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זמני כניסת ויציאת השבת

פרסום ראשון: פרוטוקולים פנימיים של הנהלת המחוז החרדי נחשפים:

מטרת המחוז: מימוש מדיניות 
הממלכתי-חרדי של השר פירון

פרוטוקולים פנימיים של המחוז שנחשפים לראשונה מעידים 
כי הנהלת המחוז ממשיכה לקדם מאחורי הקלעים את מדיניות 
הממלכתי-חרדי של קדנציית יש עתיד למרות התנגדותם של 
גדולי ישראל מכל העדות והחוגים  במסמך שסווג כ"רגיש 
העברת  תשע"ו:  לשנת  המוצהרת  המטרה  הוגדרה  ביותר" 
במקביל,    הממלכתי-חרדי  לרשת  חרדיים  מוסדות  עשרות 
שיקדמו  תפקידים  בעלי  של  למינויים  המחוז  הנהלת  פעלה 
ביהדות  ח"כים    הממלכתי-חרדי  למסלול  מוסדות  העברת 
"גורמים  ומאשימים:  ש"ס  יו"ר  טענות  את  מחזקים  התורה 
הבנות  וטרפדו  אנוכיים  ממניעים  פעלו  הסמינרים  באיגוד 

שקטות עם שר החינוך" / בי"ס לפוליטיקה
מחאת גז 

לא טבעית 
אבי בלום השתתף בהפגנה נגד מתווה הגז 
וחזר עם מסקנות מרתקות / בי"ס לפוליטיקה

המאבק על עצמאות המחוז 
החרדי מגיע לשיא חדש / עמ' 20

ראשי ומנהלי החינוך הספרדי בוועידה                 )צילום: יעקב כהן(

אלעד קיבלה )שוב( חמישה כוכבי היופי
המועצה לישראל יפה העניקה גם השנה לאלעד חמישה כוכבי 

היופי בגין השמירה על חזות העיר בתחרות "קריה יפה ומקיימת" 
 ראש העיר הרב ישראל פרוש: "הוכחנו שגם עם ההקפדה על 
הלכות השמיטה לחומרא אפשר להצליח לשמור על חזות העיר" 

/ עמ' 4

גם אחר השמיטה: נערכים לחנוכה
בעירייה ובמתנ"ס העירוני השלימו השבוע את ההכנות 

לקראת אירועי החנוכה לתושבי העיר  בימים 
האחרונים קיבלו תושבי העיר חוברת מהודרת ובה 
ריכוז כל האירועים שיתקיימו השבוע בעיר  ראש 
העיר ישראל פרוש: "לקראת חנוכה הבאנו מגוון 

פעילות רחב, המתאים לכל המשפחה ולכל הגילאים, 
שיתקיים במהלך ימי החנוכה הקרובים" / עמ' 4

ראש עיריית אלעד לשעבר, יצחק עידן קיבל השבוע 
מכתב מיחידת לה"ב 433 של המשטרה, ולפיו הוחלט 
לסגור את התיק נגדו  "טחנו את הצדק לאט, אבל 
בסוף הוציאו את הצדק לאור", אמר השבוע עידן 

בתגובה לסגירת התיק / עמ' 8

נסגר התיק נגד יצחק עידן
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

hazoneish42@gmail.com

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!

מאגר תורמים ענק
(כ-1200 שמות)

איכותי ומעודכן להיום, 
מהארץ ומחו“ל.

לפרטיים, למוסדות ולעמותות
(משפחה, חובות, חתנים, 

רפואי וכדו‘)
052-717-0797

הלכות חנוכה ופורים

בעז"ה יצא לאור כרך נוסף 
מהספר "שינון הלכה" (חלק ז') 

שבו מסוכמים פסקי
"כף החיים"

050-4145199

לשבת הקרובה!!
במלון לב ירושלים

 &900
לזוג פנסיון 

מלא

 ליד ביהכנ"ס הגדול

כמו"כ לכנסים 
אירועים וקבוצות

0548-410815

כשרות מהדרין
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התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

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

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות,
השאירו את התשובות בטלפון מס':

 b@93fm.co.il :1800-800-293, או במייל
ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא'

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

הלשוןבשמירת סוגייה 

יהודה: תראה איזו חליפה יפה קניתי
אלעד: איפה קנית אותה?
יהודה: ב"מרכז החליפות" 

אם אלעד לא יודע מי היה המוכר האם מותר 
לו לשבח את המקח באוזני יהודה?

מותר לו, כדי שיהיה מעורב עם הבריות א

הוא משקר ואסור לנהוג בשקר ב

מותר לשבח ואפי' בהגזמה כי כבר קנה ג

אלעד מבין בחליפות ויודע שהחליפה מזויפת.
האם מותר לומר ליהודה שהמוכר רימה אותו?

מותר רק אם ידוע שיהודה יקבל החזר כספי א

אסור, כי כבר קנה וגמר בדעתו ושילם ע"ז ב

תמיד מותר כדי שידע את האמת ג
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

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

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 
אביחי חדאד, אורי ירושלמי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

אלעד קיבלה )שוב( חמישה כוכבי היופי
המועצה לישראל יפה העניקה גם השנה לאלעד חמישה כוכבי היופי בגין השמירה על חזות העיר בתחרות "קריה יפה 
ומקיימת"  ראש העיר הרב ישראל פרוש: "הוכחנו שגם עם ההקפדה על הלכות השמיטה לחומרא אפשר להצליח 

לשמור על חזות העיר"
מאת: אלי שניידר

המועצה לישראל יפה העניקה לאלעד גם השנה את חמשת 
כוכבי היופי בגין השמירה על חזות העיר בתחרות "קריה יפה 

ומקיימת" לשנת 2015.
מנהל אגף שפ"ע, הר' איזק לוי, הגיע לטקס חלוקת התעודות 
שהתקיים השבוע, שם קיבל את התעודה ושמע דברי הערכה 
על הפעילות הרבה של העיר אלעד למען חזות העיר, השמירה 

על ערכי הסביבה והקיימות והעבודה השוטפת בכל השנה.
ידי המועצה  במהלך החודשים האחרונים נבחנה אלעד על 
שופטים  צוות  הגיע  הבדיקה  במהלך  כאשר  יפה,  לישראל 
מטעמה לסיור בעיר. הצוות סייר באלעד במשך שעות ובחן את 
העבודות ואת חזות העיר, אך גם בחן את הפעילות בקרב בתי 

הספר להחדרת נושא הסביבה והשמירה עליה.
שנערכה  בתחרות  כי  העובדה  את  לשבח  ציינו  הם  כן  כמו 
בנושא המיחזור, הגיעה אלעד אל המקום הראשון מבין כלל 
הערים החרדיות שהשתתפו בתחרות. דבר שלדעתם מוכיח את 

המודעות וההסברה הנכונה שמתבצעת ברחבי העיר.
חמשת  קבלת  לאחר  אמר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
שמירת  על  הקפדנו  האחרונה  השנה  "במהלך  כי  הכוכבים 

לכך  מועט  לא  חשש  שהעלה  מה  לחומרא,  השמיטה  הלכות 
שלא נקבל השנה את כוכבי היופי, אך הוכחנו כי השמירה על 
הפעילות  ובמיוחד  העיר,  מחזות  גורעת  לא  הצרופה  ההלכה 
הרבה שנעשתה החל מתחילת השנה לשיקום חזות העיר, רק 
מוסיפים להערכה המקצועית לה אנו זוכים מהגופים השונים. 
להעריך את העבודה הקשה  שיידעו  לתושבים,  פנייתי  ומכאן 
גם  העיר  של  חזותה  על  לשמור  ויסייעו  האגף,  אנשי  של 

באמצעות הסברה ושיתוף הילדים בחשיבות הדבר".
סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע הרב צוריאל קריספל אמר 
ולובשת  צורה  פושטת  העיר  את  לראות  הלב  את  "מרנין  כי 
צורה, ולאחר שנה שבה לא נעשו כל עבודות בקרקע, והזכות 
שהייתה לכל אחד ואחד מאיתנו ליטול חלק במצוה החשובה 
"גוון  חדשה  חברה  של  כניסתה  עם  הארץ"...  "ושבתה  הזו 
עושה  הגינון,  עבודות  לביצוע  מועד  מבעוד  שנבחרה  ירוק" 
רושם שהחברה ועובדיה עומדים בציפיות הרבות שתלינו בהם, 
והם "מספקים את הסחורה" ומסתערים על שטחי הגינון בכל 
המלאכה  כיכר,אמנם  אחר  כיכר  רחוב,  אחר  רחוב  העוצמה, 
הראשיים,  הצירים  של  המלבבים  המראות  אך  רבה,  עדיין 
הציבוריות  הגינות  של  מקומם  גם  כאשר  הפורחות,  הכיכרות 
לא נפקד, מהווים בהחלט סיבה טובה ותקווה לראות את כל 

העיר חוזרת לימיה הראשוניים, אני תקווה שעם כניסתם בקרוב 
גם לטיפול בגינות המתחמיות )השפפי"ם(, תהווה העיר עבור 
כולנו מקום שנעים וטוב לחיות בו ולגדל את צאצאינו ברוגע".

בכל  פנים"  "מתיחת  אלעד  עוברת  האחרונים  בשבועות 
לעיר  שנכנסה  חדשה  גינון  חברת  וניקיונה,  לחזותה  הקשור 
בעיר.  הציבוריות  הגינות  בכל  הניכרת  פעילותה  את  החלה 
בצמתים  חדשות  כיכרות  בניית  בפני  העירייה  עומדת  כן  כמו 

מרכזיים בעיר.
לקראת הבניה, יזם ראש העיר שיתוף ציבורי באשר לעיצוב 
אותן כיכרות, ותושבי העיר התבקשו להגיש הצעות ורעיונות 
לכך. ואכן, במהלך השבוע האחרון הציפו את משרד העירייה 
רעיונות  של  רחב  מגוון  שהעלו  מתושבים,  רבות  הצעות 

הנבדקים בימים אלה על ידי אנשי המקצוע.
אנחנו  אלה  "בימים  כי  אמר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
דעות  את  נשקלל  שהגיעו,  הרבות  ההצעות  את  בוחנים 
מכל  הרחבה  ההיענות  העדפותיהם.  פי  על  ונפעל  התושבים 
שכבות הציבור, מראה לנו את החשיבות של שיתוף התושבים 
בפרויקטים  זאת  לעשות  נמשיך  ובעז"ה  עירוניים,  במיזמים 

נוספים".

גם אחר השמיטה:

נערכים לחנוכה
בעירייה ובמתנ"ס העירוני השלימו השבוע את ההכנות לקראת אירועי החנוכה 

לתושבי העיר  בימים האחרונים קיבלו תושבי העיר חוברת מהודרת ובה ריכוז 
כל האירועים שיתקיימו השבוע בעיר  ראש העיר ישראל פרוש: "לקראת חנוכה 

הבאנו מגוון פעילות רחב, המתאים לכל המשפחה ולכל הגילאים, שיתקיים 
במהלך ימי החנוכה הקרובים"

מאת: אלי שניידר

עיריית אלעד והמתנ"ס העירוני השלימו את היערכותם 
התקופה  במהלך  לתושבים.  החנוכה  אירועי  לשרשרת 
האחרונה עמלו בעירייה על הכנת מגוון רחב של אירועים 
ואטרקציות לכלל התושבים ולכל הגילאים, ואכן, השבוע 
מחלקת העירייה את חוברת האירועים המהודרת, זו השנה 

השלישית ברציפות, ובה שלל האירועים לתושבים.
בשנתיים הקודמות, החוברות עשו את פעולתן, וסיכום 
ימי החנוכה העלה כי רבים השתתפו בכל האירועים. כאשר 
בכל הצגה או כנס, השתתפו כמה מאות, ובחלק מהם אף 

יותר...
כי,  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש  כתב  בפתח החוברת 
הרב  התרבות  תיק  ומחזיק  העירייה  חבר  ידידי  עם  "יחד 
אליהו קרעי, מנהל מרכז קהילתי אלעד מר מנחם הורביץ 

לכם  הבאנו  שטיגליץ,  ברק  הר'  התרבות  מחלקת  ומנהל 
מגוון פעילות רחב, המתאים לכל המשפחה ולכל הגילאים, 
שיתקיים במהלך ימי החנוכה הקרובים. גם השנה המשכנו 
עם  כשהשנה,  לתושבים,  התרבות  נושא  בכל  להתקדם 
הקמת המרכז הקהילתי מרשת החברה למתנ"סים, הוספנו 
מאות  נרשמו  כבר  אליהם  העיר,  לתושבי  חוגים  מגוון 
ילדי  לכלל  ספריה  הקמת  בהליכי  אנחנו  כן  כמו  רבות. 
העיר בשלוחה החדשה שהקמנו במרכז אלעד, ברחוב רבי 

חייא".
התרבות  מחלקת  ומנהל  הורביץ,  מנחם  המתנ"ס  מנהל 
אלה  "בימים  כי  החוברת  בפתח  בישרו  שטיגליץ,  ברק 
חצינו את רף 600 המשתתפים אשר נרשמו לחוגי המתנה 
בחודש הראשון במסגרת פעילות המרכז הקהילתי אלעד. 
נא  חדשות,  קבוצות  פתיחת  על  שוקדים  אנו  אלו  בימים 

עקבו אחר הפרסומים".

מאת: מנדי כץ

בעירייה  חברתיים  לשירותיים  באגף  התפתחות  בסימן 
נערך  הרווחה,  באגף  למיוחדים"  "נותנים  תוכנית  ובמסגרת 
אצל  התנהגות  בעיות  בנושא  להורים  הסברה   ערב  השבוע 

ילדים על רצף האוטיסטי.
צרכים  צוות  למשפחה,  אלו"ט  מרכז  יזמו  הערב  את 
מיוחדים באגף הרווחה, וועד אימהות פעילות, וזאת במטרה 
לתת להורים מידע וכלים מעשיים בהתמודדות בחיי היום יום.

הערב נערך במרכז לילד ולמשפחה בעיר. בהרצאה השתתף  
מרכז  ומנהל  מוסמך  התנהגות  מנתח  צבי  בן  מיכאל  מר 
בעתיד,  אלו.  ילדים  אצל  התנהגות  בניהול  העוסק  מטר"ה, 
אנשי  עם  יחד  נוספות  הרצאות  בס"ד  יערכו  בעירייה,  אמרו 

מקצוע נוספים.
פתיחת  עם  הברוכה,  העשיה  לתנופת  הודו  רבים  תושבים 
עם  הרווחה  "אגף  שכותרתן  הרווחה  באגף  רבות  תוכניות 

הפנים לקהילה".

במסגרת תוכנית "נותנים למיוחדים" באגף 
הרווחה בעיריה, נערך השבוע ערב הסברה 
בנושא אוטיזם  בהרצאה השתתף  מר 
  מיכאל בן צבי, מנתח התנהגות מוסמך
בעתיד, מבטיחים בעיריה, יערכו הרצאות 

נוספות יחד עם אנשי מקצוע נוספים

ערב מיוחד 
לילדים מיוחדים



מחלקת פירות וירקות בכל סניפי
שירות 'זול בשפע' בכשרות המהודרת של

המשלוחים 
המהיר 
והטוב 
ביותר

מבחר 
המוצרים 

הגדול 
והמגוון 

ביותר
קרית אתא

זבולון 14

פתח תקווה 
שטמפפר 73

בתוקף בין: י"ט - כ"ה בכסלו תשע"ו 1-7.12.15 או עד גמר המלאי לפי המוקדם ביניהם. מבצעי מועדון זול בשפע תקפים בהעברת כרטיס מועדון זול בשפע בתחילת הרכישה. הרשת שומרת 
לעצמה את הזכות להפסיק את המבצעים בכל עת. אין מכירה בכמות סיטונאית. בהתאם למגוון בכל סניף ולפי פירוט בקופה הראשית. תיתכן שונות בין מחירי המוצרים בסניפים השונים, 
המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע מצויין בסניפים עצמם. אין כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות. התמונות להמחשה בלבד. מכירת אלכוהול מותרת למי שמלאו לו 18 שנים ומעלה, 

ובין השעות 6:00 עד 23:00 בלבד. ט.ל.ח

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!  אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת

יוצאים לאורהמבצעים 
יוצאים לאורהמבצעים
המבצעים

יוצאים לאור

מטבעות שוקולד 
כרמית

רסק עגבניות 
100גרם 

פרי מבורך

מעדן ג'וי
שטראוס

שוקולד פרה
100 גרם

עלית

קונפיטורה / קונפיטורה לייט 
בטעמים

300-340 גרם  
778

קריספי בטעמים
200 גרם

אסם

סוכריות ג'לי  A.B.C  / כפתורי 
שוקולד / קבוקים עם שומשום 

/ בוטנים אמריקאים
20-30 גרם

מיה

זוג רדיד אלומיניום / 
זוג ניילון נצמד

ניקול

שמן קנולה בריאות
 750 מ"ל
עץ הזית

מארז נֿר
מגדים 

888₪

2 ב-

888₪

2 ב-

888₪

7 ב-

₪4990

888₪

שמפו / תחליב רחצה
 750 מ"ל 

כיף

888₪

888 ₪ 888₪

מיסטר מאסל  5 ב 1
אמבטיה / מטבח  

600-750 מ"ל

₪  ליח'888

49
בלעדי
לחברי
קוחות מועדוןמועדון

3990לל

₪

ערכת שמן
מלכות
שלהבת

יין אדום יבש / 
לבן חצי יבש / 
רוזה חצי יבש 

750 מ"ל
יקבי ציון

סופגניה
מאפיית אריאל

₪10
 6 ב-

₪22
בלעדיב- 2 ב-

לחברי
10מועדון
7 ב-  

קוחות מועדון₪
לל

כולל פיקדון

888888 ₪  לזוג₪888  ליח'888

888₪

3 ב-

888₪

8 ב-

8מועדוןלחבריבלעדי
3 ב-  

ללקוחות מועדון₪



באלעד6        כ"א בכסלו תשע"ו 123/12/15

האדמו”ר מנדבורנה אלעד 
בביקור אצל גדולי ישראל

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א, הגיע לביקור אצל אדמו"רים ורבנים לקראת שמחת בר המצוה לבנו שתערך 
במוצש"ק הקרוב באולם האירועים העירוני באלעד  מזה תקופה שוקדים העסקנים במרכז החסידות על ההכנות לקראת 

השמחה הגדולה - שמחת הבר המצוה שתערך בעז"ה באלעד במעמד אדמו"רים ורבנים

  בביקור אצל האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל האדמו"ר מסאסובבביקור אצל האדמו"ר מזוטשקאבביקור אצל גאב"ד ירושלים

   בביקור אצל האדמו"ר מתולדות אהרן   בביקור אצל האדמו"ר מתולדות אהרן   בביקור אצל האדמו"ר מפרמישלאן   בביקור אצל האדמו"ר מסלאנים

כדאי וחשוב לגלות אחריות ולהיות מוכנים ליתר בטחון. 

למקרה הצורך, הכינו בבית את הציוד הבא:
■ פנס או תאורת חירום 

■ טלפון סלולארי 
■ מלאי סוללות לכל המכשירים

■ בגדים חמים ושמיכות
■ מזון יבש ושתייה 

■ מכשירי תקשורת 

מחוץ לבית:
■ דאגו לנקות מרזבים                                                                                                          

■ לגזום עצים הסמוכים לבית.

עכשיו, כשאתם יודעים איך,  זו האחריות שלכם להיערך!

שיהיה לכולנו חורף חם ובטוח

למזג אוויר סוער חשוב להיערך
לכן, חשוב שתדעו איך

פרטים נוספים במרכזי המידע של
 110 110

104

פיקוד העורף  104 ומשטרת ישראל 
oref.org.il

משטרת ישראלהמשרד לביטחון הפניםפיקוד העורף

בס"ד

 

המנתחים הבריאטריים הפרטיים  
לשירותכם 

במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’
 

השמנת יתר קיצונית נחשבת בשנים האחרונות למחלה לכל דבר וענין ובמרכז הרפואי 
הרפואה  במסגרת  בקהילה,  ביותר  הטוב  השירות  להנגשת  התגייסו  הישועה’  ‘מעיני 
בריאטרית  וועדה  מייעצת,  מרפאה  גם  כוללת  היחידה  נוסף.  תשלום  וללא  הציבורית 

ומרפאת מעקב. 

לבקשת הציבור הוספנו ימי ניתוחים וזמינות גבוהה לוועדה 
לבדיקת הצורך והזכאות לניתוח. 

לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור 
במוקד זימון תורים: 03-5771188 

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
היחידה לניתוחים בריאטריים 

ניתוח בריאטרי הוא ניתוח בטכניקה 
לפרוסקופית )זעיר פולשנית( לטיפול 

בהשמנת יתר חולנית. במרפאה מתבצעת 
הערכה, בחינת התאמה והדרכה ע”י צוות 

מומחים רב תחומי מיומן ומנוסה.

C
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A
N
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ר
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י
מ



ומאחלת חנוכה שמח לכל בית ישראל
 תנובה מזמינה אתכם לחגוג את חנוכה למהדרין

עם ארוחות חלביות בטעם של הבית

היכונו לחידון 
טעמי החנוכה!
פרטים בטלמסר: 03-3739000
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תנופת פעילות בקרב בני הנוער: בשיתוף פעולה עם רבני העיר, 
החלה לאחרונה "מכבי" להפעיל תכניות שונות למען בני 

הנוער תושבי אלעד  בימים האחרונים נערכה הרצאה לנערים 
מתמודדים בנושאי התרחקות מהתמכרויות, ובימים אלה עובדים על 
סדרת הרצאות וסדנאות נוספת עבור בני הנוער, בנושא שמירה על 

אורח חיים בריא

ראש עיריית אלעד לשעבר, יצחק עידן קיבל השבוע מכתב מיחידת 
  לה"ב 433 של המשטרה, ולפיו הוחלט לסגור את התיק נגדו
"טחנו את הצדק לאט, אבל בסוף הוציאו את הצדק לאור", אמר 

השבוע עידן בתגובה לסגירת התיק

מאת: חיים פרידמן

מכבי שירותי בריאות במרחב אלעד, הפועלת 
לקידום הבריאות  רבות בפעילויות   ומשקיעה 
שכבות  בכל  התכנים  והעמקת  באוכלוסייה 
מתוך  למבוגרים,  והן  הנוער  בבני  הן  הגיל, 
"ונשמרתם  התורה  במצוות  עליונה  חשיבות 
פעולה  משיתוף  וכחלק  לנפשותיכם",  מאוד 
העיר  ראש  העיר,  רבני  עם  ומתמיד  עקבי 
ונציגיה, החליטה הנהלת מרחב אלעד במכבי 
עם  פעולה  בשיתוף  ולסייע  קשובה  להיות 
לנערות  המרכז  התמכרויות,  למניעת  התכנית 
ליחידה  המשויכים  היל"ה  ותכנית  עדי  מרכז 
חברתיים  לשירותים  והמחלקה  נוער  לקידום 
בעיריית אלעד, וזאת באמצעות סדרת הרצאות 
נוער,  בבני  התמכרויות  למניעת  מקצועיות 
המתמחים  הרופאים,  מיטב  ע"י  המועברות 

בבעיות התמכרויות שונות.
ד"ר  ע"י  הרצאה  התקיימה  האחרון  בשבוע 
הפעיל  ב"ב,  מרחב  רפואי  מנהל  ברגנר  איתן 
נושא  את  ודרש  חקר  ואף  בתחום,  רבות 
ומוכן  לשיח מתאים עם  וערוך  ההתמכרויות, 
בני הנוער המשויכים למסגרות אלו. ההרצאה 
הסכנות  את  הממחישה  מצגת  בשילוב  הייתה 
הטמונות בהתמכרויות ובפרט בגיל ההתבגרות 

והפגיעה בהתפתחות המוח והזיכרון. 
ד"ר איתן ברגנר הציע חלופות כגון: ספורט 

לשינוי  וגורם  המשחרר  גופנית  ופעילות 
ע"י  שמנסרה  המאלפת  ההרצאה  רוח,  במצב 
בקשב  הנוער  בני  אצל  שהתקבלה  ברגנר  ד"ר 
קרוב  ההרצאה  נושא  כאשר  ובפרט  רב, 
והסבלנית  הנפלאה  ההגשה  ובזכות  ללבם. 
והמקצועית של ד"ר ברגנר. אף בקשה הנהלת 
נוער בעיריית אלעד להמשיך  היחידה לקידום 
הרב  העיר,  ראש  וסדנאות.  ההרצאות  בסדרת 
והרב  נוער,  מחלקת  ומנהל  פרוש  ישראל 
יחיקם גמליאל הודו לגב' יפית יזדי, המתאמת 
היוזמה  על  התמכרויות  למניעת  העירונית 
שיתוף  על  בריאות  שירותי  ולמכבי  הברוכה, 

הפעולה הפורה. 
במכבי  מכן  לאחר  שנערכה  סיכום  בישיבת 
סגל  חגית  הגב'  בהשתתפות  בריאות  שירותי 
רונן מנהלת המרחב, ד"ר ורד איזנברג מנהלת 
מנהל  שטרן  ברוך  הרב  אלעד,  מרחב  רפואית 
פלדמן  חנוך  הרב  יצחק,  נחלת  רפואי  מרכז 
את  להמשיך  הוחלט  הקהילה,  קשרי  מתאם 
לשמירת  הקשור  בכל  הפורה  הפעולה  שיתוף 
אורח חיים נכון ובריא בבני הנוער, וההשלכות 

החיוביות בבני המשפחה המורחבת.
בתוך כך, בשבוע הקודם הופתעו אנשי מרכז 
 ,AIG הביטוח  חברת  נציגי  ממשלחת  עדי 
שהגיעו למבנה יחד עם כלי עבודה תוך שהם 
כן  כמו  נרחבות.  צביעה  בפעילות  פותחים 
מלאכותי  בדשא  החצר  מתחם  את  שדרגו  הם 

וספסלי ישיבה מעוצבים. 

מאת: מנדי קליין

קרוב שנתיים וחצי לאחר שנפתחה החקירה 
לשעבר,  אלעד  עיריית  ראש  נגד  המתוקשרת 
וזאת  עכבר,  הוליד  ההר  מתברר:  עידן,  יצחק 
מחוסר  בעניינו  התיק  נסגר  שהשבוע  לאחר 

ראיות. 
תשע"ג  השבועות  חג  לאחר  קצת  כזכור, 
פשטו חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה 
אלעד,  עיריית  בניין  על  ישראל  במשטרת 
ועצרו את ראש העיר המכהן יצחק עידן בחשד 
הון.  והלבנת  מרמה  שוחד,  עבירות  לביצוע 
בעירייה.  עובדים  מספר  גם  נעצרו  איתו  יחד 
ראש העיר לשעבר עידן נחקר ומעצרו הוארך 

ביומיים, שלאחריהם שוחרר למעצר בית. 
סיון תשע"ד,  ובחודש  עברה שנה ממעצרו, 
לקיומו  בחשד  החקירה  את  המשטרה  סיימה 
כראש  שכיהן  בעת  עידן,  בין  פסול  קשר  של 
שעוסק  אלעד  תושב  עסקים  איש  לבין  עיר, 
למגורים  פרויקטים  ובמכירת  בשיווק 
לכאורה,  עידן  פעל  במסגרתו  אשר  באלעד, 
עסקו  לטובת  פרויקטים  לקדם  הטענות,  לפי 
לכאורה  קיבל  כשבמקביל  תושב  אותו  של 
הודיעה  המשטרה  כספיות.   הטבות  מהאחרון 
והתיק  נגדו,  ראייתית  תשתית  גיבשה  כי  אז 

הועבר לפרקליטות. 
אך הכל נעצר השבוע: ביום שלישי השבוע 
קיבל יצחק עידן מכתב מיחידת לה"ב 433 של 
את  לסגור  הוחלט  כי  לו  נמסר  בו  המשטרה, 

התיק נגדו, מחוסר ראיות.
דוד  רבי  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר 

של  סופה  כי  לו  ואמר  עידן,  את  בירך  יוסף 
האמת לנצח ולצאת לאור. "אני מכיר את הרב 
עידן כבר שנים ארוכות, ולכל אורך הדרך הייתי 
מאמין,  וכאיש  חכם  כתלמיד  בחפותו.  בטוח 
האשמות  עם  בגבורה  התמודד  עידן  הרב 
הקשות שספג והאמין בקדוש ברוך הוא שיגלה 
את הצדק. עכשיו עם סיום הסאגה המשפטית 
לחיים  חוזר  עידן  הרב  את  לראות  מקווה  אני 
מכישרונותיו  לתרום  וממשיך  הציבוריים 

הברוכים", אמר הרב.
את  המכתב  על  לראות  נדהם  אגב,  עידן, 
דבר   ,04/01/2015  - נכתב  הוא  בו  התאריך 
שנה,  לפני  כמעט  יצא  המכתב  כי  שמעיד 
בימים  רק  לעידן  נשלח  הוא  זאת  ולמרות 

האחרונים, תוך כדי עינוי הדין לעידן.
הוציאו  בסוף  אבל  לאט,  הצדק  את  "טחנו 
בתגובה  עידן  השבוע  אמר  לאור",  הצדק  את 

ראשונה.

למען בני הנוער

נסגר התיק נגד יצחק עידן

עידן בדיון בבית המשפט )צילום: פלאש 90(

ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  ויטרינות  |  מבצע חתנים במחירים חסרי תקדים

שעות פתיחה : א‘ - ה‘ 20:30 - 10:00 , ו‘ 14:00 - 10:00
בני ברק  רח‘ ז'בוטינסקי 100,  טל: 03-6165301

חדר שינה
ארון הזזה 1.60 2 + מיטות + ארגז 
מצעים סנדוויץ מלא + 2 שידות 

+ קומודה מראה מגירות 

ספפה 
נפתחת ל-2 + א. מצעים

רק 

& 850

ספריה 
מעץ  סנדוויץ מלא + ויטרינה

סלון עור אמיתי
2+3  אספקה מידית

רק 

& 4,900

כורסא מעוצבת 
נפתחת במגוון צבעים 

 עד גמר המלאי 

רק 

& 900

שולחן 2 מ“ר מיפל 
+ 6 כיסאות 

על מזומן בלבד
עד גמר המלאי 

רק 

& 3,990

מחסלים מתצוגה 

רק 

& 2,690



 מגוון מבצעים נוספים
בנקודות המכירה הנבחרות

שלישיית קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

מארז מיני קרלו 
100 גר'×16 יח'

מארז זוג שוקו תנובה
1 ליטר×2 יח'

מארז זוג צפתית 5%
מסדרת המעדנייה של פיראוס | 240 גר'×2 יח'

מארז זוג באדי 
500 גר'×2 יח'

 חרמון 16%
מסדרת המעדנייה של פיראוס | 420 גר'

קרם צמחי לבישול
250 מ"ל

וחסכונית!באריזה חדשה

חדש על המדףובישול פרווההסמכת מרקים, רטבים מתאים לרטבי פסטה, 

מארז זוג שוקו 
תנובה

1 ליטר×2 יח'

 החל מי"ח בכסלו תשע"ו )30.11.15(. עד גמר המלאי.
בחנויות הנבחרות בלבד *ההנחות או המבצעים הסופיים 

יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי
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סמכויות ביה"ד לעבודה 
הועברו מנתניהו לאזולאי

מתווה הטבות המס אושר 
סופית במליאת הכנסת

לאחר דיונים אינסופיים, אושר השבוע מתווה הטבות המס 
אותו הוביל יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני  באורח נדיר, 

באופוזיציה הביעו את תמיכתם בגפני לכל אורך הדיונים
מאת: יעקב אמסלם

שנייה  בקריאה  אישרה  הכנסת  מליאת 
ושלישית את הצעת חוק הטבות במס ליישובי 
סבב  בתום  הלילה  אושר  המתווה  הפריפריה. 
דיונים ארוך שהתקיים בוועדת הכספים. על פי 
המתווה, יישוב המעוניין לזכות בהטבה, צריך 
למנות פחות מ- 75 אלף תושבים. 57 ח"כים 

תמכו בהצעה ללא מתנגדים.
הזכאים  היישובים  גיאוגרפית,  מבחינה 
מקו  צפונה  שנמצאים  אלו  הם  המס  להטבות 
ומזרחה   610 רוחב:  מקו  דרומה   ,750 רוחב: 
יישובי הנגב המערבי  מקו אורך 250. בנוסף, 
כמו-כן,  יפורט בהמשך.  לגביהם  עזה,  ועוטף 
היא  שכן  המס,  הטבות  במפת  איננה  אילת 
נהנית שהטבת מס מכוח חוק אזור סחר חופשי.
עפ"י  ייקבע  יישוב,  לכל  הזכאות  שיעור 
הפרמטרים  כל  שקלול  ע"י  שייעשה  ניקוד 
היישוב  של  הכולל  הניקוד  בהטבה.  המזכים 
סה"כ.   100 מתוך  נקודות   25 לפחות  יהיה 
הטבת  את  לקבל  יוכלו  שתושביו  על-מנת 
עד  יישוב  מוגדר   – לגבול  סמוך  המס. יישוב 
7 ק"מ מגבולות ירדן, סוריה, מצרים ועזה ו- 
אווירי( יישוב  בקו  )הכל  לבנון  מגבול  ק"מ   9
עירוני בנגב – בהתאם למפת המחוזות והנפות.
 – עימות צפון  לגבול  יישוב צמוד  כן,  כמו 
מגבול  ק"מ   2 עד  קרי  גדר,  צמודי  יישובים 
סוריה או לבנון. פרמטר זה, מגדיל את שיעור 
נקבע  ועל-כן  משמעותית  בצורה  הזכאות 
על  עולה  אינו  שהיישוב  ככל  יתקיים  שהוא 
מדרג סוציו-אקונומי 6. מדד הפריפריאליות – 
בהתאם לפרסומי הלמ"ס לגבי כל יישוב )עפ"י 
סוציו-אקונומי –  המרחק ממרכז הארץ( מדד 

גם זה בהתאם לפרסומי הלמ"ס.
שהוביל  גפני  משה  ח"כ  כספים  ועדת  יו"ר 

את המאבק בנושא אמר במליאה: "אני מודה, 
יש דברים שאין ברירה ואנחנו לא עושים את 
הדבר המושלם ביותר, אנחנו עושים את הדבר 
לא  וגם  הכנסת  את  מכבד  שגם  ביותר,  הנכון 
וזו  המשפט  בית  לידי  ההחלטה  את  מעביר 

הוכחה שהכנסת יכולה לקבל החלטה".
את  הביעו  באופוזיציה  נדיר,  באורח 
בוועדת  הדיונים  אורך  לכל  בגפני  תמיכתם 
במליאה:  אמר  מרגלית  אראל  ח"כ  הכספים. 
"הטבות המס הן נהדרות כדי לתת לנו התחלה, 
להשתנות  חייבת  הממשלתית  ההשקעה  אבל 
כדי  להזדמנות  מחכים  האלה  המקומות  כי 

להתרומם וליצור".
סגן שר השיכון ז'קי לוי שכיהן בעבר כראש 
זו  מס,  הטבת  לא  "זו  אמר:  שאן  בית  עיריית 
הישובים.  על  הממשלה  של  לאומית  אחריות 
היו עלינו איומים מצד ראשי רשויות, ואמרתי 
כאלה  יהיו  תמיד  קריטריונים  שכשקובעים 
בשורה  יש  היום  השם  ברוך  בחוץ.  שיישארו 
קריטריונים  שיש  ראשונה  פעם  ישראל,  לעם 
זה  בן חורג.  אין  כולם שווים.  היום  להטבות. 

חוק שמוסיף כבוד לבית ועושה צדק".

ח"כ משה גפני    )צילום: דוברות הכנסת(

מאת :יעקב אמסלם

בערב  שני  ביום  אישרה  הכנסת  מליאת 
את בקשת הממשלה להעביר את הסמכויות 
משר  לעבודה,  הדין  בבית  שופטים  למינוי 
הכלכלה לשר הדתות דוד אזולאי. החלטה זו 
תעמוד בתוקף כל עוד בנימין נתניהו ממלא 

את תפקיד שר הכלכלה.
ההעברה נעשתה לאחר שהוברר כי נתניהו 
יכול להחזיק בסמכויות בשל התביעה  אינו 
המונחת לפתחו של בית הדין לעבודה אותה 
הממשלה  ראש  מעון  מעובדי  אחד  הגיש 
לשעבר. התביעה יצרה ניגוד עניינים ולפיכך 
למנות  בסמכות  להחזיק  יכול  אינו  נתניהו 

שופטים.
ניסה  הממשלה  בישיבת  ראשון  ביום 
אך  הסמכויות  העברת  את  למנוע  נתניהו 
על  כי  הבהירו  אלקין  זאב  בניהם  השרים 
על  וכן  לעבודה  הדין  בבית  התביעה  רקע 
אותו  התיקים  עודף  על  בבג"ץ  הדיון  רקע 
על  יוותר  כי  מוטב  הממשלה,  ראש  מחזיק 
הסמכויות. לאחר דיון קצר אישר נתניהו את 

ההעברה.
ההחלטה  את  תקפה  מיכאלי  מירב  ח"כ 
כמה  לספור  אפשר  "אי  במליאה:  ואמרה 

פעמים מאז כינונה של הכנסת הזו, העברנו 
סמכויות בממשלה משר לשר. כבר אי אפשר 
פלא שהממשלה  לא  במה.  מי מטפל  לדעת 

כל כך לא מתפקדת".
לא  הזו  "הממשלה  חנין,  דב  ח"כ  לדברי 
מחמיצה שום הזדמנות לעשות משהו עקום. 
במינוי  להשתתף  יכול  לא  שנתניהו  ברור 
לו  כאשר  לעבודה  הדין  בבית  שופטים 
ולרעייתו יש תיק פתוח שם. כל כך מסובך, 
הממשלה  ראש  בכלל  מדוע  ועגום.  מיותר 
מתחילות  מכאן  הכלכלה?  שר  להיות  צריך 

הבעיות".
בהצבעה שמית תמכו 37 והתנגדו 35.

שר הדתות דוד אזולאי )צילום: יעקב כהן(

סמכויותיו של ראש הממשלה ושר הכלכלה בנימין נתניהו 
למינוי שופטים בביה"ד לעבודה הועברו לשר אזולאי

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם



החיסכון הראשון של הילד שלך
מתחיל בדמי החנוכה

לאומי איתך.

מינימום הפקדה חודשית 100 ₪
לתקופה של שש שנים עם נקודת יציאה כל שנה

הפיקדון בריבית משתנה, על בסיס ריבית הפריים בניכוי מרווח הולך וקטן ככל שמתמידים בתקופת החיסכון    פרסום זה אינו מהווה ייעוץ בהשקעות, וכן אינו מהווה 
הצעה לפתיחת הפיקדון; תנאי הפיקדון יהיו כפי שייקבע בהסכם בין הצדדים; לאומי רשאי לשנות או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת; פרטים בסניפי 

לאומי.

פיקדון
קפה ומאפה

גם הפקדה בסכומים קטנים
 נקודות יציאה

פיקדונות

חנוכה שמח מלאומי!



באלעד12        כ"א בכסלו תשע"ו 123/12/15

מאת: שמעון דן
 

לטורקיה  רוסיה  בין  המתיחות  רקע  על 
נשיא  נועדו  האזור,  את  להבעיר  המאיימת 
רוסיה ולדימיר פוטין וראש ממשלת ישראל 
האקלים  ועידת  בשולי  נתניהו  בנימין 
השתתפו  בוועידה  בפריז.  השבוע  שנערכה 

ראשי 150 מדינות.
על  השניים  שוחחו  הפגישה  במהלך 
כוחות  בין  המתבקש  הפעולה  שיתוף 
הביטחון של רוסיה וישראל בשל ההפצצות 
על דאעש מצד רוסיה שבשבועות האחרונים 
בו  הרוסי  המטוס  של  הפלתו  עקב  תוגברו 
הביע  פוטין  נוסעים.  מ-200  למעלה  נהרגו 
שלדבריו  הפעולה  משיתוף  רוחו  קורת  את 
מונע "תקריות לא נחוצות וטרגדיות" ברמזו 
בשבוע  טורקיה  ידי  על  המטוס  הפלת  על 

שעבר. 
נתניהו אמר בפתח הפגישה: "זו הפגישה 

במוסקבה,  הפגישה  אחרי  שלנו  השנייה 
לדבריו,  בטלפון".  משוחחים  גם  ואנחנו 
את  מדגישים  האחרונים  הימים  "אירועי 
חשיבות שיתוף הפעולה הזה, שהוא חשוב 
נגד האסלאם  ומוצלח. כולנו בקרב משותף 
המיליטנטי והטרור שהוא מייצר, הברבריות, 

וזוהי עוד נקודת שיתוף פעולה".
נתניהו הוסיף: "אני מקווה שנוכל לראות 
ובכוחנו  אסטרטגיים,  בעניינים  בעין  עין 
הקרקע,  ועל  באוויר  פעולה  שיתוף  לייצר 
כדי לא לייצר בעיות שאנו חווים. אני מרוצה 
בתיאום  מפגינים  הצבאות  מהזהירות ששני 
הזה, וכך זה יימשך. זוהי אינדיקציה ליחסים 

הפתוחים בין המדינות".
ויו"ר הרשות  נתניהו  קודם לפגישה נצפו 
ידיהם  את  לוחצים  מאזן  אבו  הפלסטינית 
נפגשו  לא  במהלכם  שנים   5 לאחר  זאת 
נשיא  עם  נתניהו  שוחח  כן,  כמו  השניים. 

ארצות הברית במשך דקות ארוכות.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו  "בכוחנו לייצר שיתוף פעולה באוויר 
ועל הקרקע, מרוצה מהזהירות ששני הצבאות מפגינים בתיאום הזה, וכך זה יימשך. זוהי אינדיקציה ליחסים 

הפתוחים בין המדינות", אמר נתניהו לפוטין

ראש הממשלה לנשיא רוסיה: 
"שיתוף הפעולה חשוב"

)נתניהו ופוטין )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ



שלומי זכה בפיס

חשיפה

״השנה אתחיל ללמוד מחשבים 
במכללה נחשבת, אני נרגש לקראת 

ההתחלה החדשה וההזדמנות 
שניתנה לי בזכות מפעל הפיס״ 

שלומי לוי, בן 22, בני ברק

11,700 סטודנטים זכו למלגות לימודים

מפעל הפיס השקיע בשנת 2015 
כ-1.5 מיליארד ש״ח בקהילה. 

גם השנה נמשיך בע"ה להעניק דברים טובים ולתרום לקהילה בפרויקטים 
בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה, איכות הסביבה והבריאות.



באלעד14        כ"א בכסלו תשע"ו 123/12/15

מאת: יעקב אמסלם

בסמוך  חייל  למוות  שדקר  המחבל  הורי 
לתחנת רכבת 'ההגנה' בתל אביב לפני כשנה, 
עתרו לבג"ץ: 'פתאום החליטו להרוס לנו את 
הבית'. בג"ץ הורה למדינה: הזמן שחלף מאז 
הפיגוע, יש בו כדי למנוע ביצוע צו ההריסה.
"עתירה  העליון:  המשפט  בית  לשון  וזה 
לדירה  ביחס  שניתן  הריסה  צו  על  נסבה  זו 
במחנה הפליטים "עסכר החדש" בשכם, בה 
דקר  אשר  חאשיה   אבו  אלדין  נור  התגורר 
למוות את החייל אלמוג שילוני ע"ה בפיגוע 
אביב  בתל  "ההגנה"  רכבת  לתחנת  סמוך 
אבו  נגד  הוגש  כך  בגין   ;10.11.2014 ביום 
של  עבירה  לו  המייחס  אישום  כתב  חאשיה 
רצח בכוונה תחילה. ביום 8.10.2015, כאחד 
המפקד  עשה  הפיגוע,  לאחר  חודשים  עשר 
שימוש  המערבית  הגדה  לאזור  הצבאי 

בסמכותו והורה על הריסת הדירה".

חאשיה  אבו  של  הוריו  הם  העותרים 
מילדיהם,  חמישה  עם  בדירה  המתגוררים 
שימוש  מעשיית  להימנע  ביקשו  אשר 
המשפט  בית  הדירה.  ומהריסת  בסמכותו 
העליון נדרש בין היתר גם לשאלה של שיהוי 
הפיגוע  מועד  בין  חודשים   11 של  שיהוי   -
לבין המועד בו הודיעה המדינה לעותרים על 

כוונתה להרוס את הבית.  
הוחלט פה אחד, כי יש בזמן שחלף מביצוע 
ההחרמה  צו  להוצאת  ועד  הטרור  פיגוע 
חודשים,  כ-11  המשיב,  על-ידי  וההריסה 
כדי להביא לכך שאין לבצע את הצו שהוצא 
כלשונו. אשר לנפקות האופרטיבית, הוחלט 
ומ'  זילברטל  צ'  השופטים  של  דעות  ברוב 
המשנה  של  החולקת  דעתו  וכנגד  מזוז, 
לנשיאה השופט א' רובינשטיין, לבטל את צו 
המשיב.  על-ידי  וההריסה שהוצא  ההחרמה 
שיקבע  מוחלט  בצו  צידדה  המיעוט  דעת 

הריסה חלקית.

מאת: יעקב אמסלם

בערב  שני  ביום  אישרה  הכנסת  מליאת 
מי  לפיה  חוק-יסוד  הצעת  ראשונה  בקריאה 
שכיהן כיו"ר הכנסת ונבחר לכנסת שלאחריה, 
ימשיך לכהן כיו"ר הכנסת עד לבחירת היו"ר 
הקבוע. רק אם יו"ר הכנסת היוצאת לא שב 
ונבחר, יכהן ותיק חברי הכנסת כיו"ר הכנסת 

בפועל, כקבוע היום.
כי  הדיון  במהלך  אמר  הכנסת  ועדת  יו"ר 
זה לא חוק אישי ואין שום כוונה לפגוע באף 
לדבריו,  כאן.  שיושב  הכנסת  מחברי  אחד 
הח"כ  יהיה  שזה  התיקון  בעבר  "כשבוצע 
שזה  טען  לא  אחד  אף  הזקן,  ולא  הוותיק 
היה שינוי אישי. אין שום היגיון שאם היו"ר 
ליום,  אותו  להחליף  שוב,  נבחר  המכהן 

יומיים או ארבע שעות".
חזן  אורן  הכנסת  חבר  בחר  במפתיע, 
להצביע כנגד האינטרס הקואליציוני והתנגד 
להצעה. "למען גחמה אישית ופרטית, למען 
רק  כולנו  את  מטריחים  נושא,  ולא  כיסא 
"אני  והוסיף:  חזן  ג'וב", טען  בשביל לסדר 
איננו  נגדו.  אצביע  ואני  הזה  לחוק  מתנגד 
שני  ומצד  הכנסת  כבוד  על  לדבר  יכולים 
שנים  שעמלים  אנשים  ישנם  ג'ובים.  לארגן 
על גבי שנים ואת מעט הכבוד שאפשר לתת 

להם בבית הזה, אסור לקחת מהם".
של  הכנסת  חברי  עלו  מכן  לאחר 
הצעת  את  ותקפו  זה  אחר  בזה  האופוזיציה 

החוק. לדברי, ח"כ מירב מיכאלי, "הממשלה 
פה  טובה.  חלקה  כל  רומסת  גסה  ברגל  הזו 
מדובר באחד המפגנים הממלכתיים, היפים, 
ומעוררי הכבוד של הכנסת. מעולם לא הייתה 
לא  זה  אם  אז  זמני,  יו"ר  אף  עם  בעיה  אף 
שבור אל תתקן את זה. זה מריח ריח פרסונלי 
קשה ולא נעים. מאוד ברור שהממשלה הזו 
לא רוצה לראות את חבר הכנסת הוותיק או 
היו"ר  כיסא  על  יושב  אחריו,  שבא  זה  את 

אפילו לארבע שעות".
בניסיון  מדובר  כי  רמז  לוי  מיקי  ח"כ 
להרחיק את עמיר פרץ מכס הראשות הזמנית, 
מאחר והוא כיום זקן הח"כים. "כשח"כ פרץ 
הכנסת  של  כינונה  עם  היו"ר  כיסא  על  ישב 
שהוא  לחשושים  "היו  לוי,  אמר  הנוכחית", 
רוצה להיות היו"ר בטקס הדלקת המשואות, 
על  ישב  ויושרו,  הגינותו  ברוב  פרץ  וח"כ 
התפקיד  את  והעביר  בלבד  שעתיים  הכיסא 
ליו"ר למרות שלא היה מחויב לכך. אז למה? 

בשביל מה אתם רוצים לעשות את זה?".
רוזנטל  מיקי  ח"כ  היה  הדוברים  אחרון 
שמו  על  שרשום  נקמני  חוק  "זה  כי  שאמר 
של ח"כ עמיר פרץ, כי הנאום שלו בישיבת 
הפתיחה היה טוב מידי. כל היתר זה תירוצים 

עלובים".
להצעה  התנגדו  ו-33  תמכו  ח"כים   34
שתועבר לוועדת הכנסת להמשך טיפול. ח"כ 

אורן חזן הצביע כאמור נגד.

בצל גל הטרור החליטה הממשלה להרוס בתי מחבלים 
ובתוכם גם את בית המחבל נור אלדין אבו חאשיה שדקר 
למוות לפני כשנה את החייל אלמוג שילוני הי"ד למוות 

 בית המשפט העליון קבע: התמהמהתם

חבר הכנסת אורן חזן הצביע ביום שני בערב כנגד 
הקואליציה בהצעת החוק אשר תמנע בעתיד מוותיק 
הח"כים לשמש כיו"ר הכנסת טרם כינונה של ממשלה

בג"ץ למדינה: התמהמהתם? 
לא תהרסו את בית המחבל

עושה דין לעצמו

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: 

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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הרב ישעיהו הבר

מינויים חדשים 
בבית הדין הגדול
הראשל"צ ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרה"ג יצחק יוסף 

והשר לשירותי דת דוד אזולאי הכריזו על מבצע חיסול 
התיקים בבית הדין הרבני הגדול  בשל עומס תיקים 

שהצטברו במהלך השנים, הוארכה כהונתם של דיינים שפג 
תוקף מינויים ומונו ומנוי דיינים זמנים נוספים לבית הדין

מאת: יעקב אמסלם

הגר"י  הגדול  הדין  בית  ונשיא  הראשל"צ 
אזולאי  דוד  דת  לשירותי  השר  עם  יחד  יוסף 
חתמו השבוע על הארכת כהונתם של הדיינים 
פג  שתוקפם  הגדול  הדין  לבית  הזמניים 
השבוע. כמו כן חתמו בנוסף על מינויים של 
לכהונת  זר  יצחק  והרב  היישריק  אליהו  הרב 

דיינים זמניים לבית הדין הגדול.
ימנה  וההארכות  החדשים  המינויים  לאחר 
כעת בית הדין הגדול תשעה דיינים שתפקידם 

יהיה לחסל את העומס בבית הדין.
בשנים האחרונות הצטבר עומס רב על בית 
מ-7  למעלה  כי  העובדה  לאור  הגדול  הדין 
שנים לא מונו דיינים לבית הדין מה שהותיר 
פעילותו  את  איפשר  ולא  חסר  בהרכב  אותו 
מקווים  הדיינים  שמונו  לאחר  כעת  התקינה, 
בלשכת נשיא בית הדין הגדול ובלשכת השר 

לשירותי דת כי ניתן יהיה להתגבר על העומס 
ההמתנה  זמני  את  משמעותית  ולקצר  הרב 

הארוכים לערעורים ולדיונים בבית הדין.
הזמניים  הדיינים  עם  אישיות  בשיחות 
בית  נשיא  הודיע  מינויים  בטרם  החדשים 
הדין הגדול כי הוא לא מוכן לראות מצב בו 
מתעכבים דיונים והחלטות, ״יש לכם את כל 
הכלים על מנת לתת את השירות למתדיינים, 
סיבה  שום  ואין  הדיינים  מצבת  את  תגברנו 

שהציבור לא יקבל את המגיע לו״ 
ואמר,  הוסיף  אף  הגדול  הדין  בית  נשיא 
ישנים  תיקים  על  גם  אמורים  הדברים  כי 
על  רק  ולא  הדין  בבית  להכרעה  הממתינים 
פניות חדשות, כאשר המטרה היא לחלק את 
בין  להכרעה,  הממתינים  התיקים  מאות  כל 
הדיינים שמונו ולא להשאיר אפילו תיק אחד 

ללא מענה.

"אנו רואים נכונות של 
הציבור לתרום כליה"

קידוש השם: הרב ישעיהו הבר יו"ר "מתנת חיים" נאם 
את נאום הכבוד בכנס למושתלי כליה בבית החולים 

"שניידר": 'אנו עדים לשמחתנו למהפך תודעתי בנושא 
תרומות כליה בישראל'

מאת: אלי שניידר

בבית  ה-500  הכליה  השתלת  לציון  בכנס 
שר  דברים  נשאו  לילדים,  שניידר  החולים 
מנהל  פרס  פרופסור  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
בית החולים, ד"ר תמר אשכנזי מנהלת המרכז 
יו"ר  הבר  ישעיהו  והרב  להשתלות,  הלאומי 
עשרות  מאחורי  עומד  אשר  חיים"  "מתנת 
ומאות  ילדים  אצל  כליה  השתלות  של  רבות 
בשנים  למבוגרים  שנתרמו  כליה  השתלות 

האחרונות.  
בכינוס השתתפו מאות ילדים וכן מבוגרים 
מאד  רבים  בילדותם,  השתלות  עברו  אשר 
חיים'.  מ'מתנת  והכוונה  סיוע  שקיבלו 
בכינוס אמר הרב ישעיהו הבר כי "אנו עדים 
הציבור  בקרב  תודעתי  למהפך  לשמחתנו 
לשמחתנו  בישראל,  כליה  תרומות  בנושא 
מאות רבות של תרומות כליה בוצעו בשנים 
קטן  היה  בו ההיקף  לעבר  בניגוד  האחרונות 
של  מאד  רבה  נכונות  רואים  אנו  בהרבה. 
ולהציל  אחר  לאדם  כליה  לתרום  הציבור 
את חייו, ולשמחתנו אנו רואים כיצד אנשים 
חוזרים להיות בריאים ושמחים ב"ה, הקמפיין 
בבית  מקומו  "ילד  הכותרת  תחת  שפרסמנו 
רבות  פניות  הניב  בדיאליזה"  לא   - הספר 

שאכן החזיר ב"ה ילדים רבים לתלמודם".
שר הבריאות יעקב ליצמן שיבח את פועלם 
של אנשי בית החולים, וכל העוסקים במלאכה 

של עולם השתלות הכליה בישראל, ואמר כי 
המבורכת  הפעילות  את  לחזק  יפעל  משרדו 
שנעשית בערבות הדדית למען חולי הכליה. 

"מרגש היה לראות ילדים שחזרו לתפקוד 
ככל  חייהם  את  ממשיכים  והם  ב"ה,  מלא 
להם  תרמו  טובים  שאנשים  בגלל  הילדים 
ארוכה,  עוד  הדרך  חייהם,  את  והצילו  כליה 
תגבר  המודעות  שבעז"ה  מאמין  אני  אך 
ותרומות הכליה יתרבו לטובת חולי הדיאליזה 
הממתינים בסבל עצום ברשימות ההמתנה",  

סיכם הרב הבר.

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 



בתוקף עד ה- 14.12.15 ב׳ בטבת | מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה וצבירה | מלאי מינימלי 500 פריטים | אין כפל מבצעים והנחות

ירושלים כנפי נשרים 5, עמוס  10 | בני ברק כהנמן 72, ר׳ עקיבא 55 | אשדוד הגדוד 
2 קומה  גבעתיים  קניון  גבעתיים   | כיכר המדינה   ,70 באייר  ה׳  אביב  תל   |  16 העברי 
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תביעה בסך 2.5 מיליון 
ש"ח בגין נפילה מסולם
ס' תושב השרון תובע באמצעות עו"ד אלי מאור בימים 
אלה את חברת הביטוח "כלל" בעקבות נפילתו מסולם 

במהלך עבודתו כמתקין קונסטרוקציות אלומיניום
מאת: יאיר פלד

פגיעתו,  במועד   40 בן  השרון,  תושב  ס' 
בבית  עבודתו  במהלך  נפגע  השרון,  תושב 
פרגולה  התקנת  בעת  המרכז,  באזור  לקוח 
להוראות  ובהתאם  הלקוח  של  במפרסת 

מעבידו.
במהלך הירידה מהפרגולה הגבוהה לכיוון 
את  לייצב  הצליח  כשלא  ס'  החליק  הסולם, 
רגלו על הסולם בבטחה ונפל מגובה רב, של 

למעלה משנים וחצי מטרים.
ממקום  לעבודה  חבריו  ע"י  הובהל  ס' 
אובחן  שם  בנתניה,  לניאדו  לביה"ח  התאונה 
לו שבר מרוסק תוך מפרקי בכף רגל ימין, עם 
תזוזה של השבר, ובביה"ח לניאדו הוחלט על 
קיבוע השבר בסד גבס ארוך עם איסור דריכה, 
ואשפוזו לצורך השגחה במחלקה הכירורגית 

בבית החולים.
בביה"ח,  מאשפוז  ס'  של  שחרורו  לאחר 
הוא הצטווה על מנוחה ולאחר שהורד הגבס, 
הוא החל בטיפולי פיזיותרפיה לשיפור טווחי 
התנועה בכף הרגל וכן היה במעקב אורטופד 
לניאדו  בביה"ח  אורטופדיה  חוץ  במרפאות 

ונטל תרופות לשיכוך כאבים.  
ברק,  מבני  מאור  אלי  עו"ד  באמצעות  ס' 
רשלנות  בתביעות  שמתמחה  כמי  המוכר 
עבודה,  ותאונות  דרכים  תאונות  רפואית, 
בתאונה  להכרה  לאומי  לביטוח  למוסד  עתר 

ת  נ ו א ת " בתביעה כ וכן  עבודה", 
דרגת נכות רפואית לקביעת 

קבועה לכל ימי 
חייו.

ר  ח א ל
ע"י  שהופנה 
מאור  עו"ד 
ה  ח מ ו מ ל
ומוכר  מנוסה 
ה  י ג ר ו ר י כ ל
ת  י ד פ ו ט ר ו א
דעת  לחוות 
ת  י א ו פ ר
פרטית, 

שקבעה לו אחוזי נכות בשיעור של 30%, עמד 
ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי  ס' בפני 
והוכרה לו נכות בשיעור של 30% קבועה לכל 
חודשית  לקצבה  זכאי  הוא  שבגינה  חייו,  ימי 

בסכום של אלפי ש"ח לחודש.
אלי  עו"ד  באמצעות  ס'  הגיש  אלה  בימים 
 2.5 של  בסכום  מנומק  תביעה  כתב  מאור 
בפתח  השלום  המשפט  לבית  ש"ח,  מיליון 
שביטחה  מי  כלל,  הביטוח  חברת  נגד  תקווה 
הרלבנטיים  במועדים  ס'  של  המעביד  את 
נזקיו  בגין  בפיצויו  אחראית  ולפיכך  לתביעה 
מסוג  הביטוח  חברת  שהנפיקה  פוליסה  ע"פ 

"חבות מעבידים".
היתר  בין  ס'  מציין  התביעה  כתב  במסגרת 
הדרכה  כל  עבר  לא  הוא  לפגיעתו  קודם  כי 
לתקנות  בהתאם  בגובה  לעבודה  אימון  או 
עוד  שהותקנו  בגובה(,  )עבודה  הבטיחות 
אירעה  שבגינו  שהסולם  וכן   ,2007 בשנת 
ומכל  בטיחותי,  ולא  תקני  לא  היה  פציעתו, 
מקום לא עמד בתקן 1847 של מכון התקנים, 
שעניינו בקיום החובות בדבר תקינות ובטיחות 

של סולמות, המיועדים לעבודה בגובה.
כן נטען בכתב התביעה כי בהתאם להלכת 
לחייב  יש  דנא,  מקדמת  העליון  המשפט  בית 
של  בנעליו  שבאה  כמי  הביטוח  חברת  את 
המעביד לעניין פיצויו של ס', וזאת מכח הלכה 
מעביד  של  חובה  בדבר  העליון  ביהמ"ש  של 
ובטיחותיים  בטוחים  עבודה  תנאי  ליצירת 
לכלל עובדיו ולרבות חובתו למניעת סיכונים 
עובדיו,  מצויים  בו  ואתר  אתר  בכל  לתאונות 
ושנוכח הפרת החובה הברורה לכל בר בי רב, 
הקשים  נזקיו  על  וגבוה  מלא  לפיצוי  ס'  זכאי 

בעבר ולעתיד עד תום תוחלת חייו, כמקובל.
לאחר שניסיונות להליכי פשרה בדרכי נועם 
הביטוח  חברת  מול  ס'  של  דינו  עורך  מטעם 
בימים  כאמור  הוגשה  פרי,  נשאו  לא  "כלל", 
אלה ע"י ס' באמצעות עו"ד אלי מאור, תביעה 
מנומקת לביהמ"ש השלום בפ"ת על סכום של 
המשפט,  בית  סמכות  גבול  ש"ח,  מיליון   2.5

וזאת נגד חברת הביטוח "כלל". 
"כלל"  הביטוח  חברת  מטעם  ההגנה  כתב 

בתביעה זו, טרם הוגש לתיק בית המשפט.

הכנסת  התקיימה  כסלו  י"ד  חמישי  ביום 
הרידב"ז  שם  על  המדרש  לבית  תורה  ספר 
הרב  לע"נ  נתרם  הספר  צפת.  הקודש  בעיר 
בית  כי  יצויין  זצ"ל.  מייטס  צבי  שלמה 
הכנסת הרידב"ז משמש את הקהילה התורנית 
כיום  המונה  צפת,  הקודש  בעיר  המתפתחת 
העיר  רבני  נכחו  באירוע  משפחות.  מאות 
וראשי המוסדות וכן ציבור מכל קצוות העיר.

יאיר פלד

ותנו כבוד לתורה

 עו"ד
אלי מאור

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!



בתאריכים כ"ד כסלו-ו‘ טבת ) 06-18.12.15( בכפוף לתקנון. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח

ברק  בני   |  20 ישראל  מלכי   ,22 נשרים  כנפי   ,58 ירמיהו   - ירושלים 
מודיעין   | ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים  - רובע  | אשדוד  - רבי עקיבא 123 
8 ניצנים   נחל    - שמש  בית   |  2 יחזקאל  שד’  עילית,  מרכז   - עילית 

158
הנחה

 חליפת 
BAGIR

30
הנחה

חולצות/
עניבות/ 
חפתים

88
הנחה

חליפת 
נוער

הנחה178
מעיל 
קשמיר

149
הנחה

מעיל 
צמר 
ארוך

45
הנחה

מבחר 
מכנסיים

188
הנחה

חליפת 
 Fabio
Ferretti

18
הנחה סריג

הנחה ₪

כל 8 ימי החנוכה

1 - 5 9 9 - 5 0 0 - 4 5 5



באלעד20        כ"א בכסלו תשע"ו 123/12/15

מאת: יעקב אמסלם

מכתב  הוציא  החינוך  משרד  דבר.  נפל  שעבר  בשבוע 
לעובדים בו התבשרו כי נפתח המכרז לתפקיד מנהל המחוז 
כעשרה  בעוד  תסתיים  המועמדויות  הגשת  במשרד.  החרדי 

ימים ולאחר מכן יחל הליך בחירתו של מנהל המחוז.
במשרד  הרגישים  בין  הוא  החרדי  המחוז  מנהל  תפקיד 
למגזר  הנוגע  בכל  רחבות  סמכויות  מוקנות  בידיו  החינוך. 
אינו  לקבוע אם לשלול תקציבים ממוסד אשר  ובידו  החרדי 
הולך בתלם. כל העת ממתינים מנהלי המוסדות לכל מעידה 
מצד המחוז החרדי בכדי לקבול על התנהלותו ולגרום בדרך 

זו או אחרת להחלשתו כפי שקורה בימים אלו.
לתפקיד  שמעוני  מאיר  המחוז  מנהל  מונה  כשנתיים  לפני 
כל  כאשר  בתפקיד  החזיק  עתה  ועד  מקום  כממלא  הרגיש 
בציבור  המוסדות  מנהלי  לבין  בינו  חיכוכים  נרשמים  העת 
החרדי, בעיקר מנהלי הסמינרים נגדם ניהל מלחמת חורמה על 
אפליית הבנות הספרדיות. הפרשיה הזכורה ביותר ממאבקיו 
היא אפליית הסמינרים באלעד, שם ניצב לצד הורי התלמידות 
החינוך  שר  החליט  כחודש  מוצאם. לפני  רקע  על  שהופלו 
נפתלי בנט למנות מנהל חדש לתפקיד והוגש מכרז חדש אשר 

עליו מתמודדים בימים אלה מספר מועמדים. 
דא עקא, מאחורי המכרז מסתתר מאבק איתנים בין מנהלי 
המוסדות הליטאים לגורמי החינוך הספרדים. נקודת המוצא 
זו  היא  הסמינרים,  באפליית  שמעוני  של  מלחמתו  כי  היא 
והנציגים  פרוש  החינוך  שר  סגן  ידי  על  להדחתו  שהביאה 
החרדים, שלטענת גורמים בסביבת שמעוני, הם אלו העומדים 
העוסקים  ספרדים  גורמים  מחדש.  המכרז  פתיחת  מאחורי 
ימונה  אם  כי  חוששים  הספרדיות,  הבנות  אפליית  בסוגיית 
לתפקיד מנהל המחוז אדם חרדי המחוייב למפלגה הליטאית, 
הרי שמאבק הורי התלמידות עקר מלכתחילה. משרד החינוך 

לא יעמוד לצידם.
מלשכתו של פרוש נמסר בתגובה: "סגן שר החינוך פרוש 
לא מתערב במכרזים של משרד החינוך. ההחלטה על המכרז 
בעקבות  התקבלה   - ותנאיו  החרדי  המחוז  ניהול  לתפקיד 

החלטתו של בית דין לעבודה".

 הכרזת מלחמה

המלחמה  על  לא  הוא  המאבק  כי  טוענים  התורה  ביהדות 
באפליית הבנות, אלא על התערבות בתכני הלימוד במוסדות 
לענייני  הרבנים  ועדת  חברי  התכנסו  שעבר  בשבוע  החינוך. 
חינוך שע"י מועצות גדולי התורה בחדר סיעת יהדות התורה 
בכנסת וקבלו על התנהלות משרד החינוך. בתום דיון החליטו 
חברי הוועדה להורות למנהלי המוסדות שלא לשתף פעולה 

עם משרד החינוך.
בהחלטתם נכתב: "לאור המגמה בשנים האחרונות לפגוע 
המפקחים  עם  פעולה  לשתף  אין  החרדי,  החינוך  בעצמאות 
מטעם  מפקחים  עם  ורק  אך  אלא  החינוך,  משרד  מטעם 

המסגרת החרדית שהמוסד שייך אליה".
כנגד  המרכזית  הטענה  זו  התורה,  ביהדות  גורמים  לדברי 
הרוחניים  בתכנים  התערבות  כאמור  שהיא  החינוך,  משרד 
הספרדיות.  הבנות  באפליית  למאבק  התנגדות  דווקא  ולאו 
ל'קו עיתונות' נודע, כי כחלק מהמאבק כנגד משרד החינוך, 
כלל  ישתתפו  בו  כינוס  להיערך  צפוי  הקרובים  בשבועות 
מנהלי המוסדות ובו תובא דעתם של גדולי הדור על המחוז 

החרדי ועל ההתנהלות מול משרד החינוך.

 רבני ש"ס: המלחמה באפליה מוצדקת

עד ליום שני האחרון, לא הוצגה לכאורה דעתה של חברי 
מועצת חכמי התורה ושל תנועת ש"ס, זאת מאחר שהאחרונה 
חלוקה בסוגיית המלחמה כנגד משרד החינוך מאחר והמחוז 
הספרדיות  הבנות  של  מלחמתן  את  שנלחם  זה  היה  החרדי 
ומנהל  שבמידה  מכך  נובע  חששם  מוצאן.  רקע  על  שהופלו 
המחוז יוחלף למנהל אשר יהיה מחוייב ליהדות התורה, הרי 

המהפכה שנוצרה בשנה האחרונה תרד לטמיון. 
ביום שני השבוע התקיים כינוס בנושא ביוזמת חבר מועצת 
החכמים הגר"ש בעדני. בכינוס שנערך בירושלים, השתתפו 
גדולי  גם  כמו  מאיה  והגר"מ  בעדני  הגר"ש  המועצת  חברי 
ירושלים'  'יקירי  ישיבת  כראש  הספרדיות  הישיבות  ראשי 
ניסן  עזרא  'רינת התורה' הרב  ישיבת  וראש  כהן  יהודה  הרב 
ועוד. מלבד הרבנים השתתפו בדיון יו"ר ש"ס אריה דרעי, שר 
ש"ס  מטעם  ערים  ראשי  סגני  מספר  וכן  אזולאי  דוד  הדתות 

אשר עוסקים בנושא, כל אחד בעירו. 
הנציגים הציגו בנחרצות את משנתם בפני הרבנים: המחוז 
אם  נושאים.  בשלל  בעבורנו  נאבק  החינוך  במשרד  החרדי 
נאבד את השליטה בו על ידי מינויו של נציג מפלגה מסוימת, 
כל ההישגים ירדו לטמיון. במהלך הישיבה הוצג היבט נוסף 
והוא התערבות בתכני הלימוד על ידי משרד החינוך. בטענה 
הזו הובעה הסכמה על ידי כל המשתתפים כי אין לאפשר מצב 

בו המחוז החרדי יקבע את נהלי הלימוד במוסדות.
דרעי הציג בתחילת הדיון את סוגיית האגף החרדי במשרד 
החינוך העומדת על הפרק. דרעי הדגיש בפתח דבריו כי נושא 
עצמאות החינוך החרדי הוא לא דבר הפתוח לערעור. "לא ניתן 
לאף גורם חיצוני להכניס את ידו לתכני הלימוד במוסדותינו, 
ובנושא הזה יש תמימות דעים בין כל חלקי היהדות החרדית. 
הספרדי  לציבור  לדאוג  היא  שלנו  החובה  זאת,  עם  יחד 
שבמקרים רבים סובל מבעיות חמורות. עלינו לדאוג שתימצא 

הדרך למנוע אפליה על רקע עדתי".

גורם בכיר בש"ס המעורב בסוגייה, אמר ל'קו עיתונות' כי 
דרעי לא עודכן במהלך להדחתו של שמעוני על ידי הנציגים 
לדבריו,  התקשורת.  כלי  דרך  כך  על  ושמע  התורה  ביהדות 
"עצם זה שלא עדכנו, זה מראה עד כמה הם חוששים שש"ס 

תתנגד מאחר ומדובר במאבק נטו כנגד המלחמה באפליה". 

 כהן: "שלא ינסו אותנו"

סגן ראש העיר בירושלים צביקה כהן היה ממובילי המאבק 
בשיתוף  כהן,  הלימודים.  שנת  בתחילת  הסמינרים  באפליית 
פעולה עם משרד החינוך, איים בהשבתת תקציבים למוסדות 
התלמידות  את  וקיבלו  נכנעו  שלבסוף  בירושלים  המפלים 

הספרדיות לאחר מאבק עיקש וארוך. 
בשיחה ל'קו עיתונות' אומר צביקה כהן כי בכל מה שקשור 
למחוז החרדי, "אם אכן ישנה התערבות בתכנים מצד משרד 
החינוך, אין ספק שהרבנים יורו לעצור את זה. ואנחנו נגבה את 
מאבקם במשרד החינוך אם אלו יתערבו בפך השמן הטהור".

את  להפיג  יכול  לא  אחד  "אף  כי  מדגיש  כהן  זאת,  עם 
בקבלת  בסמינרים  המהפכה  שמא  הטמונים,  החששות 
הזה  בתהליך  שיש  נגלה  אם  תיעצר.  הספרדיות  התלמידות 
ניסיון לעצור את המהפכה הזו, נעשה כל שביכולתנו לעצור 
זאת." לדבריו, ביום רביעי יש פגישה בבין דרעי ליצמן וגפני 
להסדר  שיגיעו  מקווה  "אני  בהרחבה,  זה  בנושא  יעסקו  שם 

בזהות מנהל המחוז."
לדברי מספר גורמים בש"ס, הטענה על התערבות בתכנית 
היא רק טריגר למאבק כנגד המחוז שכופה על הסמינרים את 
קבלתן של התלמידות הספרדיות. על כך אומר צביקה כהן כי 
על פניו זה לא נראה כך, "אבל שלא ינסו אותנו. כולנו דרוכים 
על המטרה למנוע כל מהלך שיפגע בבנות ישראל. אנחנו נדע 
מאוד מהר אם חבוי בזה מה שהזכרת )טענת הגורמים - י.א.(, 

שלא ינסו לעשות דבר שיצטערו עליו".

המאבק על המחוז החרדי
מאבק הרבנים במחוז החרדי במשרד החינוך: ועדת הרבנים הליטאית לענייני חינוך הכריזה מלחמה כנגד המחוז 
והורתה שלא לשתף עמם פעולה כלל  הסיבה: התערבות המחוז בתכנים ובקבלת תלמידות  מנגד, בש"ס לא 
הביעו התנגדות נחרצת: נגד התערבות המחוז בתכנים ובעד המאבק נגד אפליית התלמידות הספרדיות  סגן ראש 

העיר י-ם צביקה כהן ל'קו עיתונות': "אנו מגבים את המאבק על התערבות בתכנים, אך אם נגלה כי עוצרים על ידי זה 
את המהפכה בקבלת בנות ספרדיות, נילחם בזה - שלא ינסו אותנו"

ראשי ומנהלי החינוך הספרדי בוועידה                                                                          )צילום: יעקב כהן(



הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכה 
לביצוע עבודות גמר לבניית בית כנסת 

בהתאם להחלטת מועצת העיר בישיבתה מיום ראשון י"א בכסליו 22 לנובמבר 2015 מפורסמת בזאת הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכה.

להלן קריטריונים לקבלת התמיכה ככל שתתקבל ממשרד הדתות:-

לגוף המבקש הסכם פיתוח ורשות עם העירייה מאושר על ידי שר הפנים לצורך הקמת בית כנסת והפעלתו.

הגוף המבקש יצרף לבקשתו עותק ההסכמים ואישור השר.

לגוף המבקש היתר בניה בתוקף להקמת בית כנסת בשטח של 150 מ"ר, לפחות.

הגוף המבקש יצרף לבקשתו עותק ההיתר.

הגוף המבקש חתם על הסכם לקבלת שירותי בניה עם קבלן רשום.

הגוף המבקש יצרף לבקשתו עותק ההסכם וצילום תעודת קבלן רשום.

הגוף המבקש מפעיל בית כנסת בעיר לפחות 15 שנים. בית הכנסת מאגד לפחות 80 משפחות המתגוררות בעיר.

הגוף המבקש יציין את שם בית הכנסת אותו הוא מפעיל, מיקומו, צילום חיצוני של המבנה, חשבונות מים וחשמל מהשנה האחרונה.

אישור רו"ח של המבקש בנוגע לתקופת הפעלת בית כנסת, עפ"י הדוחות השנתיים של הגוף.

אסמכתאות נוספות, ככל שישנן בידי הגוף המבקש, כגון:- חשבונות מים וחשמל משנים עברו.

רשימת המשפחות תוך ציון שם, ת.ז., כתובת מגורים. הרשימה תוגש גם על גבי גיליון אלקטרוני.

הגוף המבקש ישלים את הבניה תוך 24 חודש.

הגוף המבקש יתחייב למלא כל דרישה נוספת שתקבע ע"י המשרד לשירותי דת, לצורך העברת כספי התמיכה לעירייה.

הגוף המבקש יצרף לבקשתו התחייבות חברי ועד העמותה, כולל פרוטוקול ישיבת הנהלה בה  התקבלה ההחלטה, מאומתת ע"י רו"ח/עו"ד.

הגוף המבקש עומד בדרישות ובתבחינים שנקבעו על ידי משרד הפנים בנוהל תמיכות וצרף לבקשה את כל המסמכים שנקבעו בנוהל.

שחרור התמיכה מותנה:-

בקבלת כספי התמיכות מהמשרד לשירותי דת.

פינוי המבנה הזמני ששימש את העמותה אל מחוץ לעיר, לאחר מסירת הודעה מוקדמת ובכתב לעירייה.

קבלת טופס 4 והשלמת עבודות הגמר להקמת המבנה.הגוף ימציא אישור מהנדס העיר לכך.

המצאת קבלות/חשבוניות מס בשיעור שלא יפחת מסכום התמיכה שתאושר לגוף המבקש.

המצאת כל מסמך נוסף ככל שיידרש על ידי המשרד לשירותי דת. 

התמיכה יכול שתינתן בכסף או בשווה כסף, לפי שק"ד העירייה.

בכל מקרה, היקף התמיכה לא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת.

בכבוד רב,בקשות יש להגיש אצל מר תומר כהן, מנהל שירותי הדת בעיריית אלעד – רחוב ניסים גאון 1, עד יום רביעי א' אדר א (10 פברואר 2016) בשעה 12:00.   
הרב ישראל פרוש, ראש העיר

בכבוד רב,
הרב ישראל פרוש, ראש העיר

הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכה 
בגופים המעניקים שירותי גוי של שבת

בהתאם להחלטת מועצת העיר בישיבתה מיום ראשון י"א בכסליו 22 לנובמבר 2015 מפורסמת בזאת הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכה.

להלן הקריטריונים המוצעים לתמיכה בגופים המעניקים שירותי גוי של שבת לציבור תושבי העיר. 

התמיכה תינתן לעמותה שיש לה ניסיון של שנה לפחות בהפעלת גוי של שבת עבור כלל הציבור.

כהוכחה לעמידה בתנאי זה נדרש הגוף המבקש לצרף לבקשה:- פרסומים בעיתונות המקומית מהשנה האחרונה, הכוללים מיקומו של הגוי ושלטי הכוונה 

למקום.

מבקש התמיכה מעמיד לרשות הגוי כלי תחבורה אופנים חשמליים/כלי רכב ממונע אחר  ועליו כיתוב/שלט "גוי של שבת".

על מבקש התמיכה לצרף לבקשה:- קבלה/חשבונית מס בדבר רכישת כלי התחבורה כאמור, לפחות 11 חודשים טרם הגשת הבקשה.

צילום של כלי התחבורה והכיתוב/השלט שעליו. 

השירות שמעניק מבקש התמיכה לציבור מתבצע באמצעות גוי, שיש לו אשרת שהיה ולינה בישראל. 

על מבקש התמיכה לצרף לבקשה:- עותק אישור אשרת שהיה ולינה בישראל של הגוי.

השירות ניתן לציבור ללא תמורה, למעט התשלום שגובה הגוי, ישירות מהתושב/ התשר הניתן לגוי על ידי התושב מזמין השירות.

על מבקש התמיכה לצרף לבקשה תצהיר  בעניין זה.

 הגוף המבקש עומד בדרישות ובתבחינים שנקבעו על ידי משרד הפנים בנוהל תמיכות וצרף לבקשה את כל המסמכים שנקבעו בנוהל.

התמיכה יכול שתינתן בכסף או בשווה כסף, לפי שק"ד העירייה.

בכל מקרה, היקף התמיכה לא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת.

בקשות יש להגיש אצל מר תומר כהן, מנהל שירותי הדת בעיריית אלעד – רחוב ניסים גאון 1, עד יום רביעי א' אדר א (10 פברואר 2016) בשעה 12:00.   

אגף שירותי דת

לשכת ראש העיר

אגף שירותי דת

לשכת ראש העיר
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במגאפונים נשמעות קריאות נגד שטייניץ ובסיום ההפגנה 
מתבקש קהל האלפים להתקשר ולהטריד את השר האנרגטי 
שמספר הטלפון שלו פורסם ברבים. אם היה מדובר בהפגנה 
פותחת  הייתה  כבר  המשטרה  אביב,  בתל  ולא  ברק  בבני 
'קו  יוזמי  את  תשאלו  לכו  המעורבים.  את  ועוצרת  בחקירה 

ההטרדות' של הפלס. 
זהו מוצ"ש שלישי ברצף שכיכר הבימה בתל-אביב הומה 
הקיץ  במחאת  שראינו  אלו  את  מזכירים  הפרצופים  אדם. 
מודל 2011. נערי ככרות עם קוקו וזקן לצד צעירים חולמים 
שמבקשים להתגורר בעיר היקרה בישראל ומהיקרות בעולם, 

תוך שהם מתפרנסים מחלטורה של כתיבת תסריטים. 
תחתון"  עולם  שלטון,  "הון,  הקריאות:  גם  זהות,  הפנים 
שחוזרות על עצמן בקצב. המחאה חוזרת והמוחים ממחזרים. 
נתניהו  כשהייתה.  נותרה  והשלטון  ההון  נציגי  זהות  אפילו 
היה ונותר ראש הממשלה. שטייניץ עדיין כאן, על תקן אותה 
של  דברו  כעושה  שימש  הוא  ב-2011  אדרת.  בשינוי  גברת 
מטרה  אותה  את  משרת  הוא  ב-2015  האוצר.  במשרד  ביבי 
ממשרד האנרגיה והתשתיות. המפגינים שצועקים בגרון ניחר 
"המתווה לא יעבור" מלומדי ניסיון מהמאבק ההוא. הם כבר 
הבינו שככל שיצווחו חזק יותר כך השיירה תמשיך לנוע מהר 

יותר.
הייתי באותו רחוב לפני ארבע שנים – והנוף היה זהה למעט 
ב-2011,  שפיר  הסתיו  מחאת  בין  הגדול  ההבדל  המספרים. 
במקום  המשתתפים.  במסת  ניכר  ב-2015  הסתיו  למחאת 
אלפים.  פה  נראים  הרחובות,  את  אז  ששטף  הרבבות  קהל 
לחייהם,  המוקדמות  והשלושים  העשרים  בשנות  המפגינים, 
צועקים בעמידה. לצידם יושבים בכיכר תל-אביבים בורגנים, 
שבעים ומטופחים, שמתרווחים בבתי הקפה הפזורים בכיכר, 

ונהנים מהצגה חינם ברחבת תיאטרון הבימה. 
במגאפונים נשמע שמו של שטייניץ אך על הכרזות מסומן 
כשידיהם  לכיכר  מגיעים  מרצ  צעירי  דרעי.  של  פרצופו 
את  "עוצרים  לכיתוב  מעל  מחאה.  כרזות  בעשרות  עמוסות 
שודדי אוצרות הטבע", נראית במרכז דמותו של דרעי שתום 
עין, לימינו נתניהו ולשמאלו תשובה – באותה פוזה פיראטית. 
מי שלא השתכנע עד כה מטיעוניו של דרעי, מוזמן לשמוע את 
הקולות בכיכר במוצ"ש הקרוב ולהבין ששר הכלכלה לשעבר 

עשה את הדבר הנכון.

שלטי המחאה הירוקים של מרצ עם דמותו של דרעי במרכז 
שלטים  ממלאים  מקומם  כשאת  הרצפה,  על  זרוקים  נותרים 
תוצרת בית – נטולי דמותו של יו"ר ש"ס. החבר'ה של מרצ, 
צעירים תל-אביבים תמימים, עומדים בצד מאוכזבים. בחור 
מרצ  תוצרת  בכרזות  לאחוז  מפגינים  לשכנע  שמנסה  ג'ינג'י 
המפגינים  מרבית  לו  משיבים  תודה",  "לא,  בסירוב.  נתקל 
במשיכת כתף, וכדרכם של תל-אביבים ש'תנועת הסירוב' היא 

חלק מאופיים, לא טורחים להכביר מילים ולהסביר. 
לידי  שדוחף  וכמעט  מתעקש  השלטים  עם  כשהג'ינג'י 
מיני-דרמה.  מתחוללת  בכפייה,  השלטים  את  עוברי-האורח 
"אתם באים לפה עם אג'נדה פוליטית", זועם אחד המפגינים, 
הגבר  הוא  מדרעי?  לכם  יש  "מה  מזרחית,  חזות  בעל  צעיר 
היחיד שקם והתפטר. הייתם צריכים לצעוק בעדו ולא נגדו".

החבר'ה ממרצ מתנצלים קלות. "אנחנו רצים עם השלטים 
שר  היה  שדרעי  מהתקופה  עוד  שבועות,  כמה  האלה 
הכלכלה", מסביר אחד מהם במבוכה ופוכר אצבעותיו, נואש. 
השלטים נותרים בערימות מפוזרות ללא השגחה, זרוקים על 
רצפת הכיכר כאבן שאין לה הופכין. המחאה ממחזרת – כבר 

אמרנו?
לשוב  מתכוונים  שהם  מבהירים  הללו  הצעירים  החבר'ה 
תזרים  מצוקת  אם  שלאחריו.  ובזה  הבא  במוצ"ש  גם  לכיכר 
יוחלפו  המחאה  בשלטי  הדמויות  גם  תיפתר,  המזומנים 

ויעודכנו. 
לקרוא:  המשולהב  ההמון  מתחיל  ההפגנה,  סיום  לקראת 
שבוע  לכיכר  שמגיעים  האנרכיסטים  לדין".  הגז  "פושעי 
דרעי  של  באוזניו  להישאר.  כדי  כאן  נמצאים  שבוע,  אחר 
עוד מהדהדת קריאה זהה משנות ה-90' של קבוצת מפגינים 
אובססיבית מקצה אחר של המפה הפוליטית שהכלילה אותו 
ברשימת "פושעי אוסלו לדין". דרעי סבור עד היום שהקריאה 
הנושנה ההיא עושה לו עוול היסטורי ואפשר בהחלט להבין 
מדוע בסיבוב הנוכחי הוא החליט לחתוך ויהא המחיר אשר 

יהא.
הג'ינג'י  לצעיר  מוותר  לא  המזרחית  החזות  בעל  המפגין 
את  ברבים  מפגין  שהוא  אחרי  רק  הכיכר  את  ועוזב  ממרצ 
וגם לא מרצ. אם  המחאה האישית שלו: "לא הצבעתי ש"ס 
זהבה גלאון הייתה שרת כלכלה ומתפטרת מתפקידה הייתם 
כי  שרים לה בכיכר שירי הלל, אבל הגזענות מתפרצת מכם 

לשר שהתפטר ולא קיבל תיק אחר קוראים אריה דרעי". את 
במוצ"ש  אולי  שכח.  הוא  אפילו  מכלוף,  אריה  המלא,  השם 

הבא.

פירומנים משלנו
תום  עם  בשלווה  לישב  החרדים  הפוליטיקאים  ביקשו 
החרדי.  המחוז  של  רוגזו  עליהם  קפץ  הגיוס,  תיקוני  חקיקת 
שלא  מי  אין.  המפאקחים'  'גזייראס  אאוט.  הגיוס'  'גזייראס 
יודע לבטא את צמד המילים בטון ובאינטונציה הנכונים, בל 

ינסה אפילו להבין את גודל הסכנה. 
שמתרחשת  לדרמה  הצצה  כאן  הובאה  שעבר  בשבוע 
בנושא  גם  החרדי.  המחוז  על  המאבק  של  הקלעים  מאחורי 
פירון,  בתקופת  כמו  בדיוק  ונשמעת  ממוחזרת  המחאה  הזה 
אך בלי איחוד הכוחות הפנים-חרדי שראינו באותה תקופה, 

בשעת צרה. 
לפני שבוע דומה היה כי אנו הולכים ונסחפים למאבק בין 
שלוחי  ידי  על  הושמע  אשכנז  נוסח  החרדיות.  הסיעות  שתי 
והמנהלים  הכנסת  חברי  בכינוס  המנהלים  מקרב  הציבור 
האשכנזים. לגרסתם המאבק הוא על ציפור הנפש המפרפרת 
ומינוי  חינוכיים  בתכנים  המחוז  מפקחי  התערבות  לנוכח 
גורמים אנטי-חרדיים לתפקידי מפתח במחוז. מובילי המאבק 
תיארו איך הנהלת המחוז ממשיכה להוביל את עקרונות פירון 
כמה  להעביר  מטעם,  החרדים  מפקחים  באמצעות  ומנסה 
)החרדי-ציבורי(,  החרד"צ  למסגרת  חרדים  מוסדות  שיותר 

נגדה יצאו גדולי ישראל בחריפות.
נוסח עדות המזרח הושמע כאן לראשונה בשבוע שעבר על 
ידי הגורם הבכיר בש"ס, שגרס כי את המאבק מובילים מנהלי 
הסמינרים שחרדים מהתערבות משרד החינוך בהליכי הקבלה. 
בש"ס ראו במנהל המחוז היוצא מאיר שמעוני בן ברית ולא 
אויב. יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי יצא בפומבי להגנתו, 
והיוזמה  הגוועלד  קריאות  מאחורי  כי  הסבירו  והש"סניקים 
משת"פ  חרדי,  מחוז  מנהל  לבחירת  מזימה  עומדת  להדחתו 

אשכנזי, שימסמס את כל הישגי ש"ס בסוגיית הסמינרים.
השנה  במהלך  הגוועלד  זועקי  שתקו  מדוע  שאלו  בש"ס 
האחרונה והזכירו את הווארט הידוע של הגר"ח שמואלביץ' 
איוב  על  שנגזרו  מידה,  כנגד  מידה  היסורים,  אודות  זצ"ל 

ששתק בגזירות פרעה: "כשכואב צועקים".
של  ולידתו  שהורתו  הייתה  הש"סניקים  של  המסקנה 
המאבק בחטא ובחוסר תום לב מובהק. "מנהלי הסמינרים לא 
נגד התערבות המפקחים בתכנים, כי לא כאב להם אז  צעקו 
אלא רק עכשיו, אחרי שמאיר שמעוני נלחם בתופעת האפליה 

וכפה עליהם לקבל בנות ספרדיות".
 - הגיוס"  "גזיירת  כמו   - שמעוני  של  מעמדו  על  המאבק 
הוא מלחמת האתמול. הקרב כעת הוא על דמות מנהל המחוז 
של  מבחינתם  כי  היה  נדמה  שעבר  לשבוע  נכון  שייבחר. 
הש"סניקים רק שתי אופציות באות בחשבון. או שייבחר פקיד 
ירא מאימת העסקנים והמנהלים המושלים  גלוי ראש שאינו 
בכיפה, או שייבחר מועמד חרדי, בן עדות המזרח שאינו שולח 
את בנותיו למוסדות חינוך אשכנזיים. בין שתי האלטרנטיבות, 

דווקא אחר מועמד מהסוג השני, צריך לחפש בנרות.

סמינר לסכסכנות
מצווה",  עושה  "הדלקה  כי  הלכה  נקבעה  שכבר  אף  על 
כמו  והולכת  מוסיפה  במגזר,  העימותים  ששלהבת  ולמרות 
בימי החנוכה, הונמך השבוע גובה הלהבות בין ש"ס ליהדות 
עליהם  'עשה  שלישי  שצד  טוענים  הסיעות  בשתי  התורה. 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

המחאה ממחזרת 

כרזות ללא ביקוש. שלטי המחאה מושלכים ברחבת כיכר הבימה                                                        )צילום: אבי בלום(
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מאחורי  מהסכסוך.  להיבנות  במטרה  סיבוב' 
החודש  במהלך  נוהלו  מסתבר,  הקלעים, 
מיני-מהפכה  לביצוע  האחרון מגעים שקטים 
במחוז ומינוי מנהל חדש בהסכמה בין יהדות 
התורה לש"ס, בתיאום עם השר הממונה בנט. 
הייתה סלולה: המכרז  הדרך למהפך שקט 
הקריטריונים  פירון,  השר  בתקופת  פורסם 
נתפרו בתקופת ממשלת יש עתיד, ובית הדין 
כי  שקבע  הוא  בירושלים  לעבודה  האזורי 

המכרז חוקי ועומד בכללי המינהל התקין.
גבם  ומאחורי  מוקדם  תיאום  בלי  רק שאז, 
וביהדות  בש"ס  הפוליטיים  הגורמים  של 
התורה, החליט מי שהחליט באיגוד הסמינרים 
את  ציבורי  כיעד  ולסמן  להתקפה  לעלות 

המחוז החרדי.
באיגוד  גורמים  נגד  הזאת,  ההאשמה 
הסמינרים, שצוטטה כאן בשבוע שעבר מפיו 
השבוע  קיבלה  בש"ס,  הבכיר  הגורם  של 
ביהדות  כנסת  חברי  של  מפיהם  אימות 
השבוע  אמרו  הופתענו",  אנחנו  "גם  התורה. 
ח"כים ביהדות התורה )ומיעוט רבים שניים(, 
להפוך  ההחלטה  העניין.  בסוד  היינו  "לא 
המחוז  נגד  פומבית  למערכה  המאבק  את 
החרדי, הייתה טעות שטרפדה את כל ההבנות 

השקטות שהושגו". 
אחרי  רגיעה  השבוע  הסתמנה  בש"ס 
שהתברר לקודקודים בתנועה )אין רלוונטיות 
הכנסת  חברי  כי  לעיל(  האמורים  לסוגריים 
ולא  המחאה  לכינוס  נגררו  התורה  מיהדות 
שעבר  בשבוע  שעלה  מרגי  ויזמו.  הובילו 
והסביר  פרופיל  השבוע  הנמיך  בריקדות,  על 
שוועדת החינוך בראשותו לא תתערב כל עוד 
המכרז ימשיך להתנהל באופן תקין. המנהלים 
הספרדים נקראו לכינוס חירום בלשכת מנכ"ל 
ביטון,  חיים  התורני  החינוך  מעיין  רשת 
הגר"ש  החכמים  מועצת  חברי  בהשתתפות 
בעדני, הגר"מ מאיה, הגר"י כהן מחותנו של 
דרעי,  השר  התנועה  ויו"ר  המועצת,  נשיא 
להתערבות  הנוגע  בכל  כי  להבהיר  מנת  על 

בתכנים, אין הבדלי נוסחאות בין העדות. 

והחינוך  הנורווגי  החוק  בפרשת  כמו 
שם  היא  המוחלטת  האקראיות  העצמאי, 
המשחק. ההתקדמות והנסיגה בשני התחומים 
חברי  לטענת  במקרה.  ותמיד  תמיד,  חופפות 
לעניין  גם  יפים  הדברים  החרדים  הכנסת 
בסמינרים  האפליה  החרדי,  המחוז  מנהל 
וההתערבות בתכנים. גם כאן חוסר הקשר בין 
שלושת התחומים - ממש שלישיית מה קשור 

- נשמר באדיקות, על ידי גורמים בעלי עניין.
השבוע  הביא  כל-כך,  הבולט  הקשר  חוסר 
ביהדות  ח"כים  של  תקדים  חסרת  למתקפה 
הסמינרים.  באיגוד  גורמים  נגד  התורה 
אותם  את  מאשימים  האשכנזים  הח"כים 
מנהל מחוז  מינוי  מכוון של  גורמים בטרפוד 
מדיניות,  שינוי  של  שקטה  והובלה  בהסכמה 
גושפנקא  ייתן  ממונה  מנהל  שאותו  מחשש 
שנכפו  המהפכניים  הקבלה  להסדרי  רשמית 

על הסמינרים בשנת הלימודים הנוכחית. 
"היציאה למאבק פומבי נעשתה משיקולים 
אומרים  החרדי",  לחינוך  נזק  וגרמה  זרים 

מינוי  "במקום  התורה,  ביהדות  הח"כים 
בין  מיותר  עימות  קיבלנו  בהסכמה,  שקט 
אנטי-חרדיות  וכותרות  התורה,  ליהדות  ש"ס 
הללו  כשהטענות  הכללית".  בתקשורת 
החרדיות  הסיעות  שתי  מכיוון  נשמעות 
הסמינרים  איגוד  שמורא  ח"כים  של  ומפיהם 
ריחף מעל ראשם במשך שנים, עצם האמירה, 

היא כתב אישום כשלעצמו.
מי שחש פגוע יותר מכולם ובצדק, זהו שר 
'הארץ'  עיתון  את  שפתח  בנט  נפתלי  החינוך 
נכנע  "בנט  הכותרת:  למקרא  חשכו  ועיניו 
שניסה  מנהל  יחליף  החרדיות;  למפלגות 

למנוע שחיתות ואפליה". 
"בנט בא לקראתנו בכל המישורים", אומרים 
חברי כנסת חרדים משני הצדדים, "והתמורה 
שהוא קיבל השבוע היו כותרות בעיתונות על 
והדחת  החרדים  לדרישת  החינוך  שר  כניעת 
מנהל המחוז שנלחם בשחיתות ובאפליה. זה 
פורסם  החדש  המכרז  כי  עובדתית  נכון  לא 
בתקופת פירון והגושפנקא ניתנה על ידי בית 
צריך  הפעם  הטענות  את  אך  לעבודה,  הדין 
לגורמים בתוך הבית שיצאו למאבק  להפנות 

פומבי מיותר ולא לתקשורת החילונית". 
אפשר להבין את התסכול של בנט. בשבוע 
לפוליטיקה,  כניסתו  מיום  שלו  ביותר  הקשה 
שר  עצמו  מצא  בגבו,  תקוע  עדיין  כשהמגל 
על  שליליות  כותרות  בשל  מוטרד  החינוך 

כניעתו לחרדים בפרשת מנהל המחוז. 

הפירונים שנותרו
גורם  אומר  הפרשה",  בכל  שמכעיס  "מה 
"שכבר  החינוך,  במשרד  ומוסמך  בכיר  חרדי 
הייתה הבנה והסכמה על כך שיש צורך חיוני 
קרה  זה  החרדי.  במחוז  מהותי  שינוי  לבצע 
שגורמים  בנט,  לשר  והוכחנו  שגילינו  אחרי 
בכירים במחוז ממשיכים להוביל באופן רשמי 

את מדיניות השר לשעבר שי פירון". 
מסמך פנימי של משרד החינוך שנחשף כאן 
לראשונה מוכיח את הטיעונים הללו שחור על 
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במגאפונים נשמע שמו 
של שטייניץ אך על 

הכרזות סומן פרצופו 
של יו"ר ש"ס. צעירי 
מרצ הגיעו לכיכר 

עם כרזות שבמרכזן 
דמותו של דרעי שתום 
עין. "אנחנו רצים עם 
השלטים האלה עוד 
מהתקופה שדרעי 
היה שר הכלכלה", 
הסביר אחד מהם 

במבוכה וספג נזיפה. 
מי שלא השתכנע עד 
כה בטיעוניו של דרעי, 

מוזמן לשמוע את 
הקולות בכיכר ולהבין 

ששר הכלכלה לשעבר 
עשה את הדבר הנכון

רק שערו בנפשכם 
מה היה קורה 

בסיטואציה דומה אם 
אחרי קדנציית שמאל 
בשלטון היו מוכרזות 

בחירות ומתחולל 
מהפך. אורי אריאל 
היה נבחר כמחליפו 

של שר ממרצ במשרד 
החקלאות, ומגלה 
בנייר עבודה רשמי 

שהמדיניות המוצהרת 
של משרדו היא 

הקפאת ההתיישבות, 
בהתאם להוראות השר 
לשעבר. סביר להניח 
שעל מנסח המסמך 

הייתה מיושמת מדיניות 
הטיפול בחתולי-רחוב

כשכואב צועקים. כינוס חכמי התורה, יו"ר ש"ס ומנהלי המוסדות הספרדים במשרדי מעיין החינוך התורני                                   )צילום: יעקב כהן(

שילם בראשו. מאיר שמעוני
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

גבי לבן, עם טביעת אצבעות, חותמת ופתילים. המסמך הוא 
"סיכום  וכותרתו:   ,2015 באוגוסט  מה-20  רשמי  פרוטוקול 

ישיבת ועדת פטור ממכרז" למשרת היועץ החרדי למחוז.
המטרות  כי  עולה  וממנו  עצמו  בעד  מדבר  הפרוטוקול 
למסמך   2 בסעיף  כשהיו.  נותרו   - פירון  מתקופת  והיעדים 
שמוגדר במקור "רגיש ביותר" מובהר במדויק במה מדובר: 
"בשנים האחרונות המשרד פועל להרחבת מחוז חדש שנפתח 
עבור המגזר החרדי במסגרת החינוך הרשמי. פעילות זו הינה 
רגישה ביותר ודורשת הבנה מעמיקה של האוכלוסייה אליה 
ספר  בתי   54 כה  עד  עברו  התוכנית  במסגרת  מכוונת.  היא 
ומטרת  רשמי  כחינוך  החרדי  המחוז  תחת  לפעול  חרדיים 
המחוז היא להתרחב בעוד 50 בתי ספר במהלך שנת תשע"ו. 
תהליך המעבר מלווה בזעזועים רבים עבור הקהילה החרדית 

בכלל ובתי הספר הללו בפרט".
כמובן  מתייחסת  במגזר'  רבים  'זעזועים  המילים  מכבסת 
והחוגים  העדות  מכל  ישראל  גדולי  של  הנחרצת  להתנגדות 
מהלך  )החרד"צ(,  הממלכתי-חרדי  למסלול  להצטרפות 

שסומן כחוד החנית של מאבקי קדנציית פירון. 
והנה מסתבר, שגם אחרי שהשר הלך כדרך כל פוליטיקאי 
שנלחם בחרדים )מצומת של רפול ועד שינוי של טומי לפיד(, 
כל  במחוז,  הבכירה  הפקידות  בעיני  השתנתה.  לא  האג'נדה 
השממה  והפרחת  פירון  מורשת  להנחלת  כשרות  הדרכים 
בחינוך החרדי-ציבורי, כולל פטור ממכרז לתפקידים בכירים.

חשבון בבקשה
מה  שגם  בכך  ביטוי  לידי  בא  יותר  עוד  הגדול  האבסורד 
שסומן בתקופת פירון כאג'נדה אישית של השר הפך דווקא 
אסטרטגית  ל"תוכנית  כמובן(  )הפוליטית  הסתלקותו  לאחר 
של המחוז". כך, ב-8 באוגוסט 2013, בראשית כהונת פירון 
ועדת  ליו"ר  שהופנה  במכתב  החרדי  המחוז  מנהל  הסביר 
חריגים במשרד החינוך את נחיצות יועץ לענייני המגזר, "בשל 
כוונת השר לבצע רפורמה יסודית במערכת החינוך החרדית, 

לרבות: הקמה של מערכת חינוך ממלכתית חרדית".
לכתו  עם  הפכה  השר"  "כוונת  אחרי,  שנתיים  והנה, 
שנשלח  נושא  באותו  רשמי  במכתב  המשרד".  ל"מדיניות 
ב-16 במרץ 2015 לוועדה לבחירת יועצים וגם הוא מתפרסם 
פה לראשונה, מסביר מנהל המחוז שמעוני את נחיצותו של 

יועץ מיוחד לצורך "קידום התוכנית האסטרטגית של המחוז". 
לא של השר שנעלם, אלא של המשרד שחי וקיים.

"אחד  וקראו:  הביטו  שורו,  האסטרטגית?  התוכנית  מהי 
הציבורי  המסלול  הקמת  הינו  האסטרטגית  התוכנית  מיעדי 
הופכים  מהמגזר  הספר  בתי  בו  )ממלכתי-חרדי(,  חרדי 
המגזר  בקרב  רבה  והתנגדות  זעזוע  היוצר  מהלך  לרשמיים, 
ומצריך ייעוץ וסיוע של אדם הבקיא בדינמיקה ובשפת העולם 
הצטרפו  כה  עד  שיצליח.  מנת  על  הרבים,  גווניו  על  החרדי 
הוא  היעד  תשע"ו,  שנה"ל  לקראת  זה,  למסלול  מוסדות   54
בייעוץ  רבות  סייע  גולד  מר  מוסדות.  כ-50  עוד  של  צירוף 
שנתן למחוז לקידום והצלחת המהלך המורכב והעדין והמחוז 
נדרש מאוד להמשך סיועו במתן שירותי ייעוץ למחוז לצורך 

המשך התהליך לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו".
העניין.  לב  אינו  הוארכה  שכהונתו  גולד  אשר  היועץ 
מדובר באיש מקצוע מהשורה הראשונה שעושה את עבודתו 
נאמנה לשביעות רצון מעסיקיו, וכל גוף מקצועי היה מתברך 
היועצים  שכר  של  התחתון  ברף  היא  עלותו,  בשירותיו. 
במשרדי הממשלה. גם מתנגדיו של גולד )וקנאים בתוכנו לא 
חסרים, בכל התחומים( אינם חולקים על יכולותיו. בתקופת 
כהונתו של השר פירון, שימש גולד במקביל כיועצו של ח"כ 
הן  השיכון.  במשרד  מימיו  עוד  ליווה  אותו  אטיאס  אריאל 
בש"ס של אותם ימים והן במשרד החינוך )של אותם ימים גם 
כן( זקפו לזכותו את ניהול המגעים שהובילו לשימור מעמדה 

של רשת מעיין החינוך התורני. 
צריך לומר יותר ממילה טובה גם על מנהל המחוז שמעוני, 
הספרדיות  הבנות  למצוקת  אוזנו  את  היטה  האישי  שבפן 
רשמית  שנבחרו  פוליטיקאים  מהרבה  יותר  ומשפחותיהן, 

כמייצגי ציבור.
עמדת המצדדים בשמעוני הובאה כאן בהרחבה לפני שבוע 
אבל במקרה שלפנינו חייבים להתייחס גם לנתונים היבשים 
האקדחים  להתעלם.  ניתן  לא  ומהם  מציגים  שהמנהלים 
הרשמיים  הטקסטים  הם  תותחים!(  )אקדחים?  המעשנים 
הבחירה,  הליך  כדי  תוך  חדרים  בחדרי  ונכתבו  שנאמרו 
ומתפרסמים כאן לראשונה. המסמכים הללו מוכיחים בבירור 
במחוז,  מונהגת  שעדיין  פירון  מדיניות  נגד  הטענות  כי 

מבוססות ומנומקות.
שמרבית  לכך  בנוגע  השבוע  שהושמעה  ההגנה  טענת 
ללא  הופכת  חרדים,  אישים  הם  השטח  בדרג  המפקחים 
זו  רלוונטית למקרא הטקסט הרשמי. אליבא דמנהלי המחוז 

דרך  ה"חרדי-ממלכתי"  מהפכת  את  לחולל  המטרה:  בדיוק 
סוכני שינוי חרדים שמכירים את המגזר ולא נתפסים כאיום.

העברת  היעד:  את  פירון  סימן  בתפקיד  הראשון  ביומו 
המוכר  ממסלול  חרדיים  מוסדות  ומאות  החינוך  רשתות 
ביעדים  לעמוד  כדי  הממלכתי-חרדי.  למסלול  רשמי  שאינו 
הוביל פירון סדרת קיצוצים דרסטית, בבתי הספר ובתלמודי 
התורה. חלק מהקיצוצים טורפדו בקרב מאסף מרשים שניהלו 
ביטוי  לידי  באה  הפיתוי  אומנת  אך  החרדים  חברי-הכנסת 
פירון באמצעות הרעה בלתי פוסקת של  במשך כל קדנציית 
הספר  בבתי  רשמיים:  הלא  החרדיים  במוסדות  הקיום  תנאי 
פירון  הפטור.  ובמוסדות  ברשתות  התורה,  בתלמודי  לבנות, 
תכנן לקצץ בבשר החי עד שמנהלי המוסדות יאמרו די ויבקשו 

אשרת מעבר ל'ממלכתי-חרדי'. 
לעשות  חייבים  היו  החרדי  המחוז  הראשון שבכירי  הדבר 
החרדים,  בשותפות  ממשלה  והקמת  עתיד  יש  תבוסת  לאחר 
ההיפך  בפועל,  השתנתה.  שהמדיניות  ולהבין  דף  להפוך  זה 
קרה. ועכשיו, רק שערו בנפשכם מה היה מתרחש בסיטואציה 
מוכרזות  היו  בשלטון  שמאל  קדנציית  אחרי  אם  דומה 
כמחליפו  נבחר  היה  אריאל  אורי  מהפך.  ומתחולל  בחירות 
של שר ממרצ במשרד החקלאות, ומגלה בנייר עבודה רשמי 
שהמדיניות המוצהרת של משרדו היא הקפאת ההתיישבות, 
מנסח  שעל  להניח  סביר  לשעבר.  השר  להוראות  בהתאם 

המסמך, הייתה מיושמת מדיניות הטיפול בחתולי-רחוב.
הבין  והוא  לבן  גבי  על  שחור  הוכחות  לבנט  "הצגנו 
שהפקידים הבכירים במחוז, ממשיכים להוביל את המדיניות 
של קודמו", מסכם חבר-כנסת ביהדות התורה עם אוריינטציה 
שיתחיל  מדיניות  שינוי  על  ברורה  הסכמה  "הייתה  חינוכית, 
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ישראל פרושבברכת חנוכה שמח!
ראש העיר

אליהו קרעי
מחזיק תיק תרבות

בנים

חדוה לוי
לנגן

כל זמן 

אפשר 
דולק
שהנר

מופע מוסיקאלי עם האמנית

בס”ד

צלילים מן השמים

052-2780899
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תו
ב

יום א’  - נר ראשון של חנוכה
6.12.15  כ”ד כסלו תשע”ו

באולם הספורט מתנ”ס אבטליון
 ב-20:30 רחוב אבטליון – אלעד

חנוכה שמח באלעד לנשים 

מופע אש

מכירת כרטיסים בקופות חצי שעה לפני  האירוע מחיר מסובסד 30 ₪
 דוכני מכירה במקום
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)נר ראשון של חנוכה( 6.12.15 בשעה 20:00
ב״משכן הכינוסים״, רח׳ בן זכאי 79, אלעד)מול מגדל המים(

מכירת כרטיסים בשעה 19:30 | תחילת מופע בשעה 21:00

  מישל 
אלבז

  מישל 
אלבז
עם האמנית

זן
רו

כניסה 40 ₪

הופעה חיה עם נגניות וזמרות ליווי

״אביגיל מטפחות״
מכירה במקום.
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יום ראשון א’ בטבת בשעה 20:00
באולם הספורט, רח’ אבטליון 3
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יום שני כ”ו בכסלו נר שני בשעה 20:00
במשכן הכינוסים רח’ בן זכאי 79

מוצ”ש חנוכה נר שישי בשעה 20:30
  אולם הספורט רח’ אבטליון

:להוסיף בחלק הלבן את הטקסט הבא
ביום שני כ"ה כסליו 7/12/15 
בשעה 21:00

ש"ח בלבד 25 
 
*
 
!!! פתיחת שערים: 20:30  - הזדמנות אחרונה

  

 
 

 :

ההקרנה תתקיים אי"ה
7/12/15 ו  י כסל ה  כ" י  שנ ם  ו י
באולם הספורט ברח' אבטליון אלעד

בשעה  21:00 בדיוק

פתיחת שערים: 20:30  | הזדמנות אחרונה !!! 

מחיר כרטיס

 ₪ 25
מכירת כרטיסים במקום
חצי שעה לפני ההקרנה

     4 | ארועי חנוכה תשע”ו
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שע"י ארגון החסד "עזר בנימין"

בתכנית :

היהלום שבבוץ
הצגה חינוכית מרתקת וסוחפת 

שעה של הנאה ושמחה לכל הילדים  
בליווי שחקנים יר"ש

עם תפאורה ואפקטים מדהימים
מופקת באישור משמרת הקודש והחינוך

המסיבה תתקיים
ביום שני כ"ו כסליו נר שני של חנוכה 

בשעה 17:30 באולם הספורט רחוב אבטליון
מחיר כניסה : 10 ₪

10

 
 

לילדים/ותההקרנה תתקיים אי"ה
בהפרדה מלאה
בשעה 19:15 7/12/15 ו  י כסל ה  כ" י  שנ ם  ו י

באולם הספורט ברח' אבטליון אלעד

ארועי חנוכה תשע”ו | 5     
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יום רביעי כ"ז כסליו,
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דמי כניסה 12 ₪ 

ההצגה מיועדת לבנים מגיל 5

מאושר
ע”י

נשות חינוך
א.ב. פוקס מגישות:

דרמה מרתקת לבנות הנעורים

בס”ד

יום רביעי כ"ז כסלו 09.12 בשעה 11:00
אולם ספורט

לבנות הנעורים 
כרטיס: 20 ₪

ראש
בשמיםדשא

להבדלה
הכנת נר

עתיק
מחימר

מסגרת
לתמונה 

הכנת
שמפו

מצמחי
תבלין

האירוע יתקיים אי"ה ביום שלישי נר שני של חנוכה, כ"ו כסלו, בשעה 10:00, באולם הספורט
בברכה

האגף להגנת הסביבה

עיריית אלעד מזמינה את ילדי העיר ליהנות
מיום הפנינג סדנאות חווייתיות בנושאי סביבה ובאווירת חג החנוכה:

מחיר כניסה: 5 ₪
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מגיש:

מרתק! מלהיב! מקצועי! חינוכי!תאטרון בובות

סִביבׂוִני
ִשמחׂוִני
סִביבׂוִני
ִשמחׂוִני

ביום חמישי, כ“ח כסלו במתנ“ס העירוני רח‘ חייא 6
בנות - גילאי 3-8 בשעה: 2:00
בנים - גילאי 3-8 בשעה: 3:00

כניסה:
₪ 10

ארועי חנוכה תשע”ו | 7     
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סִביבׂוִני
ִשמחׂוִני
סִביבׂוִני
ִשמחׂוִני

ביום חמישי, כ“ח כסלו במתנ“ס העירוני רח‘ חייא 6
בנות - גילאי 3-8 בשעה: 2:00
בנים - גילאי 3-8 בשעה: 3:00

כניסה:
₪ 10
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ְיָוִנים ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי

מאן דאמר

ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב  ַוֵּיֶׁשב 
ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען )בראשית 
רש"י  פירש  א(-  לז, 
המדרש  פי  על  הקדוש 
נכנסו  הזה  הפשתני   )
פשתן,  טעונים  גמליו 
ָאָנה  ָּתַמּה,  הזה  הפחמי 
הזה,  הפשתן  כל  יכנס 
'ניצוץ  פקח אחד משיב לו 
שלך  ממפוח  יוצא  אחד 

ששורף את כולו'.
ָּתַמּה  יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה,  כך 
ואמר מי יכבוש את כולם, איך עם ישראל יוכל להתקיים 
מול המרצחים צמאי הדם הללו? כבשה קטנה העומדת 

בן שבעים זאבים )אסתר רבה י, יא(.
השיב לו הקב"ה ואמר: מה כתיב למטה ֵאֶּלה ּתְֹלדוֹת 
ַיֲעקֹב יוֵֹסף )בראשית לז, ב(, וכתיב )עובדיה א, יח( ְוָהָיה 
ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יוֵֹסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש - ניצוץ 
אחד יוצא מיוסף שמכלה את כולם, ְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום 

)שם(.
ניצוץ אחד של קדושה כשהוא באמת ואמונה - שורף 

את כל האלופים של עשיו!
לפני  ואיתנו  תוקפו  במלא  התגלה  הזה  הניצוץ 
כאלפיים שנה בשעה שעמד העם היהודי מול האמפריה 
היוונית האדירה ששלטה כמעט על כל פני תבל ובכללה 
את  בה  והחדירה  ישראל  ארץ  ועל  התיכון  מזרח  על 
תרבותה. היוונים כבשו את ליבם של צעירי הצאן מעם 

ישראל ופיתו אותם בשירה מדע ותרבות יוונית. 
הזרוע  בכח  ישראל  על  בתחילה  באו  לא  היוונים 
ובגדר של מלחמה, אלא ב"פה רך", "אנו מוכנים לחיות 
אתכם בשלום, לא נהרוג אתכם בצורה אכזרית, אך זאת 
בתנאי שאנו נכתיב לכם את דרך החיים, אנחנו נחליט 
ולפתוח  להסתחר  תמשיכו  כרגיל  "תחיו  תחיו!",  איך 
חנויות, אך תפתחו אותם גם בשבת, בשביל מה לסגור 
את החנויות? אתם רוצים יום מנוחה? תעשו זאת ביום 
דווקא  יהיה  המנוחה  שיום  חייב  לא  ראשון,  או  שישי 

ביום השבת!" כך טענו היוונים.
זו המלחמה הקשה ביותר שעמד בפניה העם היהודי, 
ועליה התפלל יעקב אבינו לפני הקב"ה ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד 
אלי  אחי-שבא  מיד  יב(,  לב,  )בראשית  ֵעָׂשו  ִמַּיד  ָאִחי 

בגדר של אהבה ואחווה.
וחיבה  אהבה  של  בדרך  בעקיפין  שנעשית  מלחמה 
היא קשה הרבה יותר ממלחמת קרב פנים אל פנים, בא 

מתאמצים לצאת נגד האויב ולהילחם בו. 
העם היהודי במשך כל הדורות ידע לעמוד ולהתגונן 
ובחנית,  בחרב  לקראתו  שבא  האויב  נגד  איתן  כצוק 
קידוש  ולמות על  צורך מסרו עצמם להישרף  וכשהיה 

ה' ובלבד שלא ימירו חלילה וחס את דתם. 
מסעי  בזמן  להורג  המוצא  יהודי  שואלים  כשהיו 

הצלב: "למה אתה יוצא להיהרג?" 

הקדושה  את השבת  "לפי ששמרתי  עונה:  היה  הוא 
ולא רציתי לחללה!!" 

אותם רשעים ארורים היו מציעים ליהודים לחלל את 
השבת ובתמורה לכך יוותרו להם.

"לא!!  ואופן,  פנים  לא הסכימו בשום  היהודים  אך 
אני אמות יהודי!" 

את  למסור  מוכנים  היו  הדורות  כל  במשך  היהודים 
משמחה  שם  ולקפוץ  אש,  למשרפות  להיכנס  נשמתם, 
כדי שלא לחלל את השבת הקדושה ולא לעבור על שום 

מצווה ממצוות התורה. 
כשהיו שואלים יהודי: "מדוע פסקו לבקוע את מוחך 

בגרזן?" 
היה עונה: "לפי שהנחתי תפילין!".

"נו, אז אל תניח" היו שואלים.
"בשום פנים ואופן, אולי אתה רוצה שאשאר גם בלי 
ראש? זה אותו דבר בשבילי! מה ההבדל אם לא הניח 

תפילין או שאהיה בלי ראש?", היה עונה. 
הבא  האויב  את  והכירו  ישראל  שידעו  בזמן  זה  כל 
נגדם במטרה להשמיד להרוג ולאבד, אך כשבאו היוונים 
והפגינו אהבה ואחווה ורצו כביכול לחיות ביחד, רוב 
והלך אחריהם. למעלה  היהודי התפתה  רובו של העם 
היה  וזה  למתייוונים!  נהפכו  יהודים  אחוז  מתשעים 
ְּכָחם ּתוָֹרָתְך ּוְלַהֲעִביָרם  בעצם כל תכלית של היוונים ְלַשׁ
לא  ישראל  שעם  הניסים(-  על  )מנוסח  ְרצוָֹנְך"  י  ֵמֻחֵקּ
ישראל, אך  יהודי אלא ככל הגויים בית  יחיה כמו עם 
לאחר שרכשו את ליבם התחילו להטיל עליהם גזירות 

קשות ונוראות-
תפילין  שיניח  מי  באש.  ישרף  מי שישמור שבת  כל 
ידקר  בתורה  שיעסוק  מי  כל  בגרזן,  ראשו  את  יבקעו 

בחרב, ועוד ועוד גזירות קשות ונוראות. 
לצערנו הרב לפני שנים לא מועטות חווינו זאת שוב 
על בשרנו, אנו מכירים היטב את התנהגותם של הנאצים 
הארורים, הכל היה אצלם בסדר מופתי בנימוס ובדרך 
יד  הסתתרה  זה  מאחורי  אך  "טנקשי","בנקשי",  ארץ, 
חיים  אנשים  שריפת  המוני,  עם  רצח  בדם,  מגואלת 

והפיכתם לאפר. 
יוון  זו מלכות  ב(,  א,  )בראשית  ְתהוֹם  ְּפֵני  ַעל  ְוחֶֹׁשְך 
הרשעה שהחשיכה עיניהם וליבם של ישראל מאביהם 
מסכתא   - יתרו  ישמעאל  דרבי  )מכילתא  שבשמים 
לך  לך  פרשת  תורה  שמעוני  ילקוט  ט,  פרשה  דבחדש 
ָהַאף  ִמְּפֵני  ָיגְֹרִּתי  ִּכי  אבינו,  יעקב  פחד  מזה  עו(,  רמז 
ְוַהֵחָמה )דברים ט, יט( של היוונים הרשעים שיבואו על 
ישראל בדרך של אהבה ואחווה במטרה לאבד מהם את 

כל הרוחניות שהייתה בהם.
אחד  ניצוץ  ליעקב,  הקב"ה  אמר  דאגה",  "אל  אבל, 
כל  את  עשיו-  בית  כל  את  ושורף  ממך  יוצא  אש  של 
שאחיזתו  יבינו  וכולם  יום  יבוא  הזרות,  התרבויות 
ועמידתו של האדם היהודי זהו אך ורק בתורתו הקדושה, 
בשמירת השבת בהנחת התפילין ובקיום המצוות, ניצוץ 
אחד של אש התורה הקדושה ילך ויבעיר את הכל, ְוָהָיה 

ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יוֵֹסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש )עובדיה 
א, יח(. 

ַקְנַקִּנים  זהו הניצוץ שנשאר מבית חשמונאי, ּוִמּנוַֹתר 
טיפת שמן קטנה שממנה  נשארה  ַלּׁשוַֹׁשִּנים.  ֵנס  ַנֲעֶׂשה 
יהודים  קבוצת  שנשארו  בזכות  וזאת  גדול,  נס  נעשה 
היוונית  האימפריה  בפני  ראשם  את  הרכינו  שלא 
שרדו  הם  והלכו.  איתנים  עמדו  אלא  הזרה,  ותרבותם 
ואנחנו ממשיכים את דרכם, ממשיכים את רוח המכבים 

הקדושים. 



ִהיא  ָצָרה  ֵעת  של  בזמן  אנו  נמצאים  אהובי,  אחי, 
נשפך,  ישראל  דם  ז(,  ל,  )ירמיה  ִיָּוֵׁשַע  ּוִמֶּמָּנה  ְלַיֲעקֹב 
אנשים הולכים לתומם ופוגעים בהם באקדחים סכינים 

וגרזנים ופיגועי דריסה.  
אך אל לנו ליפול ברוחנו חלילה כיון שאנו בוטחים 
ְיִמיֶנָך  ַיד  ַעל  ִצְלָך  ה'  ׁשְֹמֶרָך  ה'  עליון,  בקל  ובטוחים 
ְלִהָּלֵחם  ִעָּמֶכם  ַההֵֹלְך  ֱאֹלקיֶכם  ה'  ִּכי  ה(,  )תהלים קכא, 

ָלֶכם ִעם אְֹיֵביֶכם ְלהוִֹׁשיַע ֶאְתֶכם )דברים כ, ד(.
וזעקה  תפילה  להרבות  ולהתאמץ  להשתדל  עלינו 
שהם  מקום  בכל  ישראל  כלל  להצלת  תהילים  ואמירת 
צאתם  ישמור  שה'  ישראל  ושוטרי  חיילי  ולהצלחת 
החשובה  התרומה  ולשלום,  טובים  לחיים  ובואם 
ביותר שיכול לתרום כל יהודי ויהודיה בעת הזאת היא 
לקחת  עולם,  בורא  לפני  ובתחנונים  בתפילה  להרבות 
ולומר כמה מזמורי תהילים מעומק הלב  ספר תהילים 
להצלחת ושמירת כלל ישראל, העם היהודי תמיד עמד 
והתבסס על הרוחניות שבו, על לימוד התורה ושמירת 
ְּברּוִחי ָאַמר ה'  ִּכי ִאם  ְבכַֹח  ְוֹלא  ְבַחִיל  מצוותיה, כי ֹלא 
תורה  זו  י(,  ח,  השירים  )שיר  חוָֹמה  ֲאִני  ו(,  ד,  )זכריה 
מצלא  ואצולי  מגנא  אגוני  התורה  ע"א(,  פז  )פסחים 
בכל  ישראל  כלל  את  ומצלת  מגינה  ע"א(,  כא  )סוטה 
העם  של  הבצורה  החומה  היא  התורה  שהם,  מקום 
הקדושה,  התורה  בלימוד  יותר  שנרבה  וככל  היהודי, 
נרבה  כך  מצוותיה,  ובקיום  תורה  שיעורי  בשמיעת 

בהגנה ושמירה על כלל ישראל.
ישראל  שמרבים  שבשעה  מובא  הקדוש  בזוהר 
אלקי  ושפע  חסדים  יורדים  השני,  עם  אחד  בחסדים 
מלמעלה השומר ומגן על כלל ישראל. בזמן כזה צריכים 
אנו להראות איך להרבות באהבה ואחווה שלום ורעות 
ולהיות כולנו מאוחדים באחדות שלימה ואמיתית, אין 
זה הזמן לחילוקי דעות והאשמות, צריכים לשכוח את 
לעזור,  עצמנו,  מעל  להתעלות  איך  ולראות  החילוקים 
לתמוך ולגמול חסד אחד עם השני, ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעזֹרּו 

ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק )ישעיה מא, ו(.
ישראל,  באהבת  בתפילה,  בתורה,  כולנו  נתחזק 
בחסד ועזרה לזולת, ונזכה שה' יתברך ישמור את כלל 
ישראל ויאיר עלינו אורו יתברך בגאולה השלימה בחסד 

וברחמים, בקרוב בקרוב, אמן. 
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פרשתנו מספרת על האהבה 

ליוסף  יעקב  של  המיוחדת 

יוסף  את  אהב  "וישראל   –

הכתוב  ומנמק  בניו",  מכל 

הוא  זקונים  בן  "כי  זאת: 

לו". לא ניתן לפרש זאת לפי 

 – המוז'יניק  היה  שהוא  פשוטו 

הבן הקטן, שהרי בנימין היה קטן יותר. 

ועל כן מפרש רש"י על פי התרגום: "בר חכים הוא לה" 

זו  כך שסיבה  ועבר.   כל מה שלמד משם  לו  – שמסר 

היתה אחד מהדברים שגרמו לקנאתם של האחים ביוסף.

חששם של השבטים נבע מכך, שכמו שאצל אברהם 

יצחק  אצל  וכן  לישמעאל.  ולא  ליצחק,  התורה  עברה 

עברה התורה אל יעקב כשהיא מדלגת על עשיו, כך גם 

ורק  עליהם,  ותדלג  יוסף  דרך  רק  תעבור  התורה   – פה 

באמצעותו יעבור לפיד האש לדורות, ולא על ידי כולם. 

נתמכים בזה שיעקב אבינו לא מלמד אותם את  כשהם 

התורה שלמד בישיבת שם ועבר. משום כך קינאו ביוסף.

קנאה זו של השבטים מעוררת תמיהה. הרי בני יעקב 

אבל  ועבר,  שם  תורת  לא  אולי  מאביהם,  תורה  למדו 

ויצחק  אברהם  וזקנם  סבם  של  תורתם   - אבות  תורת 

יהודה  ברור שלמדו. א"כ מדוע קינאו ביוסף? הרי את 

שלח להורות לפניו גושנה – להקים ישיבה. ובאם נבחר 

ודאי שהיה תלמיד חכם,  ישיבה  בראש  כשליח לשמש 

יש  וכי  וכמו שלמד הוא מיעקב כך למדו גם האחרים. 

ועבר  שם  ותורת  הם,  שלמדו  אבות  תורת  תורות,  שתי 

שלמד יוסף, ומשום כך התעוררה בהם קנאה?

ויצחק  אברהם  האבות  של  שתורתן  לבאר,  שמעתי 

היו לה שתי מטרות. האחת, לשמור ולעשות ולקיים את 

קיימו  שהאבות  בחז"ל  שמובא  כמו  תורתך,   דברי  כל 

את התורה כולה. השנייה, לפרסם שם השם בעולם כדי 

להרבות כבוד שמים.

תורת שם ועבר הייתה שונה. שם ועבר חיו בתקופות 

היתה  הארץ  שאז  המבול,  דור  בתקופת  חי  שם  קשות. 

מלאת חמס ושחיתות, ואילו עבר חי בדור הפלגה- דור 

להתגונן  כדי  לכן,  יתברך.  בהשם  ומרידה  כפירה  של 

חדשות  דרכים  ועבר  שם  פיתחו  הסביבה,  מהשפעת 

בעבודת השם, המגוננות עליהם מפני השפעת הסביבה. 

משום כך, יעקב, כאשר נצטווה ללכת לחרן, הלך ראשית 

עשרה  ארבע  שם  תורה  ללמוד  כדי  ועבר,  שם  לישיבת 

מפני  להתגונן  איך  מהם,  ללמוד  מטרה  מתוך  שנים 

השפעת הסביבה.

סמיכה  לקבל  כדי  להבחן  שהלך  אברך  על  מסופר 

ארבעת  על  אותו  בחן  הזקן  הרב  ברבנות.  ולשמש 

רבה.  בקיאות  גילה  אכן  והאברך  הערוך  שולחן  חלקי 

בחלק  גם  בקיא  "אתה  הרב:  אותו  שאל  המבחן  בתום 

האברך  שאל   ? החמישי"  החלק  זה  "מה  החמישי"? 

בבת  הרב  לו  השיב  כזה.  חלק  על  שמע  לא  שמעודו 

בני  עם  להתנהג  איך  לדעת  זה  "החלק החמישי  צחוק: 

אדם". ואכן, לאחר שלימדו הרב  את ה"חלק החמישי" 

נתן לו הרב תעודת סמיכה.

לאחר כמה שנים, נפגשו שוב הרב הזקן והרב הצעיר. 

גם בחלק  אני בקי כבר  "היום,  לזקן:  אמר הרב הצעיר 

השישי". עכשיו הגיע תורו של הרב הזקן לשאול: "מה 

"החלק  עליו?".  שמעתי  לא  מעודי  השישי,  החלק  זה 

איך  לדעת  "זה  בחיוך,  הצעיר  הרב  הסביר  השישי", 

להתנהג גם עם פראי אדם".

יעקב אבינו שצפה שיוסף עתיד להיות בארץ נכריה, 

העביר לו את תורת שם ועבר – החלק השישי של שולחן 

ערוך, המלמד איך להתנהג בסביבה עוינת, באווירה של 

השבטים  שאר  לעומת  אדם.  פראי  של  בחברה  כפירה, 

שישבו בנחת במקומם, שלא היו צריכים לכל זה, ועבורם 

הספיק תורת האבות.

בני יעקב לא ידעו זאת, הם לא צפו ברוח קודשם את 

מכירת  של  המרות  והתוצאות  יוסף,  חלומות  מימוש 

שם  בתורת  שיתופם  באי  מקופחים  חשו  כן  ועל  יוסף. 

יוסף  רק  שלמעשה  למרות  יוסף.  אחיהם  לעומת  ועבר 

היה זקוק ללומדה ולא הם. 

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל היה בסיביר וסבל 

שם מאד. הוא לא היה יכול לקיים שם מצוות, וכך אמר: 

אני",  "מודה  ואומר  עיני  את  פותח  שהייתי  יום  בכל 

אמרתי לעצמי: על מה ? הרי אין בידי כלום, לא גמרא 

למילים:  כשהגעתי  מצוות.  ולא  תורה  לא  תפילין,  ולא 

"רבה אמונתך", שמחתי כמוצא שלל רב, כי זו המצווה 

היחידה שיש לי, ואותה קיימתי בהידור ובמסירות, ועל 

כן אמרתי בשמחה רבה, מודה אני לפניך.

על  שאומר  חכמה  המשך  דברי  על  הצביע  לימים 

הפסוק: "ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה ויאמר 

יעקב יעקב...  אנוכי ארד מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה". 

שהנה מצינו שנבואותיו של יעקב היו בלילה. ראשיתם 

בחלום של הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 

ועכשיו במראות הלילה. כדי ללמדנו שהקב"ה נמצא עם 

האדם גם ביום וגם בלילה, גם בזמנים מאירים וטובים 

וגם בזמנים חשוכים וקשים. וזאת למד יעקב אבינו בבית 

ליוסף,  זו  תורה  מלמד  כשהוא  ועבר,  שם  של  מדרשם 

שגם הוא היה צריך להתמודד עם זמנים חשוכים וקשים. 

בימים אלו, שומה עלינו לשים לב למקומנו וסביבתנו, 

ולהתגונן  להתנהג  כיצד  ועבר  שם  תורת  ללמוד  ועלינו 

ההם,  בימים  אם  ק"ו,  שהרי  הסביבה.  השפעת  מפני 

שמלאה הארץ חמס, וקם דור שלם של מרידה בקב"ה 

ח"ו, הבין יעקב אבינו שחייבים להתגונן מפני הסביבה, 

הרי שבימינו – ימים של פלאי הטכנולוגיה המשפיעים 

הרעה,  מפגיעתם  להימלט  שקשה  באופן  הסביבה  על 

לעולמה  שייך  עצמו  שרואה  ואחד,  אחד  כל  על  חובה 

וכפגיעה  כמזיק  שמוגדר  מה  מכל  להתרחק  תורה,  של 

באיכות הסביבה הרוחנית.

בן זקונים הוא לו

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל היה בסיביר וסבל שם מאד. הוא לא היה יכול לקיים 
שם מצוות, וכך אמר: בכל יום שהייתי פותח את עיני ואומר "מודה אני", אמרתי 
לעצמי: על מה ? הרי אין בידי כלום, לא גמרא ולא תפילין, לא תורה ולא מצוות. 

כשהגעתי למילים: "רבה אמונתך", שמחתי כמוצא שלל רב, כי זו המצווה היחידה שיש 
לי, ואותה קיימתי בהידור ובמסירות, ועל כן אמרתי בשמחה רבה, מודה אני לפניך
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הגרב"צ קוק מעניק את ספרו למרן הגר"ח קנייבסקי

"אין עניין להיקבר 
סמוך לצדיק"

האם ראוי לחשוש מ'עין הרע'? כמה זמן לאחר בוא 
המשיח תתקיים תחיית המתים? ומה מקור איסור קבורה 
בקומות?  למעלה מ-1000 תשובות חדשות של מרן 

פוסק-הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל מופיעות בספר 'ציוני 
הלכה' של תלמידו המובהק הגרב"צ הכהן קוק

מאת: אלי שניידר

מרן  של  פסקי-הלכה  מ-1000  למעלה 
אבלות  בהלכות  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש 
חדש,  יסוד  בספר  נחשפים  כהנים  וטהרת 
ביאורים  בתוספת  אבלות',   – הלכה  'ציוני 
והערות שכתב תלמידו המובהק, הגאון רבי 
בן ציון הכהן קוק, ראש 'בית הוראה הכללי' 

בירושלים.
התייחסותו  מובאת  הראשון  בפרק 
לעצם  זצ"ל  הדור  פוסק  של  האופיינית 
כי  החוששים  שיש  אבלות,  הלכות  לימוד 
'סימנא מילתא'. "תלמדו את  הדבר מהווה 
התורה",  חלקי  כל  כמו  בעיון,  היטב,  זה 
לחשוש.  מה  לכם  "אין  הגרי"ש.  השיב 
אדרבה, הלומד הלכות אלה – שהן מונחות 
כמו 'מת מצוה' – יקבל שכר כפול כנגד כל 

אלה שחוששים ללמוד".
היה  וכך  המחבר:  הגאון  כותב  בהמשך 
כמו  שאלות  על  להשיב  זצ"ל  רבינו  רגיל 
מכך?  לחשוש  לך  למה  וכיו"ב:  הרע  עין 
חז"ל:  כדברי  יזיק.  לא   – תחשוש  לא  אם 
קפיד  דלא  ומאן  ליה,  קפדינן  דקפיד  'מאן 
בנפשו,  רבינו  קיים  וכך  ליה'.  קפדינן  לא 
חייו  שנות  בכל  הזיקוהו  ולא  חשש  לא 

הארוכות".
מקדיש  החדש,  לספר  ההקדמה  בדברי 
בפרסום  הנדרשת  ליראה  דברים  הגרב"צ 
פסקי מרן זצ"ל: כשנשאל רבינו איך יתכן כי 
שניים שמעו מפיו את אותן מילים ולמרות 
זאת כל אחד אומר בשמו פסק אחר, השיב: 
"כל אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע". 
בין  ולב,  כליות  חודרי  נוקבים,  הדברים 
כשהמסקנה  ובין  להקל  היא  כשהמסקנה 

היא להחמיר. 
תורת  "יראתי מאד לפרסם בכתובים את 
את  מכך  ויותר  השיעורים,  את  הן  רבינו, 
שבאחת  עד  למעשה.  הלכה  ההוראות 
פנו  פנימה,  בקודש  רבינו  אצל  הפעמים 
בני ביתי בנוכחותי ושאלוהו על כך. השיב 
שמפרסמים  מה  בכל  עניין  אין  'לי  רבינו: 
מפרסמים,  כבר  ואחרים  היות  אך  בשמי, 
עדיף לי שאתה תכתוב את הדברים. כמובן 

שתבדוק ותברר את העניינים'".
התייחסות  מובאת  הלכה'  'ציוני  בספר 
אנשים  לתופעה:  זצ"ל  מרן  של  מעניינת 
קבר  חלקת  עבור  רב  הון  לשלם  מוכנים 
סמוך לקברי צדיקים וגאונים. האם זה יכול 

לעזור, בבחינת 'טוב לצדיק וטוב לשכנו'?
הגרי"ש.  השיב  עניין",  שום  בזה  "אין 
אבל  למשפחה,  כבוד  של  עניין  רק  "זה 
כלפי המת עצמו, אדרבה!", והחווה רבינו 
בידו כמשווה בין שניים, כלומר, שעלולים 
להשוות 'למעלה' בין הצדיק לשאינו צדיק. 
'ציוני הלכה' מציין בספר כי נשאל  בעל 
בענייני  לעמול  העניין  מה  פעמים,  כמה 
בימינו  שבמהרה  אנו  מצפים  הלא  אבלות, 
ולא  המתים,  תחית  תהיה  משיח,  יבוא 
שקושיא  "מלבד  אלו.  הלכות  עוד  ינהגו 
זו מעיקרא ליתא שהרי אף אם לא תהיינה 
נוהגות הלכות אבלות, ימשיכו לעסוק בהן, 
בנוסף  לעולם,  בטלה  אינה  תורה  שהרי 
לזה, תמכתי יתדותי בדברי רבינו כי תחיית 
ביאת  לאחר  שנים  רק  תתקיים  המתים 

המשיח. 
קודש  שבת  במוצאי  שהיה:  "מעשה 
בהיותי בקודש פנימה, נכנסה הרבנית אשת 
עבורו  שנקבע  אדם  על  ושאלה  ע"ה  רבינו 
ניתוח הכרחי ליום היארצייט של אביו, אך 

רוצה לדחותו כדי שיוכל לומר 'קדיש'.
החליטו  שהרופאים  כיון  פסק:  הגרי"ש 
ואת  מחר,  יעשהו  נוסף,  ניתוח  שצריך 

היארצייט ישמור בשנה הבאה...
תוך כדי שהיא יוצאת מן החדר, הפטירה 
הרבנית ואמרה: ובשנה הבאה יבוא משיח! 
לבוא  לה  כקורא  באצבעו  רבינו  סימן 
אמר  מי  רגע,  רגע,  "רגע,  ואמר:  בחזרה 
שכשיבוא המשיח לא יהיה יותר יארצייט? 
ושנים  יבוא משיח,  הרמב"ם אומר שקודם 

רבות אחר כך תהיה תחיית המתים..." 
בנושאי  פרקים  ל-41  מחולק  הספר 
שבעה,  קבורה,  כהנים,  טהרת  אבלות, 
בין  בו,  נדונים  ועוד.  יארצייט  שלושים, 
כגון  בוערים  הלכתיים  נושאים  היתר, 
ועוד,  בקומות  קבורה  המוות,  רגע  קביעת 
בדייקנות  בו  מובאת  הגרי"ש  דעת  כאשר 
זכה  הספר  אגב,  המחבר.  של  כדרכו  רבה, 
זצ"ל  הגרי"ש  מרן  של  הסכמה  למכתב 

מהימים הראשונים בהם עמל על הספר.
הגרב"צ הכהן קוק הגיע השבוע להעניק 
ורבנן גדולי התורה. כולם  את ספרו למרנן 
ובירכוהו  ובחביבות,  בכבוד  קיבלוהו 
עוד  הקודש  במלאכת  להמשיך  שיזכה 
שנים רבות – להורות הלכה ולחבר ספרים 

לתועלת הכלל.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו 
ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת 
לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי 
מכירות

דרושים



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

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

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101







4-4.5 חדרים

+5 חדרים

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 



וילות ובתים

■











3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

■








■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן

3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים

■






וילות ובתים

■
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yosiyagengmail

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

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




וילות ובתים

■




■




 ■




 ■




 ■



■





■




■




■





■






■





■








דלתון

■





■





■





■








■









■




■






wwwzlbrcom


■








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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים
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כ'- כ"ב כסלו תשע"ו 2-4/12/15 וברכה 3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228

דירות 
להשכרה





3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים





+5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

לפרסום
בלוח

03-6162228
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נדל“ן 
מסחרי
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ'-כ"ב כסלו תשע"ו 2-4/12/15   403-6162228

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

גורן
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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
■







יבניאל

ירושלים
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דימונה
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בית חילקיה
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בראשל"צ
למכירה 

מגרש 250 מ"ר
בתוכנית לבנייה רוויה
& 180,000

דן: 050-6855521
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

■








wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

כוכב יעקב
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מושב עלמה

מושב תרום
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מירון
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מצפה יריחו
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נתניה
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ספסופה
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צפון
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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מוצרים 
rושירותים
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בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855
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CREST
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בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

המזמין רכב בחו"ל, צלצלו אלינו
מבצעים חמים!

המחירים ירדו !!!
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קוממיות

■




■





■





■





■





■




■




■






ראש פינה                               
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wwwhapagodacom
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מכוניות
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בואו להגשים חלום!
מתארגנת קבוצה לקניית

 i35 יונדאי
חדשים 0 ק"מ

במחיר מציאה!!!
בכמות

מוגבלת
050-5765449
052-7123419

ועוד מגוון רכבים במחיר זול
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ישראל זכריה
טל: 054-6632298 

 tohanim2016@gmail.com

טוען רבני (למ)
מורשה ומקצועי
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ganyzumgmailcom
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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סקודה
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לפרטים ניתן לפנות לארגון אוצרות חיים רח‘ נטעים 17, ת“א
03-68880091  050-3131740  050-3131741

ביום 

חמישי קונצרט 

עם הפייטן 

משה 
חבושה 

הי“ו בהופעה 

מדהימה

מס‘ 
המקומות 

מוגבל

■







■






■







■




■





■





■





MA■






לפרסום
בלוח

03-6162228
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: כ'-כ"ב כסלו תשע"ו 2-4/12/15 603-6162228
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ירושלים 52 ב"ב 03-592841

3 ב-100 
 סריגי 
ילדים 
נערות 
ונשים

3 ב-50 
מכנסי 
ילדים 

חצאיות 
וסרפים

 50
חצאיות 
מחויטות 
לנשים

&&&

אצל בתיה
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רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
+

עניבה
180

ח לצה עניבה
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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הבגדים מהחורף 
הקודם לא 

עולים?
 3-6

ק"ג 
בחודש

פתרון 
פשוט 

תוצאות 
מדהימות

באישור משרד הבריאות

03-6313775
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כ'-כ"ב כסלו תשע"ו 2-4/12/15 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

 ■






ethelspotnikcoil

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

■




לחברת תקוה דרושים/ות

מתאמים/ות
פגישות

שכר גבוה + בונוסים
משמרות בוקר

מידי
יש03-9058075 שלוחה 2

עבודה
כל המשרות למגזר החרדי

www.glatjobs.co.il

מחפשים
עבודה?

יותר מ-4500
משרות פנויות
בכל התחומים

מחכות לכם אצלנו!

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

46840

09-7966359

054-3076560
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horvitzaehcoil
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pwallacom
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jobsmyfacecoil
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תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?
מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-768-9999

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

שאפתן?

  "
15325803294 :
0587581000 :
zm.yehida@gmail.com :

  



     






קו עיתונות דתית / 7966584 / 

שעות גמישות, תנאי עבודה נוחים 
ושכר מתגמל

מטפלים/ות 
לטיפול בקשישים

לעמותת מטב דרושים/ות

לפרטים: 03-6180641 

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בחורים�רציניים�ישיבתיים
עִדיפות�ֹלבעֹל�ֱקורא�נוסח

ספרִדי�ירושֹלמי

052-7616639

ִדרושים

14:00-20:00ֹלהתֱקשר�בין

מייִדי

חוִדשים-6שֹליחות�ֹל
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libizamiorgil
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asgmail
com
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mgrosgmailcom
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armndofwallacom
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קול העיר ב"ב / 7969332 / 

לרצ + חברת שליחויות הגדולה בגוש דן
דרושים/ות

שליחים/ות לקטנועים
• תנאים מעולים • משכורת בסיס+פרמייה+בונוס

• אפשרות למשרה חלקית גם אחה"צ
052-4207725

ליוסי
מראות
דרושים:

פקידה
מתאם הרכבות

שליח
עובדי ייצור

מחסנאי
03-5795922

תנאים טובים 
למתאימים

■
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MLsmilenetil
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horvitzaehcoil
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Doritgmailcom
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מטפלת 7:30-16:00

052-7660483

למעון בשיכון ה' בב"ב

 26& לשעה + 
נסיעות + בונוסים

■



■




■







4״
גיאוקרטוגרפיה / 64021 / נציגי טלמרקטינג /////
קו עיתונות דתית / 7971468 / סופי /דרור / 8

גיאוקרטוגרפיה
תקציבאי/ת׃ אביטל

לפרטים נוספים: 03-7682251

מחפש/ת עבודה בשעות נוחות?

üשעות עבודה- 9:15-15:30, ניתן לעבוד עד 14:00
üאנו מכבדים את המגזר החרדי ומאפשרים ישיבה נפרדת - 

גברים/ נשים üשכר 25 ש"ח לשעה + בונוס
דרישות: יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת, עברית רהוטה 

וכושר ביטוי טוב בעל פה, שירותיות

הצטרפ/י לצוות הבוקר שלנו
למכון המחקר גיאוקרטוגרפיה

מקום העבודה בתל-אביב (באזור עזריאלי)



חג חנוכה שמח!
27 סניפיה,

‘נתיב החסד’ ו-
מאחלים לכם חג חנוכה קרוב, זול  ומואר!

קרוב, ככה זול
כמה 

ולחברי המועדון
מבצעים גדולים

פה!

שנה 
ש תוקף הכרטיס ל

לחידו
שת לסניף הקרוב

שה, נא לג
חד

כוסות 
שתיה קרה

ל

100 יח’
ברקוד:8697424080118

10 4 ב-
10

וופל 
מצופה

40 יח’
עדין

10
90

יין ארבל/
מוריה/לייט

750 מ”ל
יקבי ארזה

כולל פקדון

ליח’
7

90
ריבת חלב 

מעולה

400 גר’

דג מרלוזה
בלדי

לק”ג10
אגו רוקס/

וופל אגו

כרמית

10 2 ב-
שיית 

שלי
קפה כתר

X
3 יח’

70 גר’
10

12
90

שמן זית למאור

1 ליטר
שלים

אריזות ירו

39
90

ערכה לנרות חנוכה 
שמן זית מוצק

מ

ברקוד:
7296146078222

חומוס אחלה

750 גר’
שטראוס

6
90

8
90

קונפיטורה

360 גר’
תות/דובדבן/

ש/
שמ

שזיפים/מ
אלסקה

ליח’

רביעיית טונה 
מעולה

X
4 יח’ 

140 גר’
שמן/מים/קנולה

16
90

למארז

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. 
שר 17 03-5755232 | אלעד: 

שב’’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’ קלי
03-6099821 | רח’ ר

שבי 15 08-8523639.  |  חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר חסידים -04
שדוד: הורקנוס 8 08-9409664 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ ר

שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 א
רח’ 

שב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  
9040905 | ברכפלד: רח’ ר

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית *אין מכירת 
מבצעים בתווים * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

שים/3 ק”ג
מוגבל ל-2 מימו

שנתי
ש"ח דמי מנוי 
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