התערבו 
באותה  ששודר  העונה"  ב"משחק  הצופים  כמות  על  עולה 

שעה. 
אלא שבתא המשפחתי, טפו טפו, חמסה חמסה, הכל גן עדן 
– כפי שנהג להתבטא החבר הטוב איווט. השידוך של דרעי 
הפוליטי.  בתחום  הוא  לעולם,  בא  לא  וכמעט  סוכל  שעוכב, 
ולא, אין המדובר באופציה המתחדשת של קבלת תיק הפנים, 
אמורים  אליה  הסיכויים,  כל  נגד  שהועמדה  בחופה  אלא 
ובשירות  להיכנס מאות חרדים שישולבו במשרדי הממשלה 
הציבורי. אלפים צובאים על הגדרות, אך כל מהפכה מתחילה 

בפרצה קטנה.
לכלל  מתקנת  העדפה  קידום  על  לדבר  שנעבור  לפני 
המצביעים במסגרת החלטת הממשלה שאושרה השבוע, אי 
דרעי  של  מתקנת  ממשלתית  בהעדפה  לפתוח  שלא  אפשר 
עם  והפעם  נגיעה,  במרחק  שוב  מצוי  הפנים  תיק  עצמו. 
חששות מוקטנים מפגיעה. שתי סיבות מרכזיות הורידו לדרעי 
הקדנציה. האחת,  בראשית  הפנים  את מפלס החשק מקבלת 
החשש מתגובת בג"ץ לעתירה שתוגש. השנייה, ריקון משרד 
למשרד  התכנון  מינהל  סמכויות  העברת  עם  מתוכן  הפנים 

האוצר.
והגליל  הנגב  משרד  לחלוטין.  התפוגגה  האחרונה  העילה 
הפריפריה,  לתיק  המיליונים  מאות  תוספת  עם  השתדרג 
לשר-העל  יהפוך  דרעי  הפנים,  משרד  לחבילה  יצורף  ואם 
למרות  נחלשה,  הראשונה  העילה  גם  המקומי.  השלטון  של 

שלא נעלמה. אסמכתא בחוק לפסילת כהונתו של דרעי כשר 
את  שוב  ישלפו  שהעליונים  היה  החשש  הייתה.  לא  מעולם 
הטיעון החלוד משנות התשעים של 'אובדן אמון הציבור' כדי 
גדר, חומרה על חומרה. אחרי שבג"ץ דחה  להוסיף גדר על 
כי  עקרונית  ופסק  הקדנציה  בראשית  שהוגשה  העתירה  את 
דרעי כשיר לכהן כשר בממשלה, פחתו הסיכויים שהשופטים 

יחליטו לפסול דווקא את כהונתו כשר פנים.
)התארים,  נתניהו  הממשלה  וראש  התקשורת  שר  בלשכת 
לערוצי  להדליף  מיהרו  החשיבות(  מדרג  פי  על  כנהוג, 
התקשורת שתיק הפנים עושה את דרכו מסילבן לדרעי, עוד 
העברת  הליכוד,  יו"ר  עבור  בחיוב.  השיב  ש"ס  שיו"ר  לפני 
כאב  היא  שלום,  סילבן  שאינו  ליכודי  שר  לידי  הפנים  תיק 
היה במשמרת  עוד התיק  כל  רגוע,  היה  נתניהו  מיותר.  ראש 
בידי סילבן קצוץ הכנפיים ומדולדל האיברים. הדבר האחרון 
דומיננטי שיקים  זה להעביר את התיק לשר  כיום,  לו  שחסר 
עוד  מתעצם  שר  מהתנועה.  הערים  ראשי  בלשכות  מאחזים 
עלול לערער אי שם לקראת סוף המאה על הקושאן התורכי 

שמחזיקה משפחת נתניהו על בית רה"מ ברחוב בלפור. 
זה טוב לנתניהו. לא בטוח שגם לדרעי. עתירה נגד מינויו 
תהיה  שהפסיקה  נותנת  הדעת  בוודאות.  תוגש  פנים  לשר 
התנועה  ובינתיים  ייחסכו,  לא  קשות  אמירות  אך  לטובתו, 
לאיכות השלטון תעשה את הסיבוב התקשורתי שלה, על גבו. 
ויחליט לבסוף שלא לקבל את  יפתיע  דרעי  אלא שגם אם 
תיק הפנים הרי שפרישתו של סילבן שלום בנסיבות מטרידות, 
ביבי  שריו.  בין  אמיתי  פריש-מיש  לעשות  נתניהו  את  תאלץ 
קינוחים, בה בשעה  דרעי בתפריט  לרצות את  יותר  יוכל  לא 
האסוציאציה  את  עיקרית.  מנה  מגיש  הוא  השרים  שליתר 
הזאת, מ'לו"ז מלצרים' של שמחת חתונה דרעי הכיר השבוע 

מקרוב.

מפי הגבורה
העדפתו המתקנת של דרעי בנוגע לזהות המשרד הממשלתי 
החדש, עוד תבורר עד תום בימים הקרובים. אם אפשר להתעלם 
לרגע מהפיקנטריה הפוליטית והרכילות המיניסטריאלית, הרי 

שדווקא בראשית השבוע חזינו בהעדפה מהותית, לא לטובת 
העסקנים והמוסדות, אלא למען המצביעים. 

השידוך שיכניס מאות חרדים למעגל הפקידות הממשלתי 
החופה  הכלכלה.  במשרד  שהחל  ארוך  מו"מ  אחרי  נסגר 
הכתובה  שטר  את  השבועית.  הממשלה  בישיבת  הועמדה 
ראש  דובר  הקריא  מדוברת,  בארמית-ממשלתית  הארוך, 
לשכת  את  המסקרים  העיתונאים  סטמבלר.  בועז  הממשלה 
זה מכבר, שחשיבות  וניזונים מהודעות הלשכה למדו  רה"מ 
ביתו(  ובני  הממשלה  )ראש  המשגר  הגוף  בעיני  ההודעות 
נמדדת על פי מידת אריכותן. אריכות הימים וההסגר הכפוי 
דוגמה  שהוטל על הכלבה קאיה, המבודדת כמו אדונה, הם 
להכביר  שחשוב  הראשונה  מהמדרגה  לאומי  לנושא  טובה 
בגינו מילים. כל שאר ענייני המדינה, תלויים במידת השפעתם 
כדוגמה  שלום,  סילבן  פרישת  בלשכה.  ראשונה  היושב  על 

הפוכה, לא שווה יותר מחצי שורה.
כדי  במידע  יש  אם  פשוט:  הוא  המקלידה  האצבע  כלל 
אז  כי  ראש-הממשלה,  של  מעמדו  על  לטובה  להשפיע 
לברך  להדר,  לרומם,  לפאר,  כדי  מילים  של  נהרות  יישפכו 
על שילוב  ולקלס. ההודעה הארוכה ששוגרה השבוע  לעלה 
שפרסום  הבין  נתניהו  כי  מוכיחה  הציבורי,  במגזר  החרדים 
זה ממש לא אומר  וחיוני לשותפיו החרדים.  ההודעה חשוב 
שגם היישום בשטח יקודם בהתאם. אריכות ההודעה, מעידה 
נובח,  כלב  במעשים.  כיסוי  אין  שלמילים  קרובות  לעיתים 

איננו נושך. כלב, לא כלבה.
לכל  כאשר  היה,  בדיוק  כך  החרדים  העדפת  בתחום  ואכן 
לא  לו,  שקדמו  הממשלה  וראשי  נתניהו  של  היפות  המילים 
ממשלה  להחלטות  גם  מחייבים.  אופרטיביים  צעדים  נלוו 
תוקף  היה  לא  האחרונה,  בתקופה  כולל  בנושא,  שהתקבלו 
ממשי הואיל ולא נקבעו להן מנגנוני יישום בשטח. ההחלטה 
שהתקבלה השבוע שונה וראשונה מסוגה, הואיל והיא מטילה 
שירות  במכרזי  האיתור  ועדות  על  מעשית  משפטית  חובה 
מהמשרות  בחלק  לעבודה  בקבלה  חרדים  להעדיף  המדינה, 

הציבוריות.
הממשלה  ראש  הצעת  את  הבוקר  אישרה  "הממשלה 
אריה  והפריפריה  הגליל  הנגב,  לפיתוח  והשר  נתניהו  בנימין 
דרעי לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה", נכתב 
"נקבעו שורה  בהודעה הרשמית של לשכת ראש-הממשלה, 
האוכלוסייה  של  הייצוג  את  להגביר  שמטרתם  צעדים  של 
יזכה  המדינה  שירות  כי  ולהבטיח  המדינה  בשירות  החרדית 
יישום  החרדית.  האוכלוסייה  מקרב  מצטיינים  במועמדים 
ההמלצות יוביל לשילובם של למעלה מ-150 עובדים ועובדות 
אקדמאיים מקרב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה מידי 
שנה כבר בשנים הקרובות". זה אולי נשמע מעט, אך אם תהיה 
עמידה ביעדי גיוס החרדים )לא לצבא. למשרדי הממשלה!(, 
שחורות  כיפות  חובשי  פקידים   1,500 עשור  בתוך  לנו  יהיו 

במנגנוני המדינה.
יובש,  בתקופות  שלם  טור  לפרנס  שיכול  נגמר,  לא  במלל 
והשר  נתניהו  הממשלה  ראש  של  דבריהם  בהרחבה  צוטטו 
גם בסקטור  ביבי התחייב "לאפשר לחרדים להשתלב  דרעי. 
אבי  של  מפיו  הציטוטים  הפרטי".  בסקטור  וגם  הציבורי 
האומה בהודעות הלשכה הם דבר שבשגרה, אך לעומת זאת, 
מי  לאי  בנדיבות  שמוענקים  משתפך  ופרגון  חופשית  במה 

מלבדו הם בהחלט לא דבר שכיח ומצוי, בלשון המעטה.
בהמשך ההודעה פורטה גם האופרציה המעשית שתאפשר 
חשיפה  תתקיים  ההחלטה  "במסגרת  התוכנית:  מימוש  את 
לציבור  המדינה  בשירות  תעסוקה  אפשרויות  של  מוגברת 
החרדי. בין היתר יוגבר הפרסום של משרות בכלי התקשורת 
החיפוש  למנועי  המקוונת  הגיוס  מערכת  תותאם  החרדים, 
מבחני  ייבדקו  וכן  החרדית  האוכלוסייה  בקרב  הנפוצים 
בהחלטת  הזדמנויות.  שוויון  שיאפשרו  כך  והמיון  ההתאמה 
שילובן  להגברת  רב של המלצות חדשניות  הממשלה מספר 
הקמת  היא  שבהן  המרכזית  המדינה,  בשירות  קבוצות  של 
מסלולי חשיפה, בהם המועמדים מתקבלים למשרה התחלתית 
למשך תקופה קצובה ויכולים לאחר מכן להתמודד במכרזים 

פנימיים בשירות המדינה".
ואי אפשר כמובן בלי ועדה על גבי ועדה: "לצורך מעקב 
בראשות  היגוי  ועדת  תוקם  הממשלה,  החלטת  יישום  אחר 
נציב שירות המדינה אשר תבחן את מידת ההצלחה בהגברת 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה
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חוק העדפה מתקנת לחרדים
בפגישות שקיים שר הכלכלה דרעי מתוקף תפקידו כממונה על נציבות שוויון 
הזדמנויות בעבודה התגלו נתונים שערורייתיים על הדרה מוחלטת של חרדים 
מהמגזר הציבורי  הדרת החרדים הגיעה לשיאה במכרז לבחירת דירקטורים 
שיזם לפיד כשר אוצר בקדנציה שעברה  בהנחיית שר הכלכלה תגבש נציבות 
שוויון הזדמנויות בעבודה הצעת חוק שתחייב הקצאת משרות ייעודיות לחרדים 
בכל גוף ציבורי וממשלתי, בדומה ל'חוק העדפה מתקנת לערבים'  דרעי לקו 

א עיתונות: "ש"ס מעולם לא התביישה לומר בשפה ברורה  י ה ש
היא דואגת לחרדים העובדים ובסופו של דבר, דאגה להם 
דאגה לכולנו. הדרה גורפת של פקידים ונושאי תפקידים 

גורמת לנזק גדול ביותר  חרדים מכל הגופים הציבוריים 
ואת זה צריך לשנות" / בי"ס לפוליטיקה

פרסום ראשון: שר הכלכלה אריה דרעי יגיש לוועדת שרים לחקיקה:

הסכם בין האוצר לתאגיד המים 
של ירושלים צפוי לאפשר בנייה של 
1,800 דירות בעיר  ע"פ ההסכם, 
המדינה ותאגיד הגיחון יממנו תחנת 
שאיבה ב-30 מיליון שקל, שתשחרר 

לבנייה את התוכנית של שכונת 
מורדות ארנונה / עמ' 6

ההסכם 
שיניב בנייה 

של 1800 יח"ד

"נעמוד לצידו של הפרט"

רפורמה בריאה

ח"כ ישראל אייכלר לאחר שנבחר ליו"ר הועדה לפניות הציבור: 
"פניות הציבור הן כלי בידי כל אזרח נגד ביורוקרטיה שלטונית 

או צרכנית" / עמ' 8

הרפורמה בבריאות הנפש יוצאת לדרך  סגן שר 
הבריאות יעקב ליצמן: "זהו יום היסטורי למערכת 

הבריאות ויום בשורה למטופלים" / עמ' 19

זעזוע: 50 קברים נהרסו 
וחוללו בהר הזיתים

יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים 
מנחם לובינסקי קורא לדיון דחוף בכנסת 

  "ואומר: "מדובר בחרפה לאומית
מלשכת שר הדתות נמסר כי הוא רואה 

בחומרה את האירועים / עמ' 6

ביהמ"ש העליון בארה"ב דחה השבוע את 
עתירת אב שביקש לרשום את מקום לידת 
בנו כ'ישראל'  ביהמ"ש קבע כי לנשיא 

יש "זכות בלעדית ואקסקלוסיבית" - בקשר 
להגדרת ירושלים כבירת ישראל / עמ' 6

בית המשפט האמריקאי: 
ירושלים אינה בירת ישראל
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בשירות  החרדית  האוכלוסייה  של  השילוב 
הביצוע  אחר  המעקב  כשלוועדת  המדינה". 

יצורפו חרדים, נדע שהגיעו ימים טובים.

המסלול הירוק
ומארבעת  לאור,  יצא  טרם  ספרדי  יומון 
לנכון  מצא  נאמן  יתד  רק  החרדים,  היומונים 
באופן   14 עמוד  בשולי  המידע  את  להביא 
ש"ס.  ליו"ר  כן(  גם  )חלקית  ולפרגן  חלקי 
הסיכוי לקרוא את הפרטים המלאים ביומונים 
שהתקשורת  לסיכוי  זהה   – האשכנזיים 
של  התום  ימי  את  בהרחבה  תסכם  החרדית 
לידיעת  כהונת שלום במשרד הפנים. לפיכך, 
המעוניינים, להלן עיקרי המסלולים המוצעים 

בהצעת המחליטים שאושרה בממשלה.
מצטיינים  של  לכניסה  ירוק'  'מסלול   .1"  
לצמתי מפתח בשירות המדינה, בליווי צמוד 
גבוהה.  ברמה  והכשרה  מיון  מעטפת  של 
יתקדמו  אלה  שמצטיינים  היא  המטרה 
משמעותיות  ומקצועיות  ניהוליות  למשרות 
סטודנטים  מאגר  הקמת   .2 המדינה;  בשירות 
שישתלבו  החרדית  לאוכלוסייה  וסטודנטיות 
תקופת  ולאחר  המדינה  בשירות  בעבודה 
פנימי;  במכרז  להתמודד  יוכלו  לימודיהם 
הבריאות  במערכת  מסלולים  הקמת   .3
עובדי  של  שילובם  לרבות  הממשלתית, 
כגון  טכניים  ומקצועות  רפואיות  מעבדות 
טכנאי רנטגן, אחים ואחיות ו–MRI )ומה עם 
מסלול לרפואת-שיניים-חינם? – א.ב.(, מקרב 

האוכלוסייה החרדית".
לא  והמבשר  המודיע  על  שנפלה  השתיקה 
באה בעטיו של חוסר תיאום מוקדם עם השר 
היא  כרגיל,  הסיבה   .MRI-ה על  האחראי 
מאבקי הקרדיטים. ח"כי אגודה טענו, במידה 
במחויבות  שמדובר  צדק,  של  מבוטלת  לא 
קואליציונית של הליכוד לשתי הסיעות, ש"ס 
יכול  לא  הקרדיט  ולפיכך  התורה,  ויהדות 
ליפול בחלקו של אחד ויחיד, אין עוד מלבדו.
הבית  לביטאון  הפריעה  לא  הזאת  התובנה 
של דגל לפרסם את ההודעה המפרגנת לדרעי. 
את פרץ הפרגון שלא אופייני במחוזות ליטא, 
ניתן לתלות בהתחממות היחסים לאחרונה בין 
הקרדיטים  מלחמות  הליטאית.  לאחות  ש"ס 
והבדלי הגישות בניכוס ההישגים באים לידי 
כמובן,  ובראשם  גם בתחומים אחרים,  ביטוי 
תיקון  של  והכביר  האדיר  השבועי  ההישג 
לא  המאושרים  המנהלים  המוסדות.  תקציבי 

מפסיקים לשלוח מכתבי תודה מוזמנים.
קרדיט  של  קבין  עשרה  חולקו  נאמן  ביתד 
ליו"ר ועדת הכספים שעלילותיו מול החטיבה 

בשבועות  בהרחבה  כאן  תוארו  להתיישבות 
האחרונים. גפני הוא מכונה משומנת ומיומנת 
של איש אחד. לידו, גם לשכה עתירת תקציב 
קורס  כמו  נראית  הממשלה  ראש  לשכת  כמו 
בהתנהלותו  ביטוי  לידי  בא  זה  צוערים. 
מצליח  בהחלטות שהוא  בוועדה,  היומיומית 

להוביל, וגם בכותרות העיתונים.
בשוויוניות  הקרדיט  חולק  בהמבשר 
תובנה  לאותה  בהתאם  החרדים"  ל"נציגים 
תקדים  חסר  אישי  בהישג  מדובר  לא  ולפיה 
כאחד  לכולם  שניתנה  מחויבות  במילוי  אלא 
בהסכמים. בעיתון הבית של פרוש גם שיגרו 
הנסתר:  חכמת  ליודעי  שהובנה  קלה  עקיצה 
"נציגי יהדות התורה ניהלו מאבק עיקש מול 
האוצר )ואף מילה על משרד החינוך - א.ב.(, 
מאבק שהחל לאחר שהתקציב אושר בקריאה 
)שימו  הכספים  ועדת  לאישור  ועבר  ראשונה 

לב למועד וחשבו כמה זמן חלף - א.ב.(".
פרוש שפגש בשבוע שעבר את ח"כ אלקין 
למאבק  שותף  אינו  שהוא  בדרכו,  הבהיר 
סגן  היהודי.  הבית  מול  גפני  שניהל  החזיתי 
הטעות  ולפיהם  מסמכים  הציג  החינוך  שר 
של  הייתה  המוסדות  תקציב  בסימולציית 
המחויבות  את  בחסר  שחישב  האוצר  משרד 

להחזרת תקציבי 2012 על כנם.
התריע  פרוש  הכרמל,  בהר  אליהו  כמו 
מראש לפני שהוצתה האש, כי יש אי דיוקים 
רבים בחישובי האוצר, לרעת החרדים כמובן. 
בנוגע לכמה סעיפים, ההתרעה בעינה עומדת, 

גם בסופ"ש הנוכחי.

יעדי הגיוס החדשים
)כ"ג  חודשים  משישה  יותר  קצת  לפני 
של  'עניין  לפוליטיקה:  בי"ס  התשע"ה,  סיון 
של  כוונתו  לראשונה  כאן  פורסמה  העדפה'( 
העדפה  של  מעשי  בקידום  להתמקד  דרעי 
מתקנת לחרדים. קרבות הקרדיט על השידוך 
)ובצדק(  טען  גפני  הפרסום.  ביום  החלו 
על  מבוססים  הקואליציוניים  שההסכמים 
ממשלת  בתקופת  והגיש  שיזם  החוק  הצעת 
שר  של  בפרצופו  התרסה  כמעין  בנט-לפיד, 
האוצר שדיבר גבוהה גבוהה על שילוב חרדים 

במעגל התעסוקה. 
לפיד לא המציא את עצמו מחדש בקדנציה 
השיטה.  את  שכלל  הכל  בסך  הוא  הנוכחית. 
כבר בקדנציה הקודמת ניסה לפיד לקנות את 
אריזות  להם  ולשגר  יפות  במילים  החרדים 
מרשרש.  בצלופן  עטופות  מתוכן,  ריקות 
הצעת  בעד  הצביע  הוא  הנוכחית  בקדנציה 
שאושרה  לחרדים  מתקנת  העדפה  חוק 

בקריאה טרומית ברוב של 85 ואפס מתנגדים. 
לפיד הצביע בעד, בשלב בו היה ברור ממילא 

כי להצעה יש רוב גדול, בלעדיו.
לפיד  לו אפשרות,  ברגעי האמת כשהייתה 
כאן,  פורסם  בשעתו  בגלגלים.  מקלות  תקע 
איך ממשלת לפיד עשתה הכל כדי לשמר את 
ושואבי  עצים  כחוטבי  החרדים  של  מעמדם 
מים. כאשר משרד האוצר בתקופת לפיד יצא 
דירקטורים  למינוי  המדינה'  של  'המכרז  עם 
במגזר הציבורי, העבירו לו ח"כי דגל התורה 
של  שמות  עשרות  שמנתה  מפורטת  רשימה 
גפני  החרדי.  מהמגזר  מתאימים  מועמדים 
ואשר סיפרו שבמשרד האוצר מצאו את הדרך 
להיפטר מהחרדים בענייניות טהורה. בתחילה 
שנים,  לעשר  מחמש  הניסיון  רף  הועלה 
וכאשר עדיין נותרו חרדים ברשימה, הוקפצה 
הדרישה לחמש-עשרה שנות ניסיון. החומות 

הוגבהו, החרדים נותרו בחוץ.
הצעת החוק של גפני שנולדה כחצי קוריוז, 
הפכה להחלטת ממשלה מס' 1624 שאושרה 
ב-25.5.2014.  הקודמת,  הממשלה  בשלהי 
באותה  אוצר  כשר  כיהן  עדיין  לפיד  יאיר 
נתניהו כבר תכנן את הממשלה  תקופה, אבל 
לחשב  החל  הוא  הקודמת  בקדנציה  הבאה. 
הבחירות.  אחרי  משנה  יותר  קצת  הקץ  את 
היום הוא מתחיל את המרוץ בתוך השנה בה 
את  בשעתו  הריח  ביבי  בכהונה.  מחדש  זכה 
הסוף וגישש את דרכו חזרה לחיק השותפים 
הטבעיים. את ההצעה המדוברת, הוא העביר 
שגם  בנט  האובד  האח  בתמיכת  בממשלה 
הוא ניסה לחדש את הקשר עם החרדים דרך 

המדור להעסקת קרובים.  
החוק  הצעת  הפכה  יותר  מאוחר  בשלב 
בהסכמים  מועתקת  לאות  גפני  של  המקורית 
התורה.  ויהדות  ש"ס  של  הקואליציוניים 
את  להמציא  טעם  שאין  הבינו  הש"סניקים 
עגלה  על  לקפוץ  כשאפשר  מחדש  הגלגל 
שנבנתה עם המון זמן מיותר ועודף סבלנות, 
בתקופת הישיבה באופוזיציה. התובנה הזאת 
הובילה להסכם קואליציוני כפול, זהה בלשונו 
המזרח,  עדות  בנוסח  והן  אשכנז  בנוסח  הן 
החוק  הצעת  את  לקדם  הובטח  במסגרתו 

שהגיש יו"ר דגל התורה. 

חרדי זה אח
יופר, בהתאם  או  טבעו של הסכם שיכובד 
יוזמת  את  החותמים.  של  העדיפויות  לסדרי 
הממשלה  במשרדי  לחרדים  מתקנת  העדפה 
קידם לראשונה, ח"כ הרב אברהם רביץ ז"ל. 
בקדנציית נתניהו הראשונה ב-96' הציע רביץ 
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רביץ הודה אז בתסכול, 
שהסיכול התחיל בבית: 

"מנסים להדביק לי 
תווית של אחד שמנסה 

לפתות אברכים 
לעזוב את ספסלי 

בית המדרש". מדובר 
כנראה בגן תורשתי-

משפחתי. רבקה 
רביץ, ראשת לשכת 
הנשיא ריבלין, יכולה 
ללמוד מחמיה הזכור 
לטוב, מהי מנהיגות 

עם חוט שדרה: תחת 
מתקפת חיצי ביקורת, 

לא מתכופפים ולא 
מתקפלים

פרישתו של סילבן 
שלום בנסיבות 

מטרידות, תאלץ 
את נתניהו לעשות 

פריש-מיש אמיתי בין 
שריו. ביבי לא יוכל 

יותר לרצות את דרעי 
בתפריט קינוחים, בה 
בשעה שליתר השרים 

הוא מגיש מנה עיקרית. 
את האסוציאציה 

הזאת, מ'לו"ז מלצרים' 
של שמחת חתונה דרעי 

הכיר השבוע מקרוב

שמחת העונה מול משחק העונה. ההמונים בחתונת בתו של יו"ר ש"ס דרעי, השבוע                                                           )צילום: יעקב כהן(



י"ב בטבת תשע"ו 24/12/15באלעד1220

להעביר בחקיקה הצעת חוק שתחייב העדפה מתקנת. הרעיון 
השתכלל עם השנים, וב-2007 הגישו ח"כ מאיר פרוש והח"כ 
לחרדים,  מתקנת  העדפה  חוק  הצעת  זאב,  ניסים  )לשעבר( 
אושרה,  לא  מעולם  אך  התגלגלה  ההצעה  ומנומקת.  מנוסחת 
שהובא  כפי  הנוכחית.  בכנסת  טרומית  בקריאה  שעברה  עד 
כאן בשעתו, רביץ היה הראשון שהציע לאמץ את מודל 'חוק 
להקצות  ציבורי  גוף  כל  שמחייב  לערבים'  מתקנת  העדפה 

משרות ייעודיות לערבים בלבד. 
באותה תקופה, רגלם של 'יועצים משפטיים מטעם' המכירים 
את בוראם ועושים רצון קונם, לא הייתה דורכת ברחוב צלאח 
ולנקוט עמדה  יועץ משפטי היה חייב לגלות עצמאות  א-דין. 
השופט  תקופה,  באותה  לממשלה  המשפטי  היועץ  לעומתית. 
על  ולחץ  חסמים  הציב  רובינשטיין,  אליקים  כיום  העליון 
הבלמים. הוא טען כי לא ניתן להגדיר 'מיהו חרדי' ולפיכך אין 
כל דרך לקדם העדפת חרדים בדומה להעדפת ערבים. הטענה 
הזאת התייתרה, אחרי שההגדרה הובהרה היטב ב'חוק הגיוס'. 
לפחות דבר אחד טוב יצא מ'גזיירת הגיוס' לצה"ל. בלעדיה לא 

היו לנו קריטריונים לגיוס חרדים לשירות הציבורי.
החקיקה.  בארון  האחרון  המסמר  הייתה  היועמ"ש  הוראת 
רביץ הודה אז בתסכול, שהסיכול התחיל בבית: "כשאני לוחץ 
אחד  של  תווית  בנבזות,  לי  להדביק  מנסים  בעניין  מדי  יותר 
שבא ליצור מקומות עבודה שיפתו אברכים לעזוב את ספסלי 
רבקה  תורשתי-משפחתי.  בגן  כנראה  מדובר  המדרש".  בית 
של  מדרכו  ללמוד  יכולה  ריבלין,  הנשיא  לשכת  ראשת  רביץ, 
חמיה הזכור לטוב, מהי מנהיגות עם חוט שדרה: תחת מתקפת 

חיצי ביקורת, לא מתכופפים ולא מתקפלים.
רביץ  הרב אברהם  בנו של  רביץ,  יצחק  ניסה  מסוים  בשלב 
דגל,  עילית מטעם  ביתר  עיריית  כסגן ראש  כיום  ז"ל, המכהן 
צורף  דאבוה'  קלא  'ברא  בבחינת  אביו.  מסורת  את  להמשיך 
ראש- שיזם  חרדים  לשילוב  לוועדה  הג'וינט,  כנציג  רביץ 
ידיד  אולמרט שראה עצמו  אולמרט.  אהוד  הממשלה לשעבר 
לקחו  משומעי  היה  ובצעירותו  המנוח  רביץ  הרב  של  אישי 
ג'וניור  )מה חבל שלא התמיד בכך גם בזקנותו( הציע לרביץ 

להצטרף לוועדה "למען כבוד אבא".
יצחק רביץ נזכר השבוע במה שהתרחש בין כותלי הוועדה: 
"משרד הכלכלה התנגד נחרצות לחוק שיקדם העדפה מתקנת 
לחרדים. לא אשכח איך ישבה שם נציגה בכירה של הנציבות 
ובאחד מהדיונים היא אמרה לנו בכנות, 'אותי אתם לא צריכים 
לשכנע. אני יודעת שאתם צודקים'. היא סיפרה איך אחיה שחזר 
בתשובה ניגש למכרז של הנציבות ונפסל על הסף. מבלי לציין 
בתמימות  ושאלה  התקשרה  היא  המשפחתיים  הקשרים  את 
הבכירה  למשרה  שהתראיין  הכישורים  ברוך  המועמד  מדוע 
'אני  נראה?  הוא  איך  ראית  הייתה:  שקיבלה  התשובה  נפסל. 
יודעת איך הוא נראה כי הוא אחי', השיבה הבכירה והשתיקה 

את הדוברת מעברו השני של הקו".
שגם  להודות  חייבים  אך  העולם,  כל  את  להאשים  קל  הכי 
הנציגים החרדים לא תרמו די לקידום הרעיון. היוזמה של הרב 
רביץ ז"ל הפכה במשך השנים לסוג של עז שהח"כים החרדים 

בסדר  ההסכמים.  מימוש  בשלבי  והוציאו  לחדר,  הכניסו 
העדיפויות של המפלגות החרדיות, הדאגה לחרדים העובדים 

נדחקה תמיד לתחתית רשימת המכולת. 
בראש מפת העדיפות החרדית, הייתה ונותרה הדאגה לעולם 
התורה, אחר כך מצוקת המשפחות ברוכות הילדים, בתחתית, 
מצוקת הדיור, ורק בהערת אגב, כמס שפתיים, הדאגה לחרדים 
מי  כי  הייתה  תמיד  שידרו  שהח"כים  התחושה  העובדים. 
יואיל נא לעשות לביתו  ויצא לעבוד לפרנסתו,  שאיתרע מזלו 

בכוחות עצמו.  
העדפה  כי  בטענתם  אפוא  צודקים  האגודאים  הכנסת  חברי 
מתקנת לחרדים היא הבטחה קואליציונית שניתנה לכולם, אך 

בסופו של יום לכל סיעה יש את רשימת המועדפים שלה.

שחור בעיניים

אזורי  מפת  שינוי  על  הצהיר  הוא  לממשלה  נכנס  כשדרעי 
העדיפות החרדית. כיעד ראשון במעלה הוא סימן את מימוש 
ההבטחה לביצוע העדפה מתקנת לחרדים במשרדי הממשלה. 
דרעי גם דחה את ביקורת הקנאים שסרקו )לא סיקרו. סרקו( את 

בשרו של הרב רביץ ז"ל.
"החששות שהשמיעו אלו שמתחו ביקורת על הרב רביץ אז 
לא רלוונטיים כיום", הסביר דרעי, "ראשית, הרי ברור שאיש לא 
מכוון לתלמידי הכוללים שיושבים ולומדים אלא לאלפים רבים 
ותעודות שמסיימים  תארים  עם  החרדית  האקדמיה  בוגרי  של 
מעולם  ש"ס  שנית,  תעסוקה.  מוצאים  ולא  הלימודים  את 
לחרדים  גם  דואגת  שהיא  ברורה  בשפה  לומר  התביישה  לא 
לכולנו.  דאגה  היא  להם  דאגה  דבר,  של  ובסופו  העובדים 
הדרה גורפת של פקידים ונושאי תפקידים חרדים מכל הגופים 

הציבוריים גורמת לנזק גדול ביותר ואת זה צריך לשנות".
הוא  למעשים,  מדיבורים  היוזמה,  קידום  כי  הסביר  דרעי 
שהוסבר  מה  התורה.  לעולם  ובראשונה  בראש  קיומי  צורך 
ההשמה.  בשלבי  היום  כמה  פי  רלוונטי  התכנון,  בשלבי  כאן 
חוששים  מבית  הקנאים  ומחוץ.  מבית  חסרים,  לא  מקטרגים 
מנהירה של חרדים לשוק העבודה. המקטרגים מחוץ שואלים 
צבא?  יוצא  על  ישיבה  בוגר  להעדיף  צריכה  המדינה  מדוע 
במקום להסביר לאחר מעשה, הרי לכם בתקציר מה שהוסבר 

כבר בשלבי התכנון, בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה.
אחרי עשרים ושתיים שנות היעדרות - הוסבר כאן בשעתו - 
הדבר שבלט יותר מכל לעיני אריה דרעי עם כניסתו למשרדים 
שהוא  הרבות  בישיבות  הסרוגות.  הכיפות  היו  הממשלתיים, 
קיים עם פקידי המשרדים מיום כניסתו לתפקיד, דרעי שם לב 
לנוף שהשתנה. כשלושים אחוזים ולעיתים אף יותר מהפקידים 

עמם הוא בא במגע, הם חובשי כיפה. סרוגה.
המסקנה של דרעי מימיו הראשונים בממשלה הייתה ברורה: 
אין די באסופת תפקידים מיניסטריאליים, בכירים ככל שיהיו, 
כדי לחולל שינוי. הקדנציה הקודמת הוכיחה שדי בשתי שנות 
ישיבה באופוזיציה כדי להביא למחיקת הישגים של קדנציות 

שלמות. השר נעלם, והאג'נדה מתנדפת ביחד עמו.
האפשרות היחידה להטביע חותם היא בהכנסת פקידים בעלי 
לזו של השר, למשרדים השונים. במשך  דומה  השקפת עולם 
שנים של נוכחות דתית-לאומית שולית ודלה בכנסת ובממשלה, 
לא נפלה שערה אחת מהראש חובש הכיפה הסרוגה. הפקידים 
המזוהים עם המגזר שיושבים בצמתים המרכזיים, דאגו לבני 
עדתם. ואין לך שמירה ראויה כמו זו של פקיד המביע עמדה 

מקצועית טהורה. 
את  והסיר  בממשלה,  הראשונים  ימיו  את  אז  שעשה  דרעי 
משרד  של  צעיר  כמנכ"ל  הראשונים  בימיו  נזכר  החלודה, 
הפנים: "היה אז פקיד בכיר יחיד חובש כיפה שחורה, ר' שכנא 
בו  בשבוע  דרעי  סיפר  לעולמו",  דודו שהלך  של  אביו  רותם, 
ליווה למנוחות את ח"כ דודו רותם, "ראיתי אז מה רב ערכו של 

פקיד אחד. היום אנחנו במצב שגם את זה אין לנו".
שפריצת  הייתה,  בשעתו  כאן  שהובאה  דרעי  של  המסקנה 
בלתי  משימה  היא  הציבורי  השירות  של  הנעולים  השערים 
גורמים  משרה,  לכל  הסף  תנאי  הנוכחי.  במצב  אפשרית 
להעדפה אוטומטית של מועמדים חילונים או דתיים לאומיים. 
באים  הם  ממנו  האקדמי  המוסד  יותר,  טובה  האנגלית שלהם 
נחשב יותר. ליתרון החשיבה הלמדנית והיצירתית שיש לבוגר 
הישיבה החרדי, אין כל משקל. למשמעות הדרתם המוחלטת 

של החרדים מהשירות הציבורי, אין כל התייחסות.
על  כממונה  דרעי  שימש  קצרה,  לתקופה  הכלכלה  כשר 
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. הוא ישב לפגישות עבודה 
עם הנציבה כדי לקדם שילוב חרדים במשרות ציבוריות, הקים 
צוות אותו ריכז איציק אלרוב מוביל מחאת הקוטג', והצהיר כי 
זו אחת מהמשימות המרכזיות בקדנציה הנוכחית. "אם נצליח 
לקדם את העדפת החרדים בשירות הציבורי, ההישג יאפיל על 

כל שאר הכופתאות והתקציבים", הוא צוטט כאן בשעתו. 
התקבלו  חרדים,  לשילוב  בנוגע  שיניים  נטולות  החלטות 
מה  הרביעית.  נתניהו  בממשלת  כולל  הממשלות,  כל  ידי  על 
שיש בהחלטה הנוכחית ואין באלו שקדמו לה, אלו ההנחיות 
האופרטיביות לקליטת חרדים בתחומים מסוימים. המשמעות 
חרדים  העדפת  של  מעשית  חובה  הטלת  היא  המשפטית 
במכרזים לקליטת עובדים, בדומה להעדפה שניתנה עד היום 

לערבים. 
הדובדבן שבקצפת זו ההנחיה שניתנה בהחלטת הממשלה, 
אותם  הם  הצוערים  המדינה.  בשירות  חרדים  צוערים  לקלוט 
בשנות  מטפח  המדינה  ששירות  צעירים  ממשלתיים  פקידים 
העבודה הראשונות במטרה לקדמם למשרות בכירות. בהגיעם 
יכולת  רבי  תמנונים  לאותם  הופכים  הם  השלושים,  לגילאי 
כיפות  קצת  לנו  שלבו  הפקידים.  שלטון  את  שמשליטים 
ואנחנו  הזה,  הפקידותי  בפסיפס  סרוגות,  רק  ולא  שחורות, 

מסודרים. 
אבל  הושגה,  המטרה   - הממשלה  ראש  הודעת  לשון  לפי 
ה'וי' יסומן ביום בו ניכנס למשרדי ממשלה ונראה קצת שחור 

בעיניים. לא בלשכות השרים, אלא באגפי הפקידים.



ביתד נאמן חולקו עשרה קבין של 
קרדיט ליו"ר ועדת הכספים. גפני 
הוא מכונה משומנת ומיומנת של 

איש אחד. לידו, גם לשכת הפרסום 
הממשלתית נראית כמו קורס 

צוערים. סגן שר החינוך שפגש 
בשבוע שעבר את ח"כ אלקין הבהיר 

שהוא אינו שותף למאבק החזיתי 
מול הבית היהודי. כמו אליהו בהר 
הכרמל, פרוש התריע מראש לפני 

שהוצתה האש, כי יש אי דיוקים רבים 
בחישובי האוצר

התחיל במלאכה. הרב אברהם רביץ ז"ל 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה



« הנתונים קשים מאוד: 1 מכל 6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל 50, עלול להיפגע 
שלקו  ואישה  איש   120,000 מ-  למעלה  כיום  חיים  ובישראל  חייו  במהלך  מוחי  משבץ 
בשבץ, כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ-15,000 קורבנות * הבשורה הטובה היא שיש מה 
לעשות: זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים 

הצלת חיים ומונעים נכות ומוגבלות

אומרים
       לשבץ מוחי!

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם 
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

לא
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
כדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד ירד 

בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב הדיבור 
והמילים בוטאו בבהירות?

חייך אלי
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל

או שהפה עקום מעט?

הרם ידיים
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. האם 

הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
אין להתפנות באופן עצמאי לבית החולים!

מצילים חיים בצעדים פשוטים
גם אתם  יכולים

ישנם מצבים רפואיים המעלים את הסיכון ללקות 
בשבץ: יתר לחץ דם, סוכרת, רמות שומנים גבוהות 
ופרפור  קצב  הפרעות  משקל,  עודף  עישון,  בדם, 

פרוזדורים.
דרכים להפחתת הסיכון:

אחר:  בשנה  פעם  לפחות  מעקב  בדיקות  בצעו   
רמת  דם,  לחץ  פרוזדורים,  ופרפור  הלב  קצב 
הסוכר בדם, רמת השומנים והכולסטרול בדם. 

 הפסיקו מידית לעשן. 
 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן. 

 בצעו פעילות גופנית סדירה.
 הימנעו מעודף משקל.

האם אתם בקבוצת סיכון?

פרטים נוספים בקו המידע והתמיכה של עמותת 
נאמ"ן: 077-4665213

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה 
האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר  כבכל 
את  ופתחו  המדרש  בית  בהיכל  נפגשו  הם 
היומי.  ללימוד בחברותא של הדף  הגמרות 
מתקשה  חיים  שר'  לכך  לב  ישראל  ר'  שם  פתאום 
בדיבורו. הוא החל לומר משפט ואז נתקע... הוא ניסה 

להמשיך לדבר ללא הצלחה.
הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה  בעדינות 
שבקריאתם החל החברותא שלו, אולם נמלך בדעתו. 
לאחר  ורק  ההצלה  לכוחות  חייג  פתאום  בהחלטת 
'מה  עצמו:  את  שאל  המקום  את  עזב  שהאמבולנס 

התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

למרבית הצער, ר' חיים הוא בקבוצת מיעוט. רק 9%  
מהלוקים בשבץ מגיעים לבית החולים בפרק הזמן שבו 

ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח.
שבץ  הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים 
לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד  ועל  חיינו  על 
ממקרי התמותה בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו 
מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש  בלבד.  בקשישים  פוגע 

לגיל 70 וכ-10% מהם אף מתחת לגיל 50. 
מעבר לאיום על החיים, השבץ הוא הגורם מספר אחד 
ומוגבלויות  קבועה  נכות  שהשלכותיו  נוירולוגי  לנזק 
חוזרים  לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות 

למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר.

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו זקוק לאספקת דם 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
מתרחש כאשר נוצרת הפסקה פתאומית באספקת דם 
שבמהלכו  העצב,  ותאי  המוח  מרקמת  לחלק  וחמצן 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
"תגובת שרשרת"  נפגעים, מתחילה  עצב  מרגע שתאי 
שתגרום למות התאים באזור ממנו נמנע החמצן ולנזק 

לתאים המקיפים את אזור הפגיעה.
לעתים מופיע שבץ קטן וחולף הנמשך דקות ספורות 
בניגוד  – אולם  זהים לאלו של שבץ  בלבד.  תסמיניו 
לו הם הפיכים, והתופעות הנוירולוגיות חולפות בתוך 
זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה.  כ-10% עד 15% מאלו 
נרחב  שבץ  לעבור  צפויים  הזה  האירוע  את  שעברו 
יותר ב-90 הימים שלאחריו. הימים הראשונים לאחר 
נראה  וגם אם  ביותר,  השבץ החולף הינם המסוכנים 
חולים  לבית  להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות 

במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים והשגחה.

מוחי? מתחילת השבץ  לאחר שבץ  יינתן  טיפול  איזה 

יש חלון הזדמנויות שנמשך כ4.5 בלבד במהלכו  אם 

הממיס  טיפול  ויקבל  החולים  בבית  יאובחן  החולה 

קרישי דם במתן לווריד, או במקרים מיוחדים, יבוצע 

צנתור דחוף של כלי הדם החסום,יגדלו סיכויו להינצל, 

בעזרת השם, וב-30-50 אחוז להישאר ללא מגבלה או 

עם מגבלה מזערית בלבד.

על  הבריאות  משרד  הכריז  אלה  בימים  עושים?  מה 

תכנית לאומית להורדת התחלואה בשבץ מוחי, והוא 

ולדרכים  עושה כל מאמץ להעלאת המודעות למחלה 

למניעתה, שכן אפשר וצריך להילחם בשבץ המוח, ניתן 

לצמצם את נזקיו, לשפר את איכות חיי הנפגעים ובני 

משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול הכבד והמורכב, 

ולמנוע את השבץ הבא.

למהלך הזה הצטרפה עמותת נאמן, הפועלת מזה שני 

עשורים למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה 

הטיפול  בנטל  הנושאים  משפחותיהם  בבני  ולתמיכה 

בנפגעים. 

כל אחד יכול להציל חיים
הכר את הסימנים

חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:

רגל, או הפנים  יד,   חולשה או שיתוק פתאומי של 

בצד אחד של הגוף.

או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   

לא  רגל שנרדמה, אולם היא  או  ליד  )בדומה  ברגל 

חולפת מיד(

 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.

 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   

ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.

לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם   

חלף  הסימן  אם  וגם  מהסימנים,  אחד  רק  מזהים 

לבית  מידי  לפינוי  לדאוג  יש  דקות,  מספר  כעבור 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 

לא להגיע בעת הצורך.

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

 הנתונים קשים מאוד: 1 מכל 6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל 50, עלול להיפגע 
משבץ מוחי במהלך חייו ובישראל חיים כיום למעלה מ-120,000 איש ואישה שלקו בשבץ, 
כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ-15,000 קורבנות • הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות: 
זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים הצלת חיים 

ומונעים נכות ומוגבלות

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה כבכל ש
נפגשו  הם  האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר 
בהיכל בית המדרש ופתחו את הגמרות ללימוד 
בחברותא של הדף היומי. פתאום שם ר' ישראל לב לכך 
ואז  שר' חיים מתקשה בדיבורו. הוא החל לומר משפט 
נתקע... הוא ניסה להמשיך לדבר ללא הצלחה. בעדינות 
שבקריאתם  הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה 
בהחלטת  בדעתו.  נמלך  אולם  שלו,  החברותא  החל 
פתאום חייג לכוחות ההצלה ורק לאחר שהאמבולנס עזב 

את המקום שאל את עצמו: 'מה התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

 9% רק  מיעוט.  בקבוצת  הוא  חיים  ר'  הצער,  למרבית 
שבו  הזמן  בפרק  החולים  לבית  מגיעים  בשבץ  מהלוקים 
ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח. שבץ 
הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים על חיינו ועל 
התמותה  ממקרי   20%- לכ  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד 
בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו פוגע בקשישים בלבד. 
מהם  וכ-10%   70 לגיל  מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש 
הוא  השבץ  החיים,  על  לאיום  מעבר   .50 לגיל  מתחת  אף 
הגורם מספר אחד לנזק נוירולוגי שהשלכותיו נכות קבועה 
לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות  ומוגבלויות 

חוזרים למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר. 

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

דם  זקוק לאספקת  מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
באספקת  פתאומית  הפסקה  נוצרת  כאשר  מתרחש 
ותאי העצב, שבמהלכו  וחמצן לחלק מרקמת המוח  דם 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
שרשרת"  "תגובת  מתחילה  נפגעים,  עצב  שתאי  מרגע 
ולנזק  נמנע החמצן  שתגרום למות התאים באזור ממנו 
לתאים המקיפים את אזור הפגיעה. לעתים מופיע שבץ 
קטן וחולף הנמשך דקות ספורות בלבד. תסמיניו זהים 
לאלו של שבץ – אולם בניגוד לו הם הפיכים, והתופעות 
לא  הסכנה  אך  קצר,  זמן  בתוך  חולפות  הנוירולוגיות 
הזה  האירוע  את  שעברו  מאלו   15% עד  כ-10%  חלפה. 
שלאחריו.  הימים  ב-90  יותר  נרחב  שבץ  לעבור  צפויים 

האם אתם בקבוצת סיכון?
ללקות  הסיכון  את  המעלים  רפואיים  מצבים  ישנם 
גבוהות  שומנים  רמות  סוכרת,  דם,  לחץ  יתר  בשבץ: 

־בדם, עישון, עודף משקל, הפרעות קצב ופרפור פרו
זדורים.

דרכים להפחתת הסיכון:
 בצעו בדיקות מעקב לפחות פעם בשנה אחר: קצב 
הלב ופרפור פרוזדורים, לחץ דם, רמת הסוכר בדם, 

רמת השומנים והכולסטרול בדם.
 הפסיקו מידית לעשן.

 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן.
 בצעו פעילות גופנית סדירה.

 הימנעו מעודף משקל.

כל אחד יכול להציל חיים

גם אתם יכולים

הכר את הסימנים
חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:
הפנים  או  רגל,  יד,  של  פתאומי  שיתוק  או  חולשה   

בצד אחד של הגוף.
או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   
ברגל )בדומה ליד או רגל שנרדמה, אולם היא לא 

חולפת מיד(
 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.
 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   
ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.
לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם 

מזהים רק אחד מהסימנים, וגם אם הסימן חלף 
כעבור מספר דקות, יש לדאוג לפינוי מידי לבית 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 
לא להגיע בעת הצורך.

הימים הראשונים לאחר השבץ החולף הינם המסוכנים 
יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות  נראה  אם  וגם  ביותר, 
טיפול  בירור,  לעבור  כדי  במהירות  חולים  לבית  להגיע 
מוחי?  שבץ  לאחר  יינתן  טיפול  איזה  והשגחה.  מתאים 
מתחילת השבץ יש חלון הזדמנויות שנמשך כ 4.5 בלבד 
במהלכו אם החולה יאובחן בבית החולים ויקבל טיפול 
לווריד, או במקרים מיוחדים,  הממיס קרישי דם במתן 
סיכויו  יגדלו  החסום,  הדם  כלי  של  דחוף  צנתור  יבוצע 
ללא  להישאר  אחוז  וב-30-50  השם,  בעזרת  להינצל, 
מגבלה או עם מגבלה מזערית בלבד. מה עושים? בימים 
אלה הכריז משרד הבריאות על תכנית לאומית להורדת 
להעלאת  מאמץ  כל  עושה  והוא  מוחי,  בשבץ  התחלואה 
וצריך  ולדרכים למניעתה, שכן אפשר  המודעות למחלה 
להילחם בשבץ המוח, ניתן לצמצם את נזקיו, לשפר את 
בנטל  הנושאים  משפחותיהם  ובני  הנפגעים  חיי  איכות 
הטיפול הכבד והמורכב, ולמנוע את השבץ הבא. למהלך 
עשורים  שני  מזה  הפועלת  נאמן,  עמותת  הצטרפה  הזה 
למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה ולתמיכה 

בבני משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול בנפגעים.

מצילים חיים בצעדים פשוטים
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 
מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוט 

ותכדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:
דבר אלי 

 בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים
"ברד ירד בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב 

הדיבור והמילים בוטאו בבהירות? 
חייך אלי 

בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל או 
שהפה עקום מעט?

הרם ידיים 
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. 
האם הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם רק אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
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הגשה לתפילה כהגשה למלחמה

מאן דאמר

ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ִּבי 
ָדָבר  ַעְבְּדָך  ָנא  ְיַדֶּבר  ֲאדִֹני 
ְּבָאְזֵני ֲאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך 
ְּבַעְבֶּדָך ִּכי ָכמֹוָך ְּכַפְרעֹה 

)בראשית מד, יח(.
רבותינו  דרשו 
ו(  צג,  רבה  )בראשית 
ניגש  אמר  יהודה  רבי 
שנאמר  למלחמה  יהודה 
יֹוָאב  ַוִּיַּגׁש  יג(  י,  ב  )שמואל 

ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַלִּמְלָחָמה.
)יהושע  יהודה לפיוס שנאמר  ניגש  רבי נחמיה אמר 

יד, ו(: ַוִּיְגׁשּו ְבֵני ְיהּוָדה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְלַפְייסֹו. 
רבנן אמרו ניגש יהודה לתפילה שנאמר )מלאכים א 

יח, לו( ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַוֹּיאַמר ה' ֱאֹלקי וגו'.
לקראת  דברים  לשלושה  עצמו  הכין  יהודה  נסביר, 
מפגשו עם יוסף הצדיק-מושל מצרים, למלחמה לפיוס 
ולתפילה. במדרש מובא דברים נוראים המרעידים את 
הלב בעניין פגישתו של יהודה ויוסף, ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים 
ויוסף,  יהודה  זה  ה(,  מח,  )תהלים  ַיְחָּדו  ָעְברּו  נֹוֲעדּו 
ָעְברּו ַיְחָּדו-שנתמלאו ֶעְבָרה וכעס זה על זה, התגוששות 
השור והאריה, השור מלך הבהמות ונמשל ליוסף וכמו 
שנאמר ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו )דברים לג, יז(, ואריה מלך 
ְיהּוָדה  ַאְרֵיה  ּגּור  שנאמר  וכמו  ליהודה  ונמשל  החיות 

)בראשית מט, ט(. 
ולספור  בזריזות  לרוץ  נפלתי  לאחיו  ציווה  יהודה 
כמה שווקים יש במצריים, חזר נפלתי ואמר שיש י"ב 
שווקים, אמר יהודה לאחיו כל אחד יהרוג את שלו ואני 
)בראשית  מצרים!  כל  את  נחריב  וכך  שלושה  אהרוג 
רבה צג, ח(, שאג יהודה בקול גדול עד כדי כך שנשמע 
כבד  שהיה  דן  בן  חושים  ואפילו  כנען,  בארץ  קולו 
שמיעה שמע את צעקתו של יהודה )בראשית רבה צג, 
וכל העוברות של  נפל פרעה מכסאו  זעקה  ז(. מאותה 
מצרים הפילו, ונשתברו שיני שרי מצרים, וכמו שנאמר 
ִׁשַּבְרָּת  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ִנָּתעּו,  ְכִפיִרים  ְוִׁשֵּני  י(  ד,  )איוב 

)תהילים ג, ח(, משהו נורא ואיום.
ניגש  ְיהּוָדה-  ֵאָליו  ַוִּיַּגׁש  הראשון  הפירוש  זה 
פירושים  שני  עוד  מביא  המדרש  אולם  למלחמה. 
רבותינו  ולפיוס,  לתפילה  ניגש  יהודה,  של  לגישתו 
בכך  ללמדו  ובאו  הללו  ההגשות  שלושת  את  משווים 
למלחמה  שלצאת  כמו  כי  התפילה,  בעניין  גדול  יסוד 
ונפשית,  גופנית  וגבורה  אומץ,  הכנה,  צריכים  באיוב 
כך גם להתפלל ולשפוך שיח לפני ה' דברים היוצאים 

מהלב צריך הכנה, מאמץ, גבורה נפשית וגם גופנית. 
בכעס  שהיה  אדם  לפייס  כדי  הפיוס,  בעניין  וכן 
ולהופכו משונא לאוהב צריך הכנה גדולה ומאמץ כביר 
כמו לקראת מלחמה, לא מספיק סתם לפייס אלא צריך 

לעשות זאת מכל הלב ובהתמצאות.



צריך  המתפלל  ע"א(  כב  )סנהדרין  אומרים  רבותינו 
שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, ולשם כך צריך הכנה 
ע"ב(  לב  )ברכות  שאמרו  וכפי  נפשית  וגבורה  ואומץ 
המתפלל צריך שישהה שעה אחת קודם תפילתו שנאמר 
)תהילים י, יז( ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך, תכין ליבם ואז 
התפילה  לפני  עצמו  את  מכין  אדם  אם  אוזנך,  תקשיב 

הקב"ה יאזין לתפילתו ויקבלה ברחמים וברצון. 
זה  אלא  מילים מהפה,  הוצאת  לא סתם  זה  התפילה 
דבר שצריך לצאת מהלב,  ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם )דברים 
תפילה  זו  אומר  הוי  שבלב   עבודה  איזוהי  יג(,  יא, 
כששפתותיו  להתפלל  יכול  לא  אדם  ע"א(.  ב  )תענית 
רק נעות, ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני )ישעיה 
כט, יג(, העיקר זה הלב, אין תפילתו של אדם נשמעת 
ותפילה  ע"א(,  ח  )תענית  בכפו  ליבו  את  משים  אא"כ 
בלא כוונה כגוף בלא נשמה )של"ה, מסכת תמיד עמוד 

התפילה ענין חנוכה רמט:(.
עומדים  אין  ע"ב(  ל  )ברכות  רבותינו  אמרו  וכן 
האדם  שצריך  דהיינו  ראש,  כובד  מתוך  אלא  להתפלל 
לשים את עיניו בתוך הסידור ולא להזיזו משם, כדי שלא 
הכנה  שדרושה  ודאי  כך  ולשם  מהתפילה,  דעתו  יסיח 

גדולה, לא פחות מהכנה שמתכוננים לקראת מלחמה. 



מסופר על אדמו"ר קדוש שהיה רגיל לגשת לחסידיו 
עליכם,  "שלום  להם:  ולומר  להתפלל  שסיימו  לאחר 
הרב,  כוונת  את  מבינים  היו  לא  הם  הבאים",  ברוכים 
כל הזמן  נשארו  שהרי הם לא הלכו לשום מקום אלא 
בבית הכנסת, אך השיב להם הרב שאמנם גופם בבית 

הכנסת, אך מחשבתם מטיילת בכל רחבי העולם...
ועל זה אמרו החכמים בדרך צחות שמה שהאדם לא 
מצליח לעשות כל החיים והא מצליח לעשות בתפילה 
וכל  ולקנדה,  לארה"ב  ולצרפת,  להון-קונג  נוסע  אחת, 
זה בדקות ספורות שמתפלל. האדם מעביר את תפילתו 
ללא כוונה ומחשבה, ַוַּתֲעבֹר ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו )בראשית 

לב, כב(, בדיל ויעבור...
דעת  להסיח  שלא  להשתדל  היא  עבודתנו  אולם 
ומחשבה מהתפילה, אלא להתפלל מעומק הלב לאבינו 
עומד,  אתה  מי  לפני  דע  תפילתנו,  שישמע  שבשמים 

לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה )ברכות כח ע"ב(.
אך אם כבר נמצא האדם באמצע תפילתו ופתאום שם 
לב שלא כיון בתפילת העמידה כלל, אין לו להתייאש 
אלא עליו לנסות לפחות לכוון בשאר הברכות שנותרו 
לו. הוא הגיע לברכת שמע קולנו ובינתיים חשב שלאחר 
התפילה ילך לקנות מוצר פלוני, ואח"כ יפגש עם אדם 
פלוני ויסע לרחוב אלמוני, ה' ירחם, עד שהגיע לשמע 
קולנו ותפס את עצמו, בדרך כלל במצב כזה היצר הרע 
מייאש את האדם בטענת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי )אסתר 
בברכות  ולכוון  עצמו  לתפוס  האדם  על  אך   טז(,  ד, 
מה  ולהציל  לחטוף  התפילה,  לסיום  עד  לו  שנותרו 

שנשאר.

החפץ חיים ממשיל על כך משל נפלא מאוד: אשה 
תפוחים  הקטנה  בתה  עם  יחד  מוכרת  הייתה  אלמנה 
לקנות  האמא  צריכה  הייתה  אחת  פעם  העיר,  במרכז 
על  שתשמור  הקטנה  מבתה  וביקשה  בחנות  מה  דבר 
התפוחים עד שהיא תחזור, אך לרוע מזלה הגיעו כמה 
ילדים מנוערים מתורה יראה ודרך ארץ, הפילו את ארגז 

התפוחים והכניסו תפוחים רבים לכיסם. 
"אוי  ולצעוק  לבכות  התחילה  זאת  שראתה  הילדה 
התפוחים, אוי התפוחים", באותה זמן עמד שם מישהו 
"עד  לה  ואמר  הקטנה  לילדה  ניגש  זאת  כל  וכשראה 
את  תצילי  שנפלו,  התפוחים  על  ובוכה  עומדת  שאת 
התפוחים שנשארו! נכון חטפו לך, אבל כל עוד יש לך 
אפשרות תחטפי גם את, תאספי את התפוחים שנשארו 

ותשימי אותם בארגז!"
והנמשל אומר החפץ חיים, אדם מתחיל  זה המשל, 
את תפילתו ופתאום שם לב שיצרו הרע חטף לו כמה 
ברכות בלא כוונה, לקראת סוף התפילה מתעורר האדם, 
ד,  )אסתר  ָאָבְדִּתי  ָאַבְדִּתי  ְוַכֲאֶׁשר  מייאשו,  הרע  והיצר 
טז(, אך אין לו להתייאש אלא לחטוף את מה שנשאר! 
מעומק  לאומרם  שנשארו  הברכות  את  ולנצל  לחטוף 
עצמו  את  ומכין  שמתאמץ  כזה  אדם  ובכוונה.  הלב 
של  והנפלא  המתוק  טעמה  את  לטעום  יזכה  לתפילה 

התפילה!
יהי רצון שנזכה להתפלל לפניו יתברך מעומק הלב, 
ישראל  בגאולת  לראות  בקרוב  בקרוב  כולנו  ונזכה 
קודשנו  בית  ובבניין  צדקנו  משיח  בביאת  השלימה, 

ותפארתנו, במהרה בימינו אמן.



בטבת,  עשרה  צום  חל  שלישי  ביום  הבא  שבוע 
בכל  זה  שביום  באדר(  לז'  )דרוש  סופר  בחתם  ומובא 
דור ודור יושבים בית דין של מעלה וגוזרים אם ימשך 
חלילה החורבן גם בשנה הזו, או יפסק החורבן ויגאלו 
כאילו  בימיו  המקדש  בית  נבנה  שלא  דור  כל  ישראל, 
נחרב בימיו )ירושלמי פאה פ"א ה"א(, בכל שנה ושנה 
בשמים  גוזרים  בטבת  עשרה  וביום  החורבן  מתחדש 
ולהתעורר  לעורר  עלינו  מוטל  קדוש  חוב  לכן  כך.  על 
בכל כוחנו ולשוב אל ה' אלוקינו בלבב שלם, כדי שלא 
נחיש את  נהיה חלילה ממעכבי הגאולה, אלא אדרבה 
גאולתנו על ידי תשובה ומעשים טובים ביום זה ותפילה 
וזעקה מעומק הלב על מלכות שמים, מלכות בית דוד, 
קדוש  כי  ברחמים.  ישראל  וגאולת  המקדש  בית  בניין 
היום לאדוננו, בכח היום הקדוש הזה יכולים אנו לקרב 

הגאולה.
של  שופרו  את  בקרוב  לשמוע  שנזכה  רצון  ויהי 
משיח, ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול )ישעיה כז, 
בימינו,  בית המקדש במהרה  בבניין  ונזכה לראות  יג(, 

ַרֲחִמים, אמן. ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון בְּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו בְּ
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פגישתו  את  המתאר  בפסוק 
אביו  עם  יוסף  של  המרגשת 
ושתים  עשרים  אחר  יעקב 
זה  את  זה  ראו  שלא  שנה 
נאמר:"ויאסור יוסף מרכבתו 
 ... ויעל לקראת ישראל אביו 
צוארו  על  ויפול  אליו  וירא 
ומפרש  ויבך על צואריו עוד". 
על  נפל  לא  יעקב  אבל  רש"י: 
ואמרו  נשקו.  ולא  יוסף  צווארי 

רבותינו שהיה קורא את שמע. )בראשית רבה מ"ו, כ"ט(
בדקות  היה  מדובר  לא  ודאי  הרי  תמיד,  התקשיתי 
האחרונות של זמן קריאת שמע, מדוע א"כ לא יכל להמתין 
לקרוא  ואז  יוסף,  בנו  את  שיחבק  כדי  לרגע,  אף  יעקב 
קריאת שמע כהלכתה? ואם בשביל להראות שאוהב את 
הקב"ה יותר מבנו, האם בזה נווכח? האם אנו לא יודעים 
הקב"ה  את  יעדיף  אבינו  אברהם  סבו  כמו  אבינו  שיעקב 

על בנו?
צ"ל שיעקב נהג שברגע שמגיע זמן קריאת שמע, הוא 
כל  עם  זו.  מצוה  לקיים  כדי  לרגע  אף  להמתין  רוצה  לא 
אהובו  לבנו  היוקדת  אהבתו  את  מניח  הוא  לבנו,  הכבוד 
בצד, ושם את כל מגמתו לקיום מצוות קריאת שמע של 

שחרית. וכל זה למה?
המשנה  על  שואל  זי"ע  נזר'  ה'אבני  בעל  הרה"ק 
הראשונה במסכת ברכות, מדוע תלה התנא את זמן קריאת 
ואינו  מטומאתם  הכהנים  היטהרות  בזמן  דווקא  שמע 
כותב בפשטות 'משעת צאת הכוכבים'? וכתב ליישב בשם 
בכדי  שמש'  'הערב  התורה  שהצריכה  מה  שהרי  אביו: 
שיוכל הכהן לאכול קודשים מעורר תמיהה,  הרי הטומאה 
הייתה אמורה לעבור מהטמא מיד שנטהר על ידי הטבילה 
ומדוע אינו יכול לאכול בתרומה מיד לאחר שטבל? אלא 
בו  נשארת  בטומאה  יומו  את  האדם  התחיל  שאם  משום 
ממנו  לפקוע  יכול  זה  ורושם  היום,  סוף  עד  טומאה  רוח 
רק בתחילתו של יום חדש. משום כך צריך הכהן להמתין 

מלאכול בתרומה עד צאת הכוכבים.
קריאת שמע  מצות  בין  הקשר  את  להבין  נוכל  זה  לפי 
הכהנים,  טהרת  לגבי  שכמו  שמש'.  'הערב  לדין  בזמנה 
הנהגת האדם במשך היום נקבעת על פי פתיחתו, כך אם 
פותח  אדם את יומו בקבלת עול מלכות שמים, אזי נותר 
עליו רושם זה עד הערב. משום כך הוא צריך לשוב בערב 
שמים  מלכות  עול  עליו  לקבל  כדי  שמע  קריאת  ולקרוא 

מחדש ולהותיר בו רושם עד הבוקר.
לפי  ביום  נקבעת  שהקדושה  אבינו,  יעקב  סבר  כך 

לטמאות,  יכולת  לשטן  אין  קודש  תחילתו  אם  תחילתו. 
לחבל  יכול  שטן  שמעשה  הרי  בקודש  תחילתו  אין  ואם 
בקדושת היום. ומשום כך רצה מיד בתחילת היום לקרוא 
בנו  זה שבו הוא מתראה עם  יום  כדי שגם  קריאת שמע, 

יוסף לאחר 22 שנה יהיה כולו קודש.
הרבי מסדיגורא  להלווית  ישיבה שהגיע  בראש  מעשה 
בוכה  כשהוא  יעקב',  'אביר  בעל  זי"ע  יעקב  אברהם  רבי 
ולרבי?  ישיבה  לראש  מה  השתוממו  והנוכחים  מאוד. 
אחד  אליו  ניגש  בוכה?  כה  הוא  מדוע  תמהו  ובפרט 
לא  זה  כיצד  הרבי?  מחסידי  אתה  האם  ושאל,  החסידים 

ראינו אותך עד עכשיו?
וכלל.  כלל  חסיד  אינני  לא,  ואמר:  הישיבה  ראש  ענה 
סלבודקא.  בישיבת  בבחרותי  ולמדתי  ליטאי  ממוצא  אני 
ומכיוון שאני מנצולי השואה ואין לי משפחה, לא היה מי 
עד שיום  והתבגרתי.  וכך עברו שנים  לי לשידוך,  שידאג 
אחד נכנס אחד מראשי הישיבה לעובי הקורה והחל לפעול 
למעני. לא ארכו הימים עד שהביאני בברית האירוסין עם 
ללא  שואה  ניצולת  גלמודה,  היא  גם  כמוני,  ישראל  בת 

משפחה. התארסנו וחגגנו את אירוסינו. 
החתונה.  לצרכי  פרוטה  אפילו  לנו  ואין  הימים,  עברו 
נגשתי לראש הישיבה ושאלתי בעדינות, האם יוכל לעזור 
לי עם החתונה? הוא השיב בצער. עשיתי מה שיכולתי כדי 
נפגשתי  וכלל.  כלל  לי  אין  כסף  אבל  בודד,  תשאר  שלא 
עם הכלה ושאלתי אותה בדאגה גדולה, מה נעשה? כיצד 
נתחתן כאשר אין לנו אפילו אגורה לבגדים, נדוניה, כלי 

בית, ובעיקר קורת גג מעל ראשינו?
באה  אני  הכלה:  אמרה  ואז  מיואשים,  שנינו  היינו 
ממוצא חסידי, שמעתי שיש בת"א אדמו"ר קדוש וצדיק 
הוא  אולי  אליו,  נלך  מסדיגורא,  האדמו"ר  מופת,  ובעל 
נכבד  בסכום  תהיה  שהעזרה  חשבתי  לתומי  לנו.  יעזור 
מארנקו של האדמו"ר. הסכמתי על אתר ולמחרת בבוקר 
לתל  ברק  מבני  יחד  נסענו  בישיבה  התפילה  לאחר  מיד 
אביב למעונו של הרבי. בבואנו אליו שפכנו את מר ליבנו. 
כבר  "האם  אותנו:  שאל  הרבי  כלום.  בלי  מאורשים  אנו 
קבעתם תאריך לחתונה"? "לא"! השבנו, כיצד זה נקבע 
זמן נשואין ואפילו הוצאות לכוס שתיה אחת אין בידינו?

דברי  האדמו"ר  לנו  הטיף  כהלכה"  נוהגים  "אינכם 
תאריך  ללא  ככה  מסתובבים  לא  וכלה  "חתן  כיבושין. 
הנושא  לגבי  יעזור".  וה'  לחתונה  זמן  תקבעו  לחתונה. 

הכספי לא ענה להם הרבי ולא כלום.
יותר, היא פחות.  אני  חזרנו לבני ברק שבורים לגמרי. 
אפילו  הזאת?  הנסיעה  בכל  הועלנו  מה  לעצמי  חשבתי 
של  מעשית,  לא  עצה  רק  לנו,  נתן  לא  הוא  אחת  לירה 

קביעת חתונה כאשר אין לנו בסיס כלכלי, ולא עוד אלא 
ארוסתי  האוכל...אך  בחדר  הבוקר  ארוחת  את  שהפסדתי 

התעקשה לקבוע מועד לחתונה, ונעניתי למבוקשה.
אני מתקרב לישיבה ולפתע שומע קול: "הי בחור, עצור 
נא". ישישה באה בימים התקרבה אלי ושאלה אותי האם 

אני לומד כאן בסלבודקא?
"כן" עניתי לה. שמע נא, אמרה הזקנה. ברצוני לבקש 
אותנו  זיכה  לא  ה'  עריריים,  הננו  ובעלי  אני  טובה,  ממך 
בפרי בטן. כל ימינו חסכנו את הכנסותינו פרוטה לפרוטה 
בימים  באים  זקנים  אלא שאנו  גדול,  סכום  לנו  יש  וכעת 
החלטנו  ימינו.  כל  שחסכנו  בכסף  לעשות  מה  לנו  ואין 
איפה לחפש זוג חתן וכלה ניצולי שואה שאין להם כסף 
ועד  כלה  משמלת  צרכיהם.  כל  את  להם  ולתת  להתחתן, 
דירה. הכל בכל. האם תוכל למצוא לי בחור כזה בישיבה 
בעצמי  "אני  מנתר משמחה.  ולבי  לה  עניתי  "הן"  שלך? 
אפילו  לנו  ואין  שואה  ניצולי  וכלתי  אני  הבחור.  הוא 
שזוג  עד  עברו שעות  לא  החתונה".  להוצאות  גרוש  חצי 
הישישים התחייבו לתת לנו את כל צרכי החתונה מא' ועד 

ת'.
לא ידענו את נפשנו מרוב אושר, ואז אומרת לי כלתי , 
עלינו לנסוע לתל -אביב ולהודות לרבי על המופת המהיר 
הרי  נענינו.  ומיד  הרבי  כדבר  מועד  קבענו  לנו.  שסידר 

אפילו לא הספקת להיכנס לישיבה והנה כבר נושענו.
נסענו לרבי וסיפרנו לו על המופת העצום, ואילו הרבי 
לכם  אסביר  מופת.  לא  בכלל  "זה  בשלווה:  לנו  אמר 
ישראל  ובת  שבן  לסבול  יכול  לא  השטן  כאן?  קרה  מה 
אשר  כל  עושה  והוא  וישראל,  משה  כדת  בית  מקימים 
לאל ידו להפריע, לחבל ולקלקל. ולכן יש להזדרז לקבוע 
קובעים  שלא  עד  הוא  השטן  של  כוחו  כל  נישואין.  זמן 
תאריך לחתונה, אז מנסה הוא להרוס ולקלקל. אבל כאשר 
קובעים כבר תאריך, אזי יודע הוא שהעסק אבוד מבחינתו, 
יצאתם  כאשר  לפיכך,  קטרוגיו.  משתתקים  רגע  ומאותו 
את  ביטאתם  ובכך  לחתונה  זמן  לקבוע  בהחלטה  מחדרי 
וממילא  השטן  של  כוחו  נשבר  עולם,  בבורא  אמונתכם 

הגיעה הישועה שלכם".
כשמכריזים   , חופפת  והקדושה  בפתח,  מזוזה  כשיש 
ויכולת לפגוע.  נגיעה  על אמונה וביטחון, אזי אין לשטן 
למדנו עד כמה צריך לפתוח פתח של קודש אפילו כחודו 
של מחט כדי למנוע מהסט"א לפגוע ולחלל. והדרך היא 
גם באמצעות קריאת שמע בתחילת היום העוטפת אותנו 

בקדושה כפי שנהג יעקב אבינו.

קריאת שמע של יעקב אבינו

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

  י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15                       
            

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן





4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים



3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■








■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■
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4-4.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
 ■
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לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים

■





■



 ■












לדירות , למחזור 
ולכל מטרה!

במקצועיות ובאמינות.
פגישה ויעוץ חינם!

עוצמה משכנתאות!

052-7113508

■




■





מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

■
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amitayperfectprocoil
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דופלקסים
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15  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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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.
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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(
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לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

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

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

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

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

050-5308742)10-10(______________________________________________

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

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

050-5308742)19-19(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

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

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

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

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

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

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

1-1.5 חדרים

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

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

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

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

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

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

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

050-5308742)29-29(______________________________________________

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

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

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

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

חשמונאים

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

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

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

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

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

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

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

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

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

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

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

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

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

02-9933652)31-42(______________________________________________

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

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8478886)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

03-5793001)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8115716)32-35(______________________________________________

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

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

052-3429393)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

052-3429393)32-32(______________________________________________

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

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

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

054-8420522)32-32(______________________________________________

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

03-5799308)32-32(______________________________________________

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

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

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

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

03-5791514)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)32-32(______________________________________________

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

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

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

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

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

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

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

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

0527-653777)32-32(______________________________________________

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

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

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

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

02-5866864)32-32(______________________________________________

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

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

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8769490)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

052-5797797)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

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

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

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

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

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

וילות ובתים

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

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

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

ערד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

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

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

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

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

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

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים
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דירות 
להשכרה





4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228





+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ■











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'

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

2-2.5 חדרים
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דירות

וילות ובתים
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050-2690691 054-9470801

ברשותנו מאגר דירות 
להשכרה/מכירה
במגוון אזורים 

בעיר ומחוצה לה 
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לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש
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אלעד
■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
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ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom
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mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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יבניאל
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב
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wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

כוכב יעקב
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מושב עלמה

מושב תרום
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צפון
■






אירועים עד 70 איש
שבתות חתן/בר מצוה

לזוגות ומשפחות
אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

במחירי מבצע!

■





■




■



■





■



■



■




■



■




■




■




■




■




■




■



agmailcom

 ■
















 ■













עסקים

■




■



נדל“ן 
מסחרי

■












■




■





■

















■





■





■





BA




■





■





■





■





■




■









Zlbrgmailcom

■











■



■

BA



■

BA



להשכרה 
שטח מסחרי 

קוסמטיקה וכו' מתאים לסלון כלות, 
052-3416199

ברמת אשכול 
70 מ"ר 

מושקע ומעוצב 
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לפרסום
בלוח

03-6162228



י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15 וברכה 5הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228



■







■










■







מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■











■








02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■



לפרסום
בלוח

03-6162228
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מוצרים 
rושירותים

■







בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855

■





■
CREST





■






SS■





■









■











קוממיות

■





■





■
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בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מחירים טובים!
מרכז הזמנות ארצי:

■



צפת

■




■




■







■







■





 ■





■






■





■




■





■




■




■





■





מאזדה

מיצובישי

MPV■



■






■




■







■





■






infoezrentcoil

■





■



gmailcom

■




dafnalawgmailcom

ZHV■







MA■





■





■




■


■




■



■




■


■




■


■
INFINITY



■




■





■




■




■


■




■




■




■


■


■
ITEL



■




■





■


■




■





■


■
USA Goldline

ATL





■





■




■
universe



sony■




■


IGO■
PRUMO



A■


■




■





HP■




■


■




■




■


■





■
Grundig Gsb



■


■




■
JST




■




■



■




■


■


■


■




■




■







וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15 603-6162228



■





■





■








■







■





■




רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000
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הבגדים מהחורף הקודם 
? ם י ל ו ע א  ל

באישור משרד הבריאות

03-6313775 

פיתרון פשוט 
תוצאות מדהימות

3-6 ק"ג בחודש
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י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15 וברכה 7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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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

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

■





jobsmyfacecoil

■




ליוסי
מראות
דרושים:

פקידה
מתאם הרכבות

שליח
עובדי ייצור

מחסנאי
03-5795922

תנאים טובים 
למתאימים

■



MLsmilenetil

■












horvitzaehcoil



■








Doritgmailcom

■




■



■








■




דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לב"ב ולכל חלקי 
הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633
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■





jobskidumpluscoil



■




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

■




■



sarashabtaiwallacom

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

052-7616639
בין 14:00-20:00ֹלהתֱקשר

ֹל
חוִדשים

6-

בחור
חזן/פייטן�בעֹל�ֱקןרא

רווֱק

בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי
שכר�נאה

ִדרוש
מייִדי

דרושים/ות בפתח - תקווה
מפיצי עיתונים למנויים

3:00-6:00 לפנות בוקררכב/קטנוע חובהשכר גבוה
+בנוסאפשרות להמשך עבודה בשעות היום

050-8673222

■








■
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■





■




■


■





meirbharavrabicoil


■



egmailcom
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■
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■





■




■




■







■





■


■




■


45 ש"ח שכר בסיס
  +                   

           בונוסים.

לארגון ארצי
דרושים/דרושות 

טלפניות לגיוס תרומות

לשעות אחה"צ 

שנתיים ניסיון- 
חובה.

03-6164444

   לוקחים אותך
לעבודה!

 ליווי אישי ומקצועי עד להשמה בעבודה! ליווי אישי ומקצועי עד להשמה בעבודה!
072-22-222-62

מאגר של אלפי משרות מבוקשות ביותר
שלא מתפרסמות בעיתונים!

15

חינוך והוראה | מזכירות | משרות אם | הנה“ח
ממשלתיות | ניהול | גרפיקאי/ת | הייטק | נהגים
מחסנאי | עבודות מהבית ועוד... גם לחסרי ניסיון!

מטפלת 7:30-16:00

052-7660483

למעון בשיכון ה' בב"ב

 27& לשעה + 
נסיעות + בונוסים

מחפשים עבודה?

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

יותר מ-4500 משרות פנויות 
בכל התחומים מחכות לכם אצלנו

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!
לפרטים: עינת 052-3568725
ימים א‘-ה‘ בלבד בין השעות: 13:30 - 17:30
משרד: 08-9261967 הינם 

גנים 
ה

זר 
מג

ב

לוני
החי

דרושים/ות
גננות/ים וסייעות

לצהרונים בגני ילדים

תאים
מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצוות לוין 
בע“מ

בפתח תקוה -
אם המושבות החדשה

למוקד שירות של חברת ביטוח גדולה
דרושים/ות נציגים/ות

שיחות נכנסות בלבד, 
משמרת בוקר עד השעה 16:00 

ללא ימי שישי, 
שכר 30 ש"ח לשעה + בונוסים 

העבודה בגבעת שמואל
לפרטים: 054-2662669 / ניתן לסמס
roni.shalev@teleclal.com :מייל
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omanbamgmailcom
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gmailcom



■


gmailcom
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מוכרות  
לעבודה במחלקות השונות

בשעות 15:45-22:00/ 09:00-16:00
2 משמרות ערב - חובה!

נסיון קודם - יתרון

קופאיות  
לעבודה ב 2-3 משמרות ערב.

ניתן להשאיר 
פרטים בטלפון:
03-6711636

או קו"ח לפקס:
03-6711602

או למייל: 
cv@prb.co.il

דרושים/ות

055-8837921לפרטים: 

 שכר הולם

למעון באזור
המרכז

דרושות מטפלות



מערכת ניידת טושיבה
כניסת USB לקריאת פורמט MP3, כולל דפדוף בתיקיות 
 כניסת AUX לחיבור מקור שמע חיצוני, יציאה לאוזניות

 AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

₪333
כולל 
טייפ

שעון שבת  
יונדאי

₪19

Philips מערכת סטריאו איכותית
 ,USB-ו DVD-חיבור ל ,Bluetooth 180 עםW 

 MAX שני מגברים, איכות שמע עוצמתית, טכנולוגיית
Sound

₪888
VOXTEL זוג מכשירי קשר

₪160

עד 8 ערוצי שידור שונים, 
 PTT : כפתור ,LCD מסך

PRESS TO TALK
אפשרות הפעלת הרמקול,

גודל קומפקטי 
מקסימלי: 3  ק"מטווח קליטה 

nextbook מחשב נייד משולב טאבלט
מעבד אינטל 4 ליבות, זיכרון מטמון 2GB , מסך מגע 

,WIN 8.1 מערכת הפעלה ,HD 10.1, ברזולוצית
OFFICE 365 :מתנה  

₪999

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם דיבורית

₪77

טלפון אלחוטי דיגיטלי 
DECT, צג רחב ומואר, 

דיבורית מובנית, אפשרות 
חיבור עד 5 שלוחות 

אלחוטיות נוספות

Panasonic -  מערכת מיקרו סטריאו

₪479

שמע קבצי מוסיקה ממקורות שונים, אלחוטי, עוצמת 
הגברה של 20W (RMS), נגינת מוסיקה בהדמיית צליל 

היקפי, מגבר שמע דיגיטלי סטריאופוני

טלפון שולחני 

₪69

תצוגת  - LCD צג גדול ומואר, 
פאנל בעברית, חיוג מקדים 
ועריכה, נורית מחוון למצב 

בשימוש ולשיחה חדשה, חיוג 
ודיבור באמצעות דיבורית

Panasonic טלפון אלחוטי

₪269

שיחה מזוהה, צג גדול מואר, 
תמיכה בעברית, מסך ענק, 

מקשים מוארים וגדולים, 
ספיקר חזק וצלול, 

חיוג מהיר,

WIFI מדפסת לייזר אלחוטית

₪249

מהירות הדפסה 
עד 16 דף לדקה,  

זכרון 8MB, ממשק 
USB2, עומס עבודה 

להפקת עד 20,000 
דפים לחודש, 

3 שנות אחריות.

מערכת קריוקי כוללת תאורת דיסקו ומיקרופון

₪199

תאורת לדים צבעונית (לאווירת 
מועדוני קריוקי) כניסה ל-2 

מיקרופונים עם בורר ווליום נפרד
 – SD, USB, AUX כניסות

לחיבור מקורות חיצוניים

תאורת 
דיסקו

חיבור ל-2 
מיקרופונים

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר אופטי אלחוטי בעל 

3 לחצנים, קלה להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪99
AKG אוזניות אלחוטיות

₪299

עם חיבור אלחוטי 2.4Ghz וטווח של 30 מטר 
בעלות עיצוב נוח לאוזן, בסיס עם מטען משולב

כפתור לשליטה על עוצמת הסאונד

אוזניות פיליפס סטריאופוניות

₪15

סאונד סופר איכותי, רמקול איכותי, מתאים לנגנים 
ולכל מכשיר עם חיבור לאוזניות

HP מדפסת אלחוטית משולבת
מדפסת הזרקת דיו אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום המדפיסה 
עד 8 עמודים בצבע שחור לדקה ועד 7.5 עמודים 

בצבע לדקה

₪369
מדפסת אלחוטית

כולל פקס

 ''21.5 SAMSUNG מסך מחשב

₪449

 HD 21.5'' , רזולציית SAMSUNG מסך מחשב
5MS , D-SUB  1080, זמן תגובהX1920

449

מחשב ביתי ליבה כפולה

₪999

 ספק כח 500, 
 ,GIGABYTE לוח אם

 INTEL DUAL- מעבד
CORE 1037U

500GB דיסק
2GB זיכרון

HP-ו Brother ראשי דיו

₪39 החל מ-

Western Digital 2.5" דיסקים קשיחים

₪339
₪249

דיסק קשיח חיצוני "2.5
usb 2.0/usb3.0 ממשקי

ללא צורך בחיבור לחשמל
שנתיים אחריות 

500GB נפח

1000GB נפח

מצלמת קנון עדשה רחבה 
זום אופטי 20MP 8 עדשה רחבה של 28 מ"מ, צילום 
וידאו עם קול באיכות  HD 720p  מסך LCD בגודל 

''2.7, סוללת ליתיום.

₪339

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

BLUETOOTH רמקול
רמקול נייד קומפקטי, מתחבר לכל מכשיר סלולר דרך 

קישורית בלוטוס, סוללה נטענת לשעות של נגינה.

₪55
 HD  BLK מצלמת מים ספורט ואקסטרים

₪99

.HD  מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות

.5MP 1.3, רזולוציהCMOS חיישן תמונת
עמידה למים ומכות (ע"י אריזת מצלמה עמידה למים).

במקום 299 ₪
 בתוקף עד 27.12.15

טאבלט ”7 
DUAL CORE מערכת הפעלה אנדרואיד, מעבד עוצמתי

מסך מגע HD 7, מצלמה קדמית

במקום 199 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15

₪149

₪299

הטענה חשמלית לרכבים, לפטופים מצלמות, 
סמארטפונים, נגנים ועוד. כולל מתאמים, פנס חירום 

מובנה.

ערכת התנעה חשמלית

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪49

 ,USB  עוצמת רמקולים, חיבור ,Speakers 2  מערך
כפתור שליטה על הווליום, אין צורך בחיבור לחשמל

בידורית קריוקי ניידת �12

₪399

מושלם לבית, למסיבות, 2500w , כולל Bloetooth , רדיו 
USB מובנה, חיבור לגיטרה, כניסת

כולל מיקרופון 
אלחוטי

8GB SILICON POWER זכרון נייד

₪13
במקום 39 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15

קומפקטי ומהיר, עיצוב חדשני , 
אחריות לכל החיים !

 8GB נפח
2.0 USB ממשק

BROTHER MFC-1810 מדפסת משולבת לייזר
3 באחד: מדפסת לייזר, סורק , פקס , הדפסת דופלקס , 

₪499

470 BROTHER מדפסת אלחוטית משולבת
3 באחד: מדפסת צבעונית, סורק , פקס ,  מסך צבעוני 

WIFI גדול , הדפסת דופלקס , קישורית אלחוטית

₪289

HP "15.6 מחשב נייד

₪2,199

5005U-Intel i3 מסך 15.6,  מעבד
  500GB 4, דיסק קשיחGB זיכרון

 Home 10 Windows  מערכת הפעלה
שירות ואחריות כולל איסוף והחזרה ע HP ישראל.

Home

WIFI בייבי מוניטור

₪222

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,699

intel Quad core, מסך 15.6", דיסק  מעבד:  
10 WIN מערכת הפעלה ,DVD 500, כונןGB

₪10

מטען קיר
לטלפונים 

סלולריים ונגניםסלולריים ונגנים

מערכת שמע ניידת מעוצבת משולבת
MP3 טייפ, דיסק

MUSIC PORT , USB  חיבור חיצוני
יציאה לאוזניות

₪499 במקום 549 ₪ בתוקף עד 27.12.15

₪55

micro-SD כרטיסי זכרון

₪28
₪17 8GB

16GB

32GB

SD כולל מתאם

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15 בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15
בתוקף עד 27.12.15בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15 בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15 בתוקף עד 27.12.15 בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15
בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15



שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 30.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

קומקום נירוסטה 
כד חשמלי נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, 
גוף חימום נסתר, בסיס 

עגול מסתובב 360 
מעלות, פילטר לסינון 

המים.

₪79

₪599

מגהץ קיטור SpeedCare  פיליפס
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור Bar4 לגיהוץ מהיר, 

מיכל מים עם אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 
לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי אבנית, 

ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

מנוע חזק במיוחד, אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪169

טוסטר אובן גרץ

₪149

 1880-OT טוסטר אובן בנפח 18 ליטר דגם
בעל עוצמת 1380 וואט וטיימר 60 דקות

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי המשטחים, שטח 
עבודה בטעינה אחת כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית 

לעמדת טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנתיים אחריות

₪349

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם דיגיטלי 900 גרם 

לאפיית מגוון לחמים, כולל 
חוברת מתכונים בעברית, 
אופה מגוון לחמים- לחם 

לבן, חיטה מלאה, ללא גלוטן 
ולחמים עם תוספות. אפייה 
מהירה - כיכר לחם בפחות 

משעת עבודה, הכנת 3 
גדלים של כיכרות לחם

הספק 1920W-1620W, אחריות לשנה ע"י היצרן
כולל שתי פיות צרה ורחבה. 

₪499

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד חימום יתר
 12A כפתורים עם בידוד חום מושלם – תקן

W  2500 :האירופאי, הספק

₪ 189
שואב אבק סמסונג

שואב אבק 1800 וואט 
בעל עוצמת שאיבה 

380WSP
פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה יעיל לסובלים 

מאלרגיה ורגישות לאבק, 
אבקנים וקרדית האבק

₪399

מיקסר דייהו מקצועי

₪499

עוצמתי במיוחד, קערה 4.5 ליטר, 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף K, שקט במיוחד
המושלםהמיקסר 

עוצמתי במיוחד, קערה 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף 

₪199
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,700W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪899

סיר בישול רדמונד
42 תוכניות בישול ואפיה מתוכן 16 תוכניות 

אוטומטיות ו- 26 תוכניות ידניות, קערה עם ציפוי 
קרמי בנפח 5 ליטר, 

ניתן לאפות לחם, כולל 
תוכנית מולטי שף, בישול 

אקספרס, בישול רגיל, 
מרק, אפייה, חימום 

ועוד.  כולל רשת לטיגון 
בשמן עמוק ומתקן 

בישול אדים.  

במטבח!הבריאות מהפכת 

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת וופל בלגי, דונאטס, 
1000W קאפקייק וקייק פופס. הספק

HEMILTON 1 - מאסטר קייק 4 ב

₪199199

סיר טיגון צ'יפסר גולדליין

₪99

מיכל פנימי אנטי דביק, גוף חימום נסתר, רשת 
טיגון עמוקה הכוללת 

ידית נשלפת, בורר 
טמפרטורה רב 

שמושי, נורת ביקורת 
וטרמוסטט אוטומטי 

סיר טיגון ללא שמן - AIRFRYER פיליפס

שנות אחריות
ע"י אלקטרה 2

טעם ופריכות נהדרים – ללא 
 Rapid Air השומן! טכנולוגית
– פטנט ייחודי המאפשר הכנת 

צ'יפס, שניצל ומיני מאכלים 
מטוגנים אחרים המכילים 

עד %80 פחות שומן. 

₪888

סיר טיגון 5 ליטר נירוסטה  
עשוי מנירוסטה איכותית, נשלף ומתפרק לניקוי קל ונוח

עוצמה אדירה 2000 וואט, 3  רשתות מזון, טיימר  + פעמון
פילטר ייחודי לסינון 

ריחות הטיגון

₪249 במקום 299 ₪

תנור חימום נירוסטה שטנגות

₪99

3 ספירלות עשויות שטנגות, 
רשת הגנה צפופה במיוחד, 

פתח חימום עליון לשימושים 
שונים, מנגנון בטיחותי 

המפסיק את פעולת התנור 
בעת נפילה.

בטיחותי

תנור חימום אינפרא

₪169

תנור חימום עוצמתי. מבחר 
דרגות הפעלה.

רפלקטור אחורי לפיזור חום 
אופטימלי בחלל החדר.

[W] 2200 :דרגת חימם גבוהה

בטיחותי

רדיאטור ללא שמן מורפי ריצ'ארדס

₪549 שנות אחריות 2

רדיאטור 
ללא שמן

₪449
₪379 7 צלעות

9 צלעות

11 צלעות

בטיחותי

שתי מצבי הפעלה, שני 
גופי חימום עשויים קוורץ 

לחימום מירבי, בטיחותי 
ביותר- מפסיק את 
פעולתו בעת נפילה.

תנור חימום קוורץ

₪35 בטיחותי

מקרן חום קרמי
הספק 950W , מעוצב, גוף חימום 

חסכוני, עשוי מקרמיקה, דרגת חום, רשת 
הגנה צפופה במיוחד

מקרן שולחני

₪229מקרן עומד
₪199

מקרן חום קרמי

₪149מקרן תלוי

30 נורות לד ב-

  LED תאורת חירום 30/60/90 נורות

₪99
₪69
₪39

60 נורות לד ב-

90 נורות לד ב-

עוצמה: 1500w חימום מהיר ביותר, 3 גופי חימום 
מקוורץ, 3 דרגות חום, חוט משיכה להפעלה, מיועד 
לתלייה על הקיר בחדר האמבטיה או בחדר הילדים, 
בטיחותי ועומד בדרישות התקן הבינלאומי החדש.

תנור אינפרא לאמבטיה

₪59בטיחותי

תנור חימום נירוסטה לאמבטיה

₪199

גוף חימום כפול המייצר עוצמת חום מהירה וחזקה 
2200W, פיזור חום נעים ואפקטיבי. שני מצבי חימום. 

בטיחותי

בעל 2 מצבי הפעלה 
בידוד כפול למוליכי החשמל 

הפנימיים לבטיחות מרבית
מנגנון להגנה בפני קפיאה, 

ניתן להשתמש כמאוורר בקיץ

מפזר חום דלונגי

₪159 בטיחותי

מגהץ קיטור טפאל

₪449 שנות אחריות
ע"י היבואן 2

לחץ קיטור 4.2 בר.
תפוקת אדים 

מקסימאלית 90 גרם/
לדקה. שימוש במי ברז.

.2135W הספק
גיהוץ אנכי עוצמתי.

הספק רב עוצמה של 1000W locked motor, קערת 
נירוסטה 5 ליטר + 3 מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,490
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 
10 שנים אחריות בכפוף לתקנון 

היבואן ˆ הדרכה למיקסר 
באקדמיה לבישול "לגעת באוכל"

ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

מזגנית ניתנת לתליה כולל טיימר ושלט
מזגנית ניתנת לתליה או להנחה על שולחן 

כוללת טיימר ומגיעה עם שלט רחוק 
גוף חימום PTC בעל יעילות תרמית גבוהה 

בטיחותי

₪199

הספק גבוה 2000W, גוף חימום עוצמתי - לפיזור חום 
ביעילות ובמהירות, כולל מפזר חום טורבו, אידיאלי 

לשימוש בחדרים, חדרי 
ילדים, סלונים, משרדים 

וכדו' בטיחותי וחסכוני 
בחשמל

קונווקטור זקש

₪139
בטיחותי

אידאלי לחימום אזורים פתוחים, לחצר 
ולמרפסת, לבתים פרטיים ולמסעדות. 

ניידת, עמידה בפני פגעי מזג האוויר, 
גשם ורוח. 

פטריית חימום חשמלית

₪899 בטיחותי

חשמלי

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪699

מעבד מזון מקצועי 1.5 כוח סוס, 
מנוע הנעה ישירה, הספק 1100 

וואט, קערה 2.6 ליטר עמידה 
במיוחד ובלתי שבירה, מיני מיכל 

1.2 ליטר 

שנות אחריות במקום 995 2₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
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אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם על טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

מנוע DC, גוף חימום קרמי 
W1500 :הספק ,PTC

תרמוסטט מתכוונן, נורת 
חיווי לחימום יתר, חסכוני 

בחשמל

מפזר חום קרמי מורפי ריצ'ארדס 

₪139
בטיחותי

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
במקום 180 ₪
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