
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

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

פרשת ויחי
כ. 16:06 י. 17:21ירושלים

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

ב"ב
פ"ת

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

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

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
(לשמירת הטריות)

NO FROST

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

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

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

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

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 7 ק"ג

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

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 7 ק"ג
1200 סל"ד

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

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

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

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

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

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

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

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

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

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

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

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

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

מנוע DC, גוף חימום קרמי 
W1500 :הספק ,PTC

תרמוסטט מתכוונן, נורת 
חיווי לחימום יתר, חסכוני 

בחשמל

מפזר חום קרמי מורפי ריצ'ארדס 

₪139
בטיחותי

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
במקום 180 ₪

רדיאטור המילטון 14 צלעות

₪299

בטיחותי במיוחד לחדרי ילדים.
ניתן להפעלה במשך כל הלילה ללא 

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

מפסק ביטחון פנימי.
14 צלעותבטיחותי

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

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

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
(לשמירת הטריות)

NO FROST

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

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

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

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

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 7 ק"ג

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

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 7 ק"ג
1200 סל"ד

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

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

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

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

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

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

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

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

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

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

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

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

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

מנוע DC, גוף חימום קרמי 
W1500 :הספק ,PTC

תרמוסטט מתכוונן, נורת 
חיווי לחימום יתר, חסכוני 

בחשמל

מפזר חום קרמי מורפי ריצ'ארדס 

₪139
בטיחותי

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
במקום 180 ₪

רדיאטור המילטון 14 צלעות

₪299

בטיחותי במיוחד לחדרי ילדים.
ניתן להפעלה במשך כל הלילה ללא 

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

מפסק ביטחון פנימי.
14 צלעותבטיחותי

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי י"ג בטבת תשע"ו   25/12/15 גיליון מס' 1151

למידע נוסף ולהטבות, 
היכנס/י לאתר:

http://web.2all.co.il/uriellamed
 054-3998080

לא בשבת

מורה 
נהיגה 

דתי

 מורה לנהיגה לרכב ידני / אוטומטי
 הקפדה על משך זמן השיעור

 אדיבות אמינות וסבלנות
 תנאי תשלום נוחים

 הקפדה על משך זמן השיעור

ניתן 
לשלם

 בכרטיס 
אשראי



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מקרר מקפיא עליון 380 ליטר
בנפח 313 ליטר

No-Frost 
 Multi-Flow

Cooling System
D דרוג אנרגטי

₪1,790
No-Frost 

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

אפשרות לאחסון 
בקבוקים במדפים 
אוולים, מקפיא עד 
למינוס 12 מעלות 

צלסיוס

₪699

מקרר מקפיא עליון 

₪999

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

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

אנטי בקטריאלית מובנת במקרר, 
 Multi Air-Flow מערכת

,C תאורה פנימית, דרוג אנרגטי
דמוי נירוסטה.

₪4,090  NO
FROST

מקרר 3 דלתות מפואר היטאצ'י

₪5,790

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

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

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

שנות אחריות
מלאה 7

Basic 14 מזגן אלקטרה

₪ 1,860

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

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

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

יצרן קוביות קרח אוטומטי,  
B דרוג אנרגטי

שנות אחריות
ע"פ תקנון יבואן 10₪7,990

תנור בנוי סאוטר נירוסטה
תנור בישול ואפייה מולטי 

סיסטם יוקרתי וחדשני, 
10 תוכניות, תוכנית חימום 

מהיר (4 דקות), 
תבניות אפייה בטכנולוגיית 

 ,Pro Cook -ה
דלת 3 שכבות זכוכית, 

 ,A דירוג אנרגטי

₪1,790

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

כולל טורבו אקטיבי.

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס  תוצרת גרמניה

תוצרת גרמניה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

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

5 להבות עם שליטה 
מדויקת על עוצמת 

הלהבה,  הצתה 
אלקטרונית, חיישן 

בטיחות

כיריים גז מידאה 5 להבות  משטח זכוכית

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

נפח ענק 74 ליטר בגימור 
נירוסטה, דרוג אנרגטי 

A, מערכת תרמית חכמה 
ThermiC°Air להולכת 

האוויר, סקירה אלקטרונית של 
מצבי פעולת התנור.

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  דירוג 3
אנרגטי
A

₪3,490
₪1,990

תנור 
פירוליטי

תוצרת גרמניה

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

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,590

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

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

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

₪1,890
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

דירוג 
אנרגטי
A

רדיו 
שעון + 

תחנת עגינה 
מתנה

מהירות סחיטה 1000 סל"ד, 
פיקוד אלקטרוני. שקילה 

אוטמטית, זיהוי עודף קצף 
וביצוע שטיפה נוספת 

להיגיינה מקסימלית, פעולה 
מיוחדת להפחתת קמטים

מכונת כביסה בוש 1000 סל"ד

 1000 סל"ד

₪1,690 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

דירוג 
אנרגטי
A

15 תוכניות, צג דיגיטלי, 
שקילה אוטומטית, תוכנית 

מהירה ב- 30 דקות, 
.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490

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

מדיח כלים בוש צג דיגיטלי

₪2,390
תצוגה דיגיטלית

דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מדיח כלים אינטגרלי מלא ווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

12 מערכות כלים, 5 תוכנית 
הדחה, 4 טמפרטורות שונות 

כולל תוכנית אינטנסיבית, 
דרוג CLASS A+, 15 ליטר 

למחזור הדחה

₪2,690 מיקסר 
פיליפס 

מתנה!!!

סדרת המדיחים המפוארת של אלקטרה

₪1,790
₪1,390₪1,590
₪1,590

מדיח רחב

מדיח חצי אינטגרלי

מדיח אינטגרלי מלא

מדיח צר
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק',
 : AAA דרוג

בטיב ההדחה, 
חסכון באנרגיה  

וטיב הייבוש

דירוג 
אנרגטי
A

AAA דרוג

VARIO SPEED לחצן
מנוע ללא פחמים, עם מערכת 

aqua Sensor החיישנים
AAA דרוג אנרגיה

 Duo Power- זרוע

מדיח כלים קונסטרוקטה

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

תוצרת 
גרמניה

דירוג 
אנרגטי
A

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע נירוסטה.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪399
4 שיטות אפיה ובישול, 

מערכת גז מתוצרת 
איטליה, שסתום בטחון לכל 

מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור משולב אלקטרה

₪1,690 טורבו אקטיבי

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק�ג

₪1,250

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

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

מייבש כביסה אלקטרה דיגיטלי

₪1,190

נפח 6 ק"ג
צג דיגיטלי לחיווי סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,580 + מעבה

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3

₪179
20 ליטר 

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

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

כיריים קרמיות בוש טאצ'
נעילה בפני ילדים, 

טיימר כיבוי אוטומטי, 
ללא מסגרת גימור 
בשיפוע, 4 טבעות 

בישול במהירות גבוהה, 
טאצ� דיגיטלי

₪1,790
תוצרת גרמניה

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 ליטר

 Flat & Dual Multi Flow 
טכנולוגיית פיזור אויר בתא 

הקירור ובתא ההקפאה דרוג 
D אנרגטי

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

 Multi Flow מערכת פיזור האוויר
 ,No Frost  ,מדחס אינוורטר

B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

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

מזגן עילי 3.5 כ"ס –טורנדו

₪4,990

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

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

שנות אחריות
מלאות 5

חיישני בטיחות בכל 
מבער למניעת דליפות 

גז, מבערי גז בעלי ראשי 
גז יצוקים, מבערים 

חדישים 2 חלקים לניקוי 
קל ולהגנה בפני נזילות 

SAUTER כיריים גז 4 מבערים

₪699

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

₪2,190

1000 סל"ד

דלת רחבה
נעילת ילדים

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

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

נירוסטה, טיימר השהייה, נעילת 
 A ילדים, דירוג אנרגטי

מכונת כביסה פוג�יקום 6 ק"ג

₪1,150
נפח 6 ק"ג

800 סל"ד

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

טכנולוגיית החוש השישי, 
טיימר, תוכניות מיוחדות, תוף 

נירוסטה, חיישני לחות.

תוצרת 
צרפת

נפח 8 ק"ג
+ מעבה

₪2,190

מייבש כביסה 8 ק"ג AEG + מעבה

₪2,590

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

צג דיגיטלי, חיישני לחות, 
תוף PROTEX לייבוש כביסה 

+ מעבה+מעבהעדינה.
נפח 8 ק"ג



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי י"ג בטבת תשע"ו   25/12/15 גיליון מס' 1151

מאות חרדים ישולבו 
במשרדי הממשלה

ז"ל  רביץ  אברהם  שהרב  אחרי  שנה  כעשרים 
קידם הצעת חוק העדפה מתקנת לחרדים, אישרה 
הממשלה את יוזמת יו"ר ש"ס דרעי והחליטה על 
שורת צעדים מעשיים לשילוב חרדים במשרדי 
הממשלה ובשירות הציבורי  היעדים המידיים: 
שילוב מאה וחמישים עובדים חרדים חדשים מדי 
להצעת  הפלטפורמה    המדינה  בשירות  שנה 
ההחלטה: הצעת החוק שהגיש ח"כ משה גפני 
בהסכמים  הוכללה  אשר  שעברה,  בקדנציה 
הקואליציוניים של ש"ס ויהדות התורה  רה"מ 
נתניהו: "מתחייב לאפשר לחרדים להשתלב גם 
בסקטור הציבורי וגם בסקטור הפרטי"  יו"ר 
ש"ס דרעי: "זהו ההישג הגדול של הקדנציה" 

/ בי"ס לפוליטיקה

מיוזמה מהפכנית של הרב רביץ ז"ל ב-96' ועד לאישור הממשלה ב-2015

קיום  קרדיט  על  המאבק  ברכה?  למי  תודה  למי 
ההסכמים חוזר לעונה חדשה / בי"ס לפוליטיקה

 העדפה מתקנת בממשלה. דרעי, נתניהו וליצמן בישיבת הממשלה, השבוע

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

פרשת ויחי
כ. 16:06 י. 17:21ירושלים

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

ב"ב
פ"ת

אושרה ההקצאה למרכז התורני 
בראשות הגר"צ בוארון

ראש העיר עו"ד איציק 
ברוורמן נפגש עם הגאון 
הדיין רבי ציון בוארון 

שליט"א בבית מדרשו בפ"ת 
ובישר לגר"צ על החלטת 

העיריה לאשר הקצאת קרקע 
לבניית המרכז התורני ובית 

המדרש בראשותו בעיר
/ עמ' 6

כינוס מרשים בהיכל 
התרבות לחלוקת 

פרסים לסיום מבצע 
"הקשבה" בתלמוד 

תורה "נטיעים" פתח 
תקווה / עמ' 10

כינוס מרומם בת"ת "נטיעים"

הכנסת ספר תורה בהדר גנים
במלאת ארבע שנים לפטירתו של הרה"צ רבי משה 
אשכנזי זצ"ל - ביום רביעי י"ח בטבת יוכנס במעמד 

מפואר ספר תורה לע"נ בשכ' הדר גנים / עמוד 8

כעת הקורס 
קרוב לביתך

הדר גנים
פתח תקוה

פרטים בעמ‘ 15





 

בשם ד׳ נעשה ונצליח!

בבארות יצחק
מחלקת הפירות והירקות מתחדשת

ואתם מרוויחים!
   יותר טרי  יותר מגוון 

 יותר נקי  יותר זול  יותר כשר

פראייר מי שהולך לשוק!

תמיד תצאו בזול.
נותנים

למחיר לדבר!

כביש נתב"ג – פ"ת, צומת הטייסים
שעות פתיחה: א'-ב' : 10:00-22:00, ג'-ד': 10:00-23:00, 
ה': 10:00-24:00, ו': 7:30-13:30, מוצ"ש: 19:30-22:00

מחלקת פרות וירקות



בפתח-תקוה12 " ב תש"ע 121//1   י"ג בטבת תשע"ו 625/12/15 בני ברק בני ברק12

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

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

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

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 

אביחי חדאד, אורי ירושלמי,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: אהרן נצר

ראש  נפגש   , מאוחרת  לילה  האחרון בשעת  חמישי  ביום 
העיר עו"ד איציק ברוורמן עם נשיא בית הדין הרבני העליון 
הגאון רבי ציון בוארון שליט"א בבית מדרשו שברחוב קיש 
בשכונת שעריה. ראש העיר התקבל ע"י הרב שליט"א עם תום 
שיעורו השבועי הקבוע, לשיחה על עניינים שונים, ובכללם 
שוחחו על תוכניות הרב להקמת מרכז רוחני בשכונת שעריה. 
ראש העיר ניצל את ההזדמנות ע"מ להודיע לרב ישירות על 
בראשות  הרוחני  המרכז  הרמת  את  לאשר  החלטתו  אישור 
"התקווה"  קהילת  שעריה,  בשכונת  שליט"א  בוארון  הרב 

ועמותת "יאיר נרי".
קדמה לכך שיחה בין ראש העיר איציק ברוורמן לבין חבר 
מועצת העיר ויו"ר האגף התורני אליהו גינת, בה הודיע לו 

ראש העיר על החלטתו לאשר את ההקצאה.
הגאון הגר"צ בוארון שימש כראש אבות בתי הדין בפ"ת 
לפני שמונה לתפקיד הרם של נשיא בית הדין הרבני העליון. 
להפצת  להתמסר  ובכוונתו  מתפקידו  הרב  יפרוש  בקרוב 
בתחילה,  משכנו  היה  בה  בעיר  הרחב  לציבור  ודעת  תורה 
פתח תקווה. מרכז רוחני זה מיועד להכשרת רבנים ודיינים, 
ומתן ייעוץ לכל דורש בכל ענין וענין. כבר היום מוסר הרב 
בוארון שיעור קבוע בכל יום חמישי בבית הכנסת "התקווה" 
שוכן  הבאים,  את  מלהכיל  צר  המקום   .50 קיש  שברחוב 

במבנה ישן ורעוע שאינו מכבד את באיו.
מזה כ-15 שנה שמקורבי הרב פעלו לקידום הקצאת קרקע 
הנושא  הובל  לתפקידו  מונה  ומאז  העתידי,  הרוחני  למרכז 
ע"י מ"מ ראש העיר אוריאל בוסו שהביא את ההקצאה עד 
ביקש  הקודמת  בקדנציה  כבר  כי  יצויין  הסופיים.  לשלביה 
בוסו, לקדם את ההקצאה עבור "קהילת התקווה" בשעריה, 
ואכן המועצה אישרה את ההקצאה כבר ב-30/6/13, אולם 
בשכונה  גורמים  מול  דעות  חילוקי  כולל  שונות,  מסיבות 

שהביעו התנגדות להקצאת המגרש, ההקצאה נעצרה.
עם מינויו של ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן לתפקידו, 
נרתם ראש העיר מול מתנגדים שונים שקמו וניסו לעצור את 
ההקצאה שכבר עברה את כל שלביה החוקיים עוד טרם נכנס 
ככל  ועשה  ההתנגדויות,  שלב  כולל  העיר,  כראש  לתפקידו 
ראש  אישור  הסופי,  לאישור  תגיע  שההקצאה  כדי  יכולתו 

העיר, דבר שכאמור, הוענק השבוע.
בשבוע שעבר נפגש ראש העיר עם נציגי המתנגדים, שמע 
בקשב רב את טענותיהם, והעניק את התשובות לשאלותיהם. 
ובכך  התנגדותם  את  המתנגדים  הסירו  זו  פגישה  בעקבות 
נסללה הדרך להענקת האישור המיוחל לו ציפה הרב. בשיחת 
ועידה טלפונית שיזם מקורבו של הרב בוארון, בישר ראש 
העיר לגר"צ בוארון על החלטת העיריה לאשר באופן סופי 

את ההקצאה, ואת הסיבות לעיכוב בהחלטתו. 

 ביניים: שנים של סחבת הגיעו לקיצן

מקורבי הרב ביקשו מראש העיר כי יגיע לקבל את ברכת 
בשכונת  חמישי  ביום  שיעורו השבועי  לאחר  הרב שליט"א 

שעריה, וכך אכן היה. ברוורמן הגיע לבית המדרש והתקבל 
בחמימות ע"י הרב בוארון. ראש העיר הודיע לחברי הועד של 
ביהכ"נ שפעלו בנושא, בנימין דרשן חבר המועצה לשעבר 
מנהל  כהן  ומנשה  בוארון  גברי  בוארון,  הרב  של  ומקורבו 
גרינהוייז  צילה  הגב’  את  עידכן  כי  ומשגב",  "חסד  עמותת 
ההקצאה,  את  לאשר  החלטתו  בדבר  נכסים  אגף  מנהלת 
האישור.  של  הפורמליים  השלבים  את  לזרז  אותה  והנחה 
אישורים  הרבה של  את המורכבות  בדבריו  ציין  העיר  ראש 
מסוג זה וכי הוא שמח כי סוף סוף יוכל הרב להתחיל לבנות 
בית מדרש ראוי לאחר שנים רבות של סחבת שהגיעו לקיצן.

ראש  את  רבה  בחמימות  בירך  שליט"א  בוארון  הגר"צ 
לשם  הכל  עושה  אני  שתדע.  רוצה  אני  העיר,  "ראש  העיר. 
שמיים, אין לי מזה כלום. שום דבר. רק תורה לשם שמיים. גם 
תרומות שאני מקבל הולכות כולן לצדקה. שום דבר לא אליי. 
אני רק רוצה שיהיה מקום מכובד ללמד בו תורה ולעשות בו 
כולם.  וחילונים.  דתיים  חרדים,  אלינו,  באים  כולם  חסדים. 
בא  או  תורה  ללמוד  בא  אם  בין  שווה,  אחד  כל  ובשבילנו 
סוף העיריה  ואני שמח מאוד שסוף  בגירושין.  ייעוץ  לקבל 
מי  לכל  מודה  מאוד  מאוד  ואני  ההקצאה.  את  לנו  אישרה 

שטרח וסייע בעדנו לברך על המוגמר".
יו"ר  אך  רבים.  אבות  "להצלחה  אמר:  גינת  אליהו  הרב 
תנועת ש"ס בפתח תקווה, הרב אוריאל בוסו, ביחד עם ראש 
העיר ברוורמן, השכילו למצוא יחד פתרונות יצירתיים ומגיע 
להם ישר כח גדול". בוסו, המשמש כיו"ר אגף השכונות, פעל 
בכל יכולתו להסרת ההתנגדויות של ועד השכונה ומתנגדים 
נוספים להקצאה. ראש העיר ברוורמן נרתם אף הוא כאמור 
במלוא כובד השפעתו, ולשיתוף פעולה זה התוצאה החיובית 

ניכרת היטב בשטח.
מנהל עמותת "חסד ומשגב" מנשה כהן, שאף היה פעיל 
הרב  שמחת  את  מציין  שליט"א,  הרב  של  מטעמו  בנושא 
בוארון  ציון  "הרב  העיר.  ראש  ע"י  ההקצאה  אישור  לנוכח 
שיבח את ראש העיר ואמר עליו, זה איש שפיו וליבו שווים. 
יש לו אהבת אדם מאין כמותה, בעל מידות אצילות, תמיד 
מכבד  אמת,  אומר  תמיד  התושבים,  לצורכי  בנועם  מקשיב 
פנה  אותך',  לארח  תמיד שמחים  'אנו  כגדול.  קטן  אדם  כל 
תהיה  שתמיד  אותך  מברך  'אני  ואמר,  העיר  לראש  הרב 
הרבים  הקשיים  כל  את  בנקל  ותצלח  תצליח  תמיד  לראש, 
אנו  כך  ועל  בזכותך  היא  הזו  כי הקצאה  לפתחך,  העומדים 
מעריכים ומוקירים ומודים לה' שיש לנו ראש עיר כמותך'. 
ראש העיר שישב שעה ארוכה גם לאחר השיעור, שוחח עם 
הרב והתושבים שפנו אליו ספונטנית לעזרה בבעיות השעה 
וסיפר להם על התפתחות השכונות והפעילויות המתקיימות 

בהן ותוכניות הפיתוח שמתקדמות בקצב מואץ".

אושרה ההקצאה למרכז התורני 
בראשות הגר"צ בוארון

  ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן נפגש עם הגאון הדיין רבי ציון בוארון שליט"א בבית מדרשו בפ"ת
במהלך הפגישה בישר ברוורמן לגר"צ על החלטת העיריה לאשר הקצאת קרקע לבניית המרכז התורני ובית 
המדרש בראשותו בעיר  נציגי ש"ס ומ"מ ראש העיר אוריאל בוסו הובילו את מהלך ההקצאה מתחילתו 
 ראש העיר ברוורמן פעל להסרת ההתנגדויות של ועד השכונה וחתם על האישור המיוחל  מקורבי 

הרב בוארון: "הרב שמח שמחה גדולה ומודה מאוד לכל המסייעים"

הגר"צ בוארון עם ראש העיר ברוורמן עם אישור ההקצאה, השבוע



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: כ"ו בכסלו - ב' טבת תשע"ו (8-14.12) 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. ט.ל.ח

עשרות מבצעיםשמונה ימים
עשרות מבצעיםשמונה ימים
עשרות מבצעיםשמונה ימים

מארז נֿר
מגדים 

888₪

שמפו / תחליב רחצה
 750 מ"ל 

כיף

₪  ליח'888

סופגניה

מועדוןלחבריבלעדי
10

7 ב-  
ללקוחות מועדון₪

מטבעות שוקולד
כרמית

888₪

2 ב-

888888 8מועדוןלחבריבלעדי
3 ב-  

ללקוחות מועדון₪

חטיף ספיידר
80 גרם

 ברוס ברוס

888₪

5 ב-

קמח תופח מאליו
1 ק"ג  

אסם

888₪

מועדוןלחבריבלעדי
ללקוחות מועדון6₪

מארז שי סביבון גדול  
כרמית

סוכר
1 ק"ג 
שדות

שמן קנולה
1 ליטר 

שפע

₪10  ליח'

₪10
 3 ב-

₪10
 6 ב-

₪18
 3 ב-

מרשמלו
30 גרם

שטראוס

₪10
 6 ב-

במבה/ במבה נוגט / דובונים / 
אפרופו / ביסלי / פופקורן

40 - 80 גרם  
אסם

₪20
 6 ב-

טבלאות פסק זמן
110 גרם

עלית

₪10
 2 ב-

שמן קנולה

מארז שמיניית
חטיף דגנים 

תלמה

₪1290  ליח'

אלסבון פמילי
1 ליטר

888 ₪

מארז זוג קטשופ
750 מ"ל 

אסם

בלעדי₪16
לחברי
מועדון

בלעדי
לחברי
מועדון



בפתח-תקוה8        י"ג בטבת תשע"ו 1225/12/15

נפתחה סדרת הקונצרטים למוסיקה יהודית 
בשבוע שעבר התקיים קונצרט חזנות הראשון בסדרה - בהפקת האגף 
לתרבות תורנית בפתח תקוה  בחודשים הקרובים מתוכננת עוד סדרה 

של אירועי שירה יהודית וחזנות

מאת: יעקב פלדמן

של  יהודית  למוסיקה  הקונצרטים  סדרת  נפתחה 
הכותרת  תחת  תקוה.  בפתח  תורנית  לתרבות  האגף 
הראשון  שעבר  בשבוע  התקיים  לו"  נריע  "בזמירות 
מקהלת  יהודית:  ומוסיקה  לשירה  קונצרטים  בסדרת 
"בזמירות" בניצוחו של יותם סגל, אירחה  את החזנים 
רובין  יעקב  רוט,  אברמי  וינבך,  דוד  גליק,  שלמה 

וראובן פינסקי ואת מקהלת "בנימין".
שבתות  יצירות  "ממיטב  הייתה  המשנה  כותרת 
כיום  שנחשבת  "בזמירות",  מקהלת  החזנות". 
חזנות,  בשבתות  חזנים  בליווי  המובילה  למקהלה 
ביותר,  הראויה  בדרך  להיווסדה  שנים  שמונה  חגגה 
מנחם  עם  לתפילה  ביותר  הקרוב  בסגנון  בקונצרט 
העיבודים  על  סגל  ויותם  הפסנתר,  על  בריסטובסקי 

והניהול המוסיקלי.
במהלך הערב הושמעו יצירות מקוריות של המנצח 
עצמו כגון: מי שעשה ניסים, מי שברך לקהל ויצירות 
מוכרות  יצירות  לצד  למקהלה,  ויחודיות  נוספות 
ואהובות בתפילה כמו ממקומך-וידר, לק-ל ברוך-בן 

ברוך, השיר שהלויים-אלתר/גנטשוף ועוד.
המקהלות השתתפו בכל היצירות והחזנים הופיעו 
בשיתוף  ואף  בטריו  בדואטים  הקונצרט  רוב  לאורך 

פעולה מלא של כל החמישה.
פתח  מלבסקי  של  הקדש"  "קהילות  היצירה  את 
המנחה צביקה פלורנטל במונולוג מרטיט לב ואישי 
התחילה  והיצירה  השואה  את  ששרדו  הוריו  על 
שריפה,  במנגינת  הרחמים  לאב  מיוחדת  בפתיחה 

אחים שריפה, ולא נותרה עין יבשה באולם.

לצד יצירה שכזאת שרה מקהלת בנימין את הפיוט 
"יגדל" שהולבש על מנגינת "אברהם אבינו" הידועה 
הבס  זמר  של  בבוזוקי  ליווי  והגימיק,  בלאדינו, 
פלורנטל,  שמוליק  "בזמירות"  מקהלת  של  הצעיר 
.בערב, שהתקיים בחסות האגף  לכל תשואות הקהל 
מר  העיר  ראש  נכחו  פ"ת,  בעירית  תורנית  לתרבות 
אבי  תורנית מר  ברוורמן, ראש האגף לתרבות  יצחק 
בלושטיין, מנהל האגף, מר שמואל זלצר, והמוסיקאי 

והמנצח אבי ברק.
הקונצרט הסתיים בקטע קצבי ומקפיץ של "עושה 
לקהל  שגרם  קרליבך  שלמה  ר'  של  בלחנו  שלום" 
לעמוד על רגליו, ואף חברי המקהלה התקשו לעמוד 
במקום והחלו לרקוד לצלילי סולו הפסנתר של מנחם 
את המנצח. גם  סוחפים  כדי שהם  תוך  בריסטובסקי 
בע"ה  שיתקיים  הבא   לקונצרט  מתכוננים  באגף 
בהיכל התרבות לקראת ט"ו בשבט על יצירות המופת 
המוסיקאלי  בניהולו  החסידים,  וחצרות  החזנות  של 

של אבי ברק.

המקהלה, החזנים והמנהל המוסיקאלי יותם סגל

הכנסת ספר תורה 
בהדר גנים

במלאת ארבע שנים לפטירתו של הרה"צ רבי משה 
אשכנזי זצ"ל - ביום רביעי י"ח בטבת יוכנס במעמד 
מפואר ספר תורה לע"נ בשכ' הדר גנים  כתיבת 

האותיות בבית בנו, הרה"ג ר' יהודה אשכנזי

מאת: אלי שניידר

לקראת  רבה  והיערכות  תכונה 
מעמד הכנסת ספר תורה ראשון וציון 
ארבע שנים להסתלקותו של המחנך 
הדגול מזכה הרבים הצדיק רבי משה 
תשב"ר  לימד  אשר  זצ"ל,  אשכנזי 
'שתילי  בת"ת  ישראל  ילדי  לאלפי 
זיתים' בבני ברק בנאמנות ובמסירות 

רבה במשך עשרות בשנים.
ה',  עובד  של  האצילית  דמותו 
שידע  דרדקי  מלמד  חכם,  תלמיד 
על  שמים  ויראת  תורה  להאהיב 
והאמת  הענווה  כשסמל  תלמידיו, 
לראשו בכל אורחותיו, חקוקה היטב 
הן  תלמידיו,  אלפי  של  בליבותיהם 
בביהכ"נ  והן  זיתים'  'שתילי  בת"ת 
'אור החיים' ומשם המשיכו בנתיבות 

דרך ד' בכל הארץ.
ספר התורה יוכנס ברוב פאר והדר 
לבית הכנסת המרכזי 'חזון עובדיה' 
זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבי  ע"ש מרן 
אי"ה  יתקיים  המעמד  תקוה.  בפתח 
בטבת  י"ח  רביעי  יום  הבא,  בשבוע 
תשע"ו. כתיבת האותיות האחרונות 
בספר תורה תחל בשעה 17:30 בבית 
יהודה אשכנזי ומשם  ר'  בנו הרה"ג 

תחת  חוגג  והמון  בשמחה  יצאו 
המרכזי  הכנסת  בית  לכיוון  אפריון 

"חזון עובדיה" בשכונת הדר גנים.
מצוה  סעודת  תתקיים  מכן  לאחר 
וראשי  תורה  גדולי  בהשתתפות 
נס את פעליו,  יעלו על  ישיבות, בה 
דוגמא של שליח ציבור שעליו נאמר 
כי כולו היה בבחינת משה עבד ה'. 
של  לכבודה  המעמד  יהיה  גדול 

תורה.

הרה"צ ר' משה אשכנזי זצ"ל

פלאפל בר כוכבא
למהדרין מן המהדרין בהשגחת בד"ץ מישקולץ

מנה פלאפל, סלטים, וצי'פס 
חופשי חופשי עד שתשבעו...

בלבדהכל ב-10
&

בר כוכבא 35, פ"ת, 077-4024036

שווה לצאת 
עם כל המשפחה 
לחוויה זולה ומהנה...

בס"ד

במופע שירה למילותיו של דוד המלך בתהילים לצד שיריו המוכרים והאהובים 
מלווה בהרכב נגנים המשלבים כלים אותנטיים לצד מודרניים

החוויה היהודית תשע"ו // מופע מס' 2

דוד ד'אור
זמר אורח

ישי ריבו

אי"ה ביום רביעי כ"ה טבת תשע"ו 6.1.16 בשעה 20:30 
בהיכל התרבות פתח תקוה רחוב המכבים 5 

לכרטיסים: בקופות 9125222
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מאת: יעקב פלדמן

השתתפו  חולים  ממשפחות  נפשות   750
ארגון  ע"י  שנערך  מיוחד  הפנינג"  ב"יום 
החסד "עזר מציון", בנר שביעי של חנוכה 
לילדים  פעילויות  של  רחב  במגוון  בפ"ת, 
במערך  הגיעו  המשתתפים  מאות  ולהורים. 
ונהנו  הארץ  רחבי  מכל  מסודר  אוטובוסים 
צהרים,  ארוחת  כולל  עשירה,  מפעילות 
מחוזקים  כולם  יצאו  היום  כשבסוף 
פעילויות  שלל  מלבד  זאת  ומעודדים. 
והורים,  לילדים  החנוכה  בימי  ומסיבות 
סרטן  בחולי  לתמיכה  המחלקה  באמצעות 

שע"י "עזר מציון".
המחלקה  מנהל  פרוינד,  זאב  הרב 
"יום  כי  מספר  סרטן,  בחולי  לתמיכה 
ממערך  כחלק  נערך  המיוחד  ההפנינג" 
מציון"  "עזר  שמעניקה  והתמיכה  הליווי 
השנה,  ימות  כל  משפחתו  ולבני  לחולה 
המחלה,  שלבי  בכל  וייעוץ  תמיכה  ליווי, 
מתן ארוחות חמות, הסעות, עזרה בעבודות 
טיפולים  המשפחה,  לבני  חונכים  בית, 
רגשיים, משחקיית השאלה, קבוצות תמיכה 
ובני  להורים  נופש  ימי  עריכת  וכן  להורים 

לילדי משפחות  חוגים שבועיים  המשפחה, 
ברק  בבני  אלו  בימים  נפתחו  אשר  החולים 

ובירושלים, ועוד. 
נרות  הדלקות  כללו  בחנוכה  הפעילויות 
ולתשושי  לחולים  מסיבות  חולים,  בבתי 
ועוד,  פרטיים  בבתים  אבות,  בבתי  נפש 
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, יו"ר "עזר 
אשר  שליט"א,  צ'ולק  חנניה  הרב  מציון" 
חיזקו את המשתתפים, עודדו ושימחו אותם.

בו  ההפנינג,  יום  הייתה  הכותרת  גולת 
השתתפה כמעט כל משפחה שלה יש חולה, 
ל"ע, מכל רחבי הארץ, בסיומו כאמור, יצאו 

כולם מחוזקים ומעודדים. 

מאת: אלי שניידר

הסמוכים  השבועות  ב-4  שנה  כמידי 
של  ההנהלה  צוות  יוצאים  החנוכה,  לחג 
ב"מבצע  והמלמדים  בפ"ת  נטיעים  ת"ת 
בתודעתם  היטב  שנצרב  מבצע  הקשבה", 
מטרותיו   הצאן,  צעירי  הרכים  הילדים  של 
של המבצע נועדו לחזק את ההקשבה וע"י 
בכל  הלימוד  חדוות  את  יותר  לרומם  כך 

הכיתות ובכל המקצועות,
המבצע  מתחילת  שבוע  לאחר  כבר 
כאשר  המבורכות,  תוצאותיו  וניכרו  נראו 
התלמידים מתאמצים ומשתדלים יותר ויותר 
בכיתה,  נאותה  בהקשבה  להישגים  להגיע 
ובהישגים לימודיים גבוהים ומבורכים, ואף 
נצברו לזכותם נקודות טובות בבחינת "מתן 
הפרסים  חלוקת  לקראת  בצידה"  שכרה 

השנתית במסיבת החנוכה.
בשנה זו הופקו לקחים משנה קודמת בה 
היתה צפיפות יתר באולמי שרת ובעצה אחת 
עם הצוות החליט המנהל שליט"א להעתיק 
את מקום המסיבה ל"היכל התרבות", מקום 
את  להכיל  שיוכל  לשמו  וראוי  ידיים  רחב 
ברגעים  לשמוח  שמגיעים  הרבים  המאות 
התלמידים  הם  הלא  מבניהם  נחת  של 
היקרים הי"ו. וכך, בליל חמישי של חנוכה, 

נערך הכינוס.
מלווים  שבת,  בבגדי  הת"ת  תלמידי 
אבות  יקרים,  אברכים  וילדיהן,  באימהות 
את  ותפסו  נכנסו  וסבתות,  סבים  ובנים, 
 19:00 השעה  לאחר  קצת  באולם.  מקומם 
ונפתח  האות  ניתן  המסיבה,  תחילת  שעת 
האירוע ע"י דברי פתיחה משולבים באגדות 
חז"ל ואמרות חינוך מפי המנהל הרב שלמה 

ביטון שליט"א.
הוזמנו  המנהל  של  הפתיחה  דברי  לאחר 
תלמידי כיתות ב' וג', למחרוזת שירי חנוכה, 
בניצוחם של המחנכים הרב דן צדוק מחנך 

כיתה ג' והרב גבריאל דוויק מחנך כיתה ב'. 
המאירי  יניב  של  בניצוחו  הת"ת  מקהלת 
מחרוזת  מתוך  ראשון  שיר  לשיר  הוזמנה 
כמסורת  זה  לערב  במיוחד  שהוכנה  שירים 
מידי  אשר  נטיעים,  בת"ת  החנוכה  מסיבות 
שנה יושבים כולם ומרותקים לשמוע קולות 

הזמר הנפלאים מפיהם של תלמידי הת"ת.
דברי תורה הושמעו מפי הגאון הרב משה 
משה"  "פאר  ישיבת  ראש  שליט"א  פינטו 
על  בדבריו  שעמד  פ"ת,  צפון  שכונת  ורב 
מעתיקי  שהם  שליט"א  המלמדים  מעלת 
וע"י  הבאים,  לדורות  השמועה  ומעבירי 
זוכים  שיתוף פעולה בין ההורים למלמדים 

לראות בנים הגדלים בתורה וביראת שמים.
ומרתקים,  נרגשים  כמו"כ השמיע דברים 
פה מפיק מרגליות הרב חיים זאיד שליט"א 
ותהילה  ברכה  דברי  כץ.  פרדס  של  רבה 
גינת שליט"א  גם מפי הרב אליהו  הושמעו 
שזכה לשבחים רבים מפי הנהלת הת"ת על 
והדאגה  תשב"ר  לטובת  האיתנה  עמידתו 
הכנה לכל פרט בכל עת ובאור פנים מיוחד. 
חיים  הרב  מפי  הושמע  ההורים  דבר 
אורשלומי שליט"א, רב קהילת "עץ חיים" 

בפ"ת ומחבר סדרת הספרים "מים חיים".
את  נס  על  המנהל  העלה  הערב  במהלך 
חלקם של סגן ראש העיר הרב אוריאל בוסו, 
גינת  אליהו  הרב  במלאכה  העושים  ואיתו 
יעקב  הרב  האגף  ומנהל  שוקר  אשר  והרב 
צרכיו  ולכל  לת"ת  ועזרתם  סיועם  על  זאב, 
של  הגדול  החינוכי  למפעל  ובכלל  בפרט 

"מעיין החינוך התורני בפ"ת.

"יום הפנינג" מיוחד התקיים למשפחות חולים ע"י "עזר 
מציון"  הרב זאב פרוינד, מנהל המחלקה לתמיכה 

בחולי סרטן: "יום ההפנינג המיוחד נערך כחלק ממערך 
התמיכה שמעניק 'עזר מציון' כל ימות השנה"

כינוס מרשים בהיכל התרבות לחלוקת פרסים לסיום 
מבצע "הקשבה" בתלמוד תורה "נטיעים" פתח תקווה 
 במהלך הכינוס המיוחד שמעו הילדים דברי חיזוק 
והתעלות מפי רבני תלמוד התורה ורבני קהילות בעיר

"עולם חסד ייבנה"

כינוס מרומם בת"ת "נטיעים"

הגרי"מ לאו שליט"א והרב חנניה צ'ולק באירוע

ההמונים בכינוס המרומם של "נטיעים"

הכניסה חופשית
מקום מסודר לנשים

אין כניסה מתחת גיל 18

במוצאי שבת פרשת ויחי
י”ד טבת 26.12.15 בשעה 20:30

באולם שרת, רח’ חיים עוזר 25, פתח תקוה
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כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

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

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

במרכז הרפואי מעיני הישועה והמנהל הרפואי של אסיא מדיקל

התכנסות וכיבוד קל   18:00

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

פרופ’ מוטי רביד, מנהל רפואי   

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

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

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

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

בנושא: סוגי הניתוחים הבריאטריים  

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום   21:30

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

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

עושים סוף להשמנת יתר 

בס"ד

 



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

להשיג בחנויות המובחרות
שיווק והפצה: ספיישל גלאט בע”מ

טל’: 077-4451-930

Made in USA

בזכות האיכות הקפדנית, מגוון המוצרים הייחודיים והטעם שאין דומה לו
הוא הפך למותג הכשר האהוב ביותר בארצות הברית. 
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גרים ליד גהה? תעברו

סדנת שמן זית 

השלום  המשפט  לבית  הגישה  המדינה 
תביעת פינוי לתושבים במתחם הסמוך לצומת 
המדינה  הודיעה  התביעה  במסגרת  גהה. 
ניהול  הפסקת  על  המשפט  לבית  אלו  בימים 
הנתבעות  משפחות,  עשרות  עם  ומתן  משא 
גהה,  בצומת  מתחם  לפינוי  תביעה  במסגרת 

המוחזק על ידם עשרות שנים.
הגישה  לחץ,  הפעלת  וכאמצעי  במקביל, 
אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בבית  המדינה 
כנגד  ש"ח   68,700,400 בסך  כספית  תביעה 
שימוש  דמי  תשלום  בגין  מהנתבעים  חלק 

ראויים.
פני  על  מתפרש  לצומת,  הסמוך  המתחם, 
כ-90 דונם, וגובל ממזרח ע"י כביש 4, מדרום 
שכונת  ע"י  ממערב  ז'בוטינסקי,  דרך  ע"י 
מגורים קיימת ומצפון ע"י דרך אם המושבות.
מתאר  תכנית  בתחום  נכלל  המתחם 
 .2009 מפורטת בב/708 אשר אושרה בשנת 
למעשה, פינוי המתחם נדרש לצורך מימושה 
של התכנית הכוללת ישרות אלפי מ"ר לבנייה 
קלה.  רכבת  וכן  ומסחר  תעסוקה  לשימושי 
הפינוי  נשוא  השטח  כלול  בה  התכנית  שווי 
של  בשיעור  מקרקעין  שמאי  ידי  על  מוערך 

כ-550,000,000 ₪.
לבית  אלו  בימים  המדינה שהוגשה  עמדת 
במסגרת  השלום  המשפט  לבית  המשפט 
של  דחייה  היא  שהוגשה,  הפינוי  תביעת 
בית  בהמלצת  התנהל  אשר  ומתן  המשא 
ארוך  משפטי  הליך  של  בסופו  המשפט 
את  לכרוך  אין  כי  הודיעה  והיא  ומורכב, 

הפינוי המתבקש של המתחם בכריכת תשלום 
פיצויים למחזיקים.

על  עומדת  הינה  כי  עוד  מציינת  המדינה 
וזאת  פיצוי  ללא  פינוי  של  חדשה  מדיניות 
כעמדה חדשה שסותרת את התנהלות רשויות 
המדינה והחלטות שניתנו בכל עשרות השנים 

האחרונות.
לדברי עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש, 
במתחם,  בקרקע  מחזיקים  המייצגים 
"התנהלות זו של המדינה נוגדת את מדיניותה 
במתחם  ואף  בסביבה  פינוי  הליכי  במסגרת 
המשפחות,  אחת  רב,  לא  זמן  לפני  הנדון. 
מבני המשפחה, אשר החזיקה בחלק מהשטח 
כספי,  פיצוי  פינויו  בגין  קיבל  דומה  תקופה 
שמונה,  מקרקעין  שמאי  דעת  חוות  פי  על 
בס'  הקבועים  פיצוי  לעקרונות  ובהתאם 
העמדת  )המחייב  והבניה  התכנון  לחוק   194
וכן  מגורים(  בית  לפינוי  כתנאי  חלוף  שיכון 
ידי  על  הקרובה  בסביבה  פיצויים  משולמים 
המדינה למחזיקים עשרות שנים לרבות בגין 
סביר  המגורים.   ובתי  במקום  ההשקעות 
להניח, כי ללא מתן פתרון ראוי אשר יאפשר 
חלופית  גג  קורת  לקבל  וילדיהם  לנתבעים 
את  לתפוס  למדינה  יאפשר  מאידך,  ואשר, 
המתחם בשלמותו באופן מידי, הליך הפינוי 
צפוי להמשך עוד שנים רבות ולעלות למדינה 
של  לאבדן  לגרום  וכן  כסף  מאוד  הרבה 
כי  אנו סבורים  בגין המתחם.  נכרות  הכנסות 
המדינה,  של  ברורה  מדיניות  להיות  חייבת 
אולם מדיניות לא יכולה לחול רטרואקטיבית 
בו  במקום  פיצוי  יקבל  שפלוני  ייתכן  ולא 

אלמוני לא יקבל דבר וייזרק לרחוב".

המדינה תובעת פינוי תושבים במתחם הסמוך לצומת גהה: הגישה 
תביעה של 68.7 מיליון שקל כנגד חלק מהנתבעים  עו"ד צבי 
שוב: "סביר להניח, כי ללא מתן פתרון ראוי - הליך הפינוי צפוי 

להמשך עוד שנים ולעלות למדינה הרבה מאוד כסף"

משמחים את החולים

נוער "עושים באהבה" יצא השבוע לשמח 
הנערים  השרון.  חולים  בבית  החולים  את 
עברו בין המחלקות השונות עטופים באהבה 

ושמחה, ומצוידים בנרות וסופגניות.
"היה זה קידוש ה' עצום", מספרים הנערים. 
הנוער  איך  לראות  התרגשו  ממש  החולים 
ולהאיר  התפנה באמצע החג, על מנת להגיע 

להם את החג.
שי אנתבי, מייסד תנועת "עושים באהבה", 
מספר על המסורת השכונתית: "הרעיון עלה 
החולים  בבית  אושפזה  בתי  כאשר  בראשי 
קבוצה  הגיעה  והעצב  הקושי  תוך  ואל  דנה, 

סופגניות  וחילקו  שבאו  טובים  אנשים  של 
למאושפזים. באותו רגע גמלה בליבי החלטה 

לאמץ את הרעיון.
"בשנה שעברה אכן התחלנו את המסורת, 
של  המדהימה  וההירתמות  ההצלחה  ולאור 

הנוער, המשכנו את המסורת גם השנה".
הגמ"ח  עם  בשיתוף  הייתה  הפעילות 

השכונתי של הדר גנים ותנועות הנוער.
נועם פריי, מדריך בעזרא, סיפר: "הייתה זו 
והבינו  נהנו  ממש  החניכים  מדהימה!  חוויה 
את  שאלתי  זו.  שבמצווה  החשיבות  את 
עוד קבוצות  היו  אחת המזכירות בכניסה אם 
אז  רק  שלא.  ענתה  והיא  לשמח,  שהגיעו 
הבנתי את גודל המצווה שעשינו במעשה זה".

נוער "עושים באהבה" יצא השבוע לשמח חולים בביה"ח השרון 
 שי אנתבי, מיסד תנועת "עושים באהבה: "לאור ההצלחה 
וההירתמות המדהימה של הנוער בשנה שעברה, המשכנו את 

המסורת גם השנה"

מאת: מנדי קליין 

השכונות  אגף  של  חברתית  פעילות  במסגרת 
נערכה  בראשות הרב אוריאל בוסו מ"מ ראש העיר, 
סדנה להפקת שמין זית. הילדים הגיעו למרכז קהילתי 
זך,  זית  שמן  להכנה  מיוחדת  סדנה  ועברו  "חזונית" 
קיבלו  בסיום,  השמן.  להפקת  ועד  הזית  מכתישת 

בקבוקון שמן אישי. 
לילדי  להעניק  שמחים  "אנו  בוסו:  אוריאל  הרב 
השכונות חוויה מיוחדת ומעשית של הכנת שמן זית".

בהמשך לסדרת מפגשים עם קהלים שונים 

ושכונות שונות ברחבי העיר, אנו ממקדים את 

המפגש הנוכחי בצרכי ובחזון המגזר החרדי 

בפתח תקוה.

המפגש יתקיים ביום ראשון, ח' טבת תשע"ו,

20 לדצמבר 2016 בשעה 22:00-20:00 

באגף הנוער ברח' סלומון 12.

 מספר המקומות מוגבל. 

 המעוניינים מוזמנים להירשם מראש באתר העירוני,

, strategicplanning@ptikva.org.il במייל בכתובת 

 בטלפון: 03-9113504 - האגף לתכנון אסטרטגי

נשמח לראותכם.

 כיצד תראה פתח תקוה בעוד 20 שנה?  
איך יראו הפארקים/הכבישים ומבני החינוך?  

 כיצד יראה מרכז העיר? 
אילו הזדמנויות ואפשרויות יפתחו עבורך?  

מהם כיווני הפיתוח של העיר? 
מה יהיה העתיד של אזורי התעסוקה? 

על שאלות אלו ועוד מנסה לענות תוכנית 
המתאר החדשה, שתגדיר את מדיניות הפיתוח 

של פתח תקוה בתחום הפיסי, הכלכלי, החברתי, 
הסביבתי והדמוגרפי.

קובעים עתיד

ביחד!
בואו לקחת חלק ולהשפיע 

על עתיד העיר, עתידכם
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הכירו את סימני 
הביטחון בשטר 
ה-200 ₪ החדש

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

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

הפס הזוהר
הטו את השטר 

בכיוונים שונים וגלו 
את סמל המנורה 

והערך הנקוב מתגלים 
ונעלמים לסירוגין

הערך המנוקב
החזיקו את השטר מול 

האור וגלו את הערך 
הנקוב מנוקב בחלקו 

העליון של השטר

הספר המוזהב
הטו את השטר קדימה ואחורה וודאו 

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

נע על גביו מעלה ומטה

הדיוקן השקוף
החזיקו את השטר 

מול האור וגלו את הדיוקן 
ולצדו הערך הנקוב

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

גוון מכחול לסגול

דיו בולטת
העבירו אצבע על פרטים אלה 

משני צדי השטר
ותוכלו לחוש בדיו הבולטת

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

משהו גדול עומד לקרוא!
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חקירת דומא: החשוד המרכזי 
הודה; "הוא עבר עינויים"

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

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

מאת: יעקב אמסלם

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

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

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

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

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

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

של שירות הביטחון הכללי".

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

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

גם בהם. לא נקבל טרור מכל צד שהוא".

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

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

ובתי המשפט".

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

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

שב"כ גם עכשיו בפעולה הזאת".

ר‘ עקיבא 2 פ. ז‘בוטינסקי ב“ב

03-7311620
שעות פתיחה: 10:00-18:00

סוף שנה
עד 31.12.15

מבצע

1000
2500
4000

עד-

קצר

בינוני

ארוך

עד-

עד-

&

&

&

מכירת שיער וסקינים לפאניות

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

ארון 4 דלתות

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

רק 

& 990 עד גמר המלאי 
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בפגישות עם יו"ר האופוזיציה הרצוג, השר אלקין וסגן ומ"מ ראש העיר יוסי דייטש

דרישה מגורמי השלטון: 

להגביר 
הביטחון 

בהר הזיתים
יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים אברהם לובינסקי 
נפגש עם בכירי הממשל ובהם השרים גלנט ואלקין, יו"ר 
האופוזיציה, סגן שר החוץ, חברי כנסת ובכירי השלטון 

והביע דרישה להגברת הביטחון בהר הזיתים

מאת: הילה פלאח

הוועד  יו"ר  קיים  דחופות  פגישות  סדרת 
הגיע  אשר  לובינסקי  אברהם  הבינלאומי 
מנת  על  בארץ,  מיוחד  לביקור  מארה"ב 
להשיב  כדי  הממשל  גורמי  עם  להיפגש 
ביקורו  במהלך  הזיתים.  להר  הביטחון  את 
בישראל ביקר יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת 
חברי  אצל  לובינסקי  אברהם  הזיתים  הר 
הבינוי  שר  ביניהם:  ממשל.  ונציגי  הכנסת 
ירושלים  לעניני  השר  גלנט,  יואב  והשיכון 
בוז'י  יצחק  האופוזיציה  יו"ר  אלקין,  זאב 
הרצוג, סגנית שר החוץ גב' ציפי חוטובלי, 
הוועד  יו"ר  אל  ועוד.  דיכטר  אבי  ח"כ 
בישראל  הוועד  נציג  גם  בפגישות  הצטרפו 
והיועץ  וונדר  ג'וש  שוורץ,  הרווי  מר 

האסטרטגי של הוועד יעקב ביכלר.
החשובים  הנושאים  הועלו  בפגישות 
כאשר  הזיתים  בהר  לטיפול  והרלוונטיים 
האבטחה.  נושא  העדיפויות,  סדר  בראש 
במהלך פגישתם של נציגי הוועד הבינלאומי 
והשיכון  הבינוי  שר  עם  הזיתים  הר  להגנת 
להקמת  בנוגע  הנוכחים  דנו  גלנט  יואב 
ודחפו  יזמו  אותו  הזיתים,  להר  גדר מסביב 
ולאחרונה אושרה על  לביצוע ראשי הוועד 

ידי הממשלה הקמת הגדר.
בפגישתם עם השר לענייני ירושלים זאב 
מבקרים  מרכז  הקמת  נושא  הועלה  אלקין 
שיזמו  פרויקט   – הזיתים  הר  במתחם 
ועומד  שנים  מספר  לפני  כבר  הוועד  אנשי 
המשרד  כאשר  ביצוע,  בפני  אלו  בימים 
זה.  בפרויקט  מלא  שותף  ירושלים  לענייני 
לפגישה הצטרף גם סגן וממלא מקום ראש 
במהלך  דייטש.  יוסף  הרב  ירושלים  העיר 

הפגישות הנוספות עם שאר גורמי הממשל 
על  בהרחבה  הצדדים  שוחחו  והמשטרה 
על  הזיתים  בהר  הביטחון  חשיבות העמקת 
מנת לאפשר לקהל הרבבות לפקוד את ההר 

הקדוש ללא כל הפרעה.
חברי הכנסת וגורמי השלטון הודו לראשי 
הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  הועד  וחברי 
שנים  במשך  לשעון  מסביב  שפועלים 
לשיקום ושיפור המצב בהר הזיתים, כאשר 
כולם מסכימים כי המהלכים שנעשו בשנים 
ידיהם  מעשה  תוצאות  הינם  האחרונות 
ומלאכתם של ראשי הועד והם אשר הביאו 
כיאה  עדיין  אולם  משמעותיות,  לתוצאות 
בעולם  ביותר  הגדול  היהודי  העלמין  לבית 
על מנת שאירועי  ולעשות הכול  יש לפעול 
יוכל  ישראל  ועם  יפסקו  במקום  האלימות 

להגיע להתפלל על קברי יקיריו בבטחה.
הזיתים  הר  להגנת  הוועד  הוקם  כידוע, 
אברהם  האחים  בידי  האחרונות  בשנים 
בהר  ההפקרות  את  שגילו  לובינסקי  ומנחם 
בשנים  שם.  נטמנו  ז"ל  שהוריהם  לאחר 
לחץ  באמצעות  גם  הוועד  פועל  האחרונות 
בינלאומי על הגורמים השלטוניים בישראל 
ההר  למיגון  פעילויות  תאשר  שזו  כדי 
המקום  של  וכבודו  ניקונו  על  ולשמירה 
שליבם של יהודים רבים עורג אליו. בוועד 
יו"ר  ובהם  בולטים  ציבור  אישי  גם  חברים 

ועידת הנשיאים מר מלקולם הונליין.
במעט  צומצמו  הוועד  פעילות  עקב 
בוועד  אולם  בהר,  הביטחוניים  האירועים 
להגנת הזיתים מדגישים כי פעילותם תימשך 
עד להשגת הביטחון המרבי לכל מי שחפץ 

לבקר בהר.

(הדר גנים)

בס"ד

נמשכת 
ההרשמה 

לסדנה בת 4 
מפגשים עם 
קארין אביבי
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חנוכה ב"מנורת המאור"
במעמד מרגש ורב רושם חגגו השבוע תלמידי ביה"ס תיכון החרדי "מנורת המאור" בפ"ת בליווי הוריהם את מסיבת 
חנוכה באולמי "היכל שלמה"  במעמד השתתף הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, שאמר: "במנורת המאור 

מדריכים את התלמידים בדרך תורה ויראה, וזה העיקר שמלווה את האדם כל ימי חייו"

מאת: מנדי קליין

של  התורה  חכמי  מועצת  חבר  במעמד 
תנועת ש"ס הגאון הגדול רבי שמעון בעדני 
שליט"א  כהן  ששון  הרב  הגאון  שליט"א, 
ראש כולל אהל רחל ורב שכונת כפר אברהם, 
יו"ר סיעת ש"ס ח"כ יואב בן צור, ראש העיר 
פ"ת  רה"ע  מ"מ  פרוש,  ישראל  הרב  אלעד 
הרב אוריאל בוסו, סגן רה"ע ראש העין הרב 
יעקב אדמוני, מנכ"ל רשת אמי"ת ד"ר אמנון 
שוקר,  אשר  הרב  העיר  הנהלת  חבר  אלדר, 
מנהלי ביה"ס אילן חממי והרב יוחנן חוברה, 

אנשי צוות ומפקחי משרד החינוך.
לבבות  את  מצית  המאור  מנורת  ביה"ס 
ונתקלו  רבות  מסגרות  שעברו  ישראל  נערי 

בחיוך  באהבה  בסובלנות  הסתגלות.  בקשיי 
ובמקצועיות.

80% מתלמידי מנורת המאור זכו לתעודת 
בגרות דבר שהביא לפתיחת מכללה לטכנאים 
 20 לומדים  בה  תקשוב  במגמת  ולהנדסאים 
יכולת  בעלי  כהנדסאים  ומסיימים  תלמידים, 
השתלבות בתעשייה בכבוד ולבנות משפחה 
על אדני התורה ודרך ארץ. ההצלחה הביאה 
 80 השנה  נקלטו  שמתוכם  פניות  ל1700 
לצמיחה  ביה"ס  את  המביא  דבר  תלמידים 

ב-4 השנים הקרובות ל400 תלמידים.
בנשיאות  ש"ס  תנועת  ע"י  הוקם  ביה"ס 
מועצת חכמי התורה ובהדרכת הרב המקומי 
הגאון הרב ששון כהן שליט"א ורשת אמי"ת 
המנכ"ל  של  הרב  בעידודו  רבות  שתומכת 

ד"ר אמנון אלדר.
פתח  שליט"א  בעדני  שמעון  רבי  הגאון 
השמן  פך  שמירת  וחשיבות  חיזוק  בדברי 
הטהור שהיא התורה  הקדושה ויראת שמים. 
הרבים  את  המעטים  נצחו  שבחנוכה  "כמו 
אסור  התלמידים  גם  כך  הקשיים  כל  אף  על 
מצליחים  שהם  רואים  ואנו  להתייאש,  להם 
וביה"ס מנורת המאור מדריכים אותם בדרך 
האדם  את  שמלווה  העיקר  וזה  ויראה  תורה 

כל ימי חייו".
רשת  ומנכ"ל  צור  בן  יואב  הרב  ח"כ 
הרב  רה"ע  ומ"מ  אלדר  אמנון  ד"ר  אמי"ת 
אוריאל בוסו יצאו בהכרזה משוטפת שכולם 
מתחייבים ששנה הבאה יוקם ביה"ס בסיועם 
המשותף שיענה לצרכי הנערים מתוך ראיית 

צמיחת ביה"ס ל-400 תלמידים, כולם רואים 
במנורת המאור כספינת דגל ארצית שמביאה 

להצלחה במסגרת הנוער החרדי.
על  סיפרו  והוריהם  ביה"ס  תלמידי 
התקדמותם בלימודים ובדרך ארץ והצלחתם 
והמיוחד  הרב  בסיועם  הקשיים  כל  אף  על 
נשירה  אין  שכמעט  החינוך  צוות  של 
את  באהבה  מקבלים  והתלמידים  מביה"ס 
הדרך שמורים להם רבותיהם ומוריהם. בפן 
האומנותי הופיע הרב מיכאל לסרי שליט"א 
נעימה  בדרך  חינוכיים  מסרים  שהעביר 
החשובים  והאורחים  והתלמידים  ההורים 
הרוח  התרוממות  תחושת  תוך  נרגשים  יצאו 

והוקרה רבה להנהלה ולצוות החינוכי.

בריף מס‘: 508 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  חנוכה מודעה-משפחה-1 תאריך: 6.12.15

מבצע חנוכה בבאדג'ט!
שוכרים רכב ל-3 ימים ומקבלים

את היום הרביעי מתנה!

budget.co.il

הרביעי
דמי חנוכה!

 H ,J ,F ,X המבצע בתוקף להשכרות עד ו' טבת תשע"ו (18.12.2015). המבצע על רכבים מקבוצות
בלבד. מקסימום 2 הטבות בהשכרה אחת. המבצע בהשכרות יומיות ולא להשכרות חודשיות. במידה 
ויום השבת בין ימי ההשכרה, יום השבת יהיה ללא חיוב. אין כפל מבצעים. בתוקף בכפוף לתקנון. 

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

חנוכה�שמח!

מהרו, הגשת הבקשות 

בסניפי הדואר 

עד ה - 29.12.15

משרד האוצר
*4954taxes.gov.il !שווה לבדוק

כבר בדקתם האם אתם זכאים* למענק עבודה? 

מאות אלפי עובדים בישראל, 
זכאים למענק עבודה של עד 

אלפי שקלים בשנה! 

היכנסו לאתר רשות המסים ובדקו אם 
גם אתם זכאים למענק ובאיזה סכום.

לידיעתכם, הזכאות למענק מושפעת 
מהכנסת בן הזוג.

* בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

אם אתם עובדים ומשתכרים עד 6,750 שקלים 
בחודש,  ייתכן שגם לכם מגיע מענק עבודה!

זכאים למענק - מי שגילם עולה על 23 ויש להם ילדים,
או שגילם מעל 55 ועומדים בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

הגר"ש בעדני שליט"א ושאר הרבנים החשובים במסיבת החנוכה ב"מנורת המאור" )צילומים: גבי בוטייל(
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בשירות  החרדית  האוכלוסייה  של  השילוב 
הביצוע  אחר  המעקב  כשלוועדת  המדינה". 

יצורפו חרדים, נדע שהגיעו ימים טובים.

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

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

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

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

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

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

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

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

גם בסופ"ש הנוכחי.

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

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

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

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

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

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

שהגיש יו"ר דגל התורה. 

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

"מנסים להדביק לי 
תווית של אחד שמנסה 

לפתות אברכים 
לעזוב את ספסלי 

בית המדרש". מדובר 
כנראה בגן תורשתי-

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

עם חוט שדרה: תחת 
מתקפת חיצי ביקורת, 

לא מתכופפים ולא 
מתקפלים

פרישתו של סילבן 
שלום בנסיבות 

מטרידות, תאלץ 
את נתניהו לעשות 

פריש-מיש אמיתי בין 
שריו. ביבי לא יוכל 

יותר לרצות את דרעי 
בתפריט קינוחים, בה 
בשעה שליתר השרים 

הוא מגיש מנה עיקרית. 
את האסוציאציה 

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

הכיר השבוע מקרוב

שמחת העונה מול משחק העונה. ההמונים בחתונת בתו של יו"ר ש"ס דרעי, השבוע                                                           )צילום: יעקב כהן(
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להעביר בחקיקה הצעת חוק שתחייב העדפה מתקנת. הרעיון 
השתכלל עם השנים, וב-2007 הגישו ח"כ מאיר פרוש והח"כ 
לחרדים,  מתקנת  העדפה  חוק  הצעת  זאב,  ניסים  )לשעבר( 
אושרה,  לא  מעולם  אך  התגלגלה  ההצעה  ומנומקת.  מנוסחת 
שהובא  כפי  הנוכחית.  בכנסת  טרומית  בקריאה  שעברה  עד 
כאן בשעתו, רביץ היה הראשון שהציע לאמץ את מודל 'חוק 
להקצות  ציבורי  גוף  כל  שמחייב  לערבים'  מתקנת  העדפה 

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

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

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

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

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

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

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

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

בסופו של יום לכל סיעה יש את רשימת המועדפים שלה.

שחור בעיניים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בעיניים. לא בלשכות השרים, אלא באגפי הפקידים.



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

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

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

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

שהוצתה האש, כי יש אי דיוקים רבים 
בחישובי האוצר

התחיל במלאכה. הרב אברהם רביץ ז"ל 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד
ָּבָניו  ֶאל  ַיֲעקֹב  "ַוִּיְקָרא 
ְוַאִּגיָדה  ֵהָאְספּו  ַוֹּיאֶמר 
ִיְקָרא  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָלֶכם 
ַהָּיִמים"  ְּבַאֲחִרית  ֶאְתֶכם 

)בראשית מט, א(. 
הורה  אבינו  יעקב 
לבניו  נצחית  הוראה 
ניצבים  להישאר  שבכדי 
ולעולמי  לעד  ועומדים 
ולשון  אומה  ושום  עולמים 

א  תוכל לנצחם, עליהם להיות אגודים ל
תמיד  יהיו  אם  "ֵהָאְספּו"  שלימה,  באחדות  ומאוחדים 
מאוחדים באסיפה אחת אף אחד לא יוכל לגבור עליהם. 
זקן  באדם  מעשה  בספרים  מובא  העניין  ולהמחשת 
שלפני פטירתו כינס את עשרת ילדיו וביקש מכל אחד 
לעשות  הזדרזו  הילדים  כל  סוף.  קנה  לו  שיביא  מהם 
הסוף  קנה  את  בתורו  הגיש  אחד  וכל  אביהם,  ציווי 
לאביו, חיבר האב את כל קני הסוף קשרם היטב וניסה 
לשוברם אך לא הצליח, קרא לאחד מבניו וביקש ממנו 
שינסה לשוברם, אך גם הוא לא הצליח, וכך ניסו שאר 

הבנים ולא הצליחו לשוברם.
לאחר מכן הפריד האב הזקן את הקנים, לקח כל קנה 
סוף בפני עצמו ושברו בקלות, העביר לבנו הבכור את 
אחד הקנים וביקש ממנו שישבור אותו, ואף הוא הצליח 
וכך כל אחד מהבנים  רב,  ובלי מאמץ  לשוברו בקלות 

הצליח לשבור את קנה הסוף הבודד בקלות.
הבנים לא הבינו את פשר מעשיו של אביהם וחשבו 
את  הסביר  האב  אך  דעתו,  עליו  השתבשה  שחלילה 
הקנים  כל  בתחילה  לבניו:  גדול  מסר  ולימד  מעשיו 
היו מאוגדים וקשורים בחבילה אחת ולכן אף אחד לא 
הצליח לשוברם, אך לאחר שהתפזרו הקנים מחיבורם 

אפשר היה לשבור כל קנה וקנה בפני עצמו בקלות. 
זמן  כל  בני,  "אליכם  האב,  המשיך  הוא",  "והמסר 
שתהיו כולכם באגודה וחבילה אחת אף אחד לא יצליח 
חלילה  תיפרדו  אם  אך  לכם,  ולהרע  אתכם  לשבור 
לשבור  יצליחו  לדרכו,  ילך  אחד  וכל  אחיו  מעל  איש 
אתכם ולהרע לכם, לכן בני, צוואתי אליכם שתישארו 
לשרוד  תמיד  תצליחו  וכך  ומאוחדים  מאוגדים  תמיד 

ולהצליח!"
בלבב  רצונך  לעשות  אחת  אגודה  כולם  ויעשו 
לשרוד  כדי  הנוראים(,  הימים  תפילות  )מנוסחת  שלם 
ולעמוד איתנים באחרית הימים, בימי עקבתא דמשיחא 

יחד  כולנו  להתאסף  עלינו  וקשיים,  בתלאות  המרובים 
באחדות שלימה, באהבה ואחווה שלום ורעות.

ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית  ִיְקָרא  ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר  ְוַאִּגיָדה  "ֵהָאְספּו 
אותנו  ולגאול  הקץ  לנו  לגלות  רוצה  הקב"ה  ַהָּיִמים", 
גאולת עולמים, אך אנו עדיין לא מאוגדים ומאוחדים,  
ממנו  נסתלקה  הקץ-  את  לגלות  אבינו  יעקב  ביקש 
שכינה )בראשית רבה צו, א(, הוא לא יכול לגלות, חסר 
השל"ה  שכותב  וכפי  השלימה.  באחדות  חסר  משהו, 
הקדוש )פרשת ויחי( וזה לשונו: ביקש לגלות להם את 
הקץ, על כן אמר לשון האספו כי אי אפשר להקץ שיבא 
כשיש ביניכם שנאת חנם, רק צריכים אתם להיות כולכם 

באסיפה אחת וכאגודה אחת.



בתחילה חשב יעקב אבינו שהסיבה שהוא לא מצליח 
וחס  חלילה  שחסרה  מהאמונה  נובעת  הקץ  את  לגלות 
וחס  מישהו שחלילה  בכם  יש  "שמא  באחד השבטים, 
והשבטים  בניו.  את  יעקב  שאל  האמונה",  לו  חסרה 
ישראל  "שמע  וענו  צעקו  מיד  ביחד,  כולם  הקדושים, 
ה' אלוקינו ה' אחד", ישראל אבינו תאזין ותקשיב- ה' 

אלוקינו ה' אחד, אין לנו שום דבר אחר..
יכולים  כולם  וכיום  אחד  ה'  יש  ישראל  בעם  רבותי, 
אחד!  ה'  אלוקנו  ה'  ישראל  שמע  מלא  בפה  להגיד 
צעד  בכל  פינה  בכל  נמצאת  האמונה  חדורה,  האמונה 
ובכל שעל, מקרית שמונה ועד אילת, רואים את האמונה 
לא  ומצוות,  תורה  משמירת  רחוק  אפילו  יהודי,  בכל 
חמש  איתו  מדברים  אם  אך  כשרות,  ולא  שבת  שומר 
איך  בו  רואים  ההתלהבות,  את  בו  רואים  כבר  דקות 
שהוא מתלהב וכולו נעשה קודש לה', וזה מפני האמונה 

שחדורה בליבו של כל יהודי ויהודי.
אך  הזאת,  האמונה  את  לכבות  מנסים  הרבה  אמנם 
ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת  ַמִים  הם לא יצליחו לעולם, 
ָהַאֲהָבה )שיר השירים ח, ז(, זו האמונה, אהבת האחד, 
יצליח  לא  בעולם  אחד  אף  זה  את  יתברך,  ה'  אהבת 
לכבות! וזה מה שמוטל עלינו לעשות, הקב"ה אומר לנו 
הקב"ה  הקץ,  את  לכם  ואגיד  אסיפה  תעשו  "ֵהָאְספּו", 
מחכה לנו- לפחות היראי שמים להיות כולם ביחד, כל 
באחדות  מאוחדים  להיות  והמאמינים,  שמים  היראי 
שלימה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב 

שלם, דאגתו ואחריותו של כל יהודי צריכה להיות על 
אמונת ה', איך לראות להגדיל להעצים ולהאדיר אותה 

בכל אחינו בית ישראל.



השבוע )יום שישי-י"ג טבת( יחול יום פטירתו של מר 
אבי, רבי דוד אלבז בן איזה זצ"ל, שנפטר לפני עשרים 

שנה בדיוק, בשנת תשנ"ו, י"ג טבת. 
אבי ע"ה תמיד היה מסתכל על ההווה, ולא הסתכל 

כלל ועיקר על תלאות העבר. 
על אף שעבר תלאות רבות בהיותו במרוקו, אינו היה 
מצליחים  היינו  רב  בקושי  בזה,  ולהיזכר  להזכיר  מוכן 
לדלות ממנו על המאורעות שקרו לו בעברו, תמיד הוא 
היה רגיל לומר "פאט, פאט", זה היה כבר, הקושי נגמר. 
אבא עזב את כל הכסף והזהב שהיה לו במרוקו בשביל 
בסולל  ולילה  יומם  עבד  בא  הקדושה  לארצנו  להגיע 
בונה ובעבודות קטיף ותמיד היה רגיל לומר "אם הגענו 
לארצנו הקדושה, זה מספיק ושווה את הכל, מה שיתנו 

לי לעשות פה בארצנו הקדושה אני מוכן לעשות!".
שבקדושה,  דבר  לכל  וראשון  ראש  היה  ע"ה  אבי 
מגיע מאוחר מאוד משתי העבודות בהם  אע"פ שהיה 
עבד, הוא הקפיד להיות הראשון בבית הכנסת, אפילו 
הוא   04:30 02:00, בשעה  ב-  חוזר מעבודתו  היה  אם 
הקדוש  זוהר  תהילים  קורא  הכנסת,  בבית  היה  כבר 
ואלוקי  ומסדר את התפילה מ"אלוקינו  לישראל,  וחוק 
מתכונן  היה  בצהריים  אחת  בשעה  כבר  אבותינו". 
להפסיד  גדול  כאב  לו  היה  מנחה,  תפילת  על  ומתריע 
תפילה.  אף  על  לוותר  מוכן  היה  לא  הוא  ולכן  מצווה, 
כשהייתי הולך למסור דרשות ברחבי הארץ ומגיע לבית 
שעה  לקום  משכים  אבי  היה  מאוחרות,  לילה  בשעות 
קודם התפילה )בשעה שש( ומעיר אותי בציפייה: "נו, 

מתי כבר מתחילה התפילה?"
והזריזות  המצוות  את  לקיים  לו  שהייתה  התשוקה   
מדגם  אנשים  אלו  מפליא,  דבר  הייתה  המצוות  בקיום 
אחר, הדור הקודם, ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה )תהילים 

טז, ג(. 
יהי רצון שנזכה להידבק במידות יקרות אלו, ונראה 
צדקנו  משיח  בביאת  ישראל  בישועת  בקרוב  בקרוב 

ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

העמוד טעון גניזה
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מאת: אלי שניידר

מזמין  השואה,  ולהנצחת  לחקר  לתיעוד,  העירוני  המרכז 
הכללי,  הקדיש  יום  בעצרת  ולהשתתף  לציין  הציבור  את 
שרת  באולם   19:30 בשעה   19.12.15 במוצ"ש   שתתקיים 

בבנין העירייה.
תלמידות  ידי  על  זיכרון  נרות  שישה  הדלקת  בתוכנית: 
ותפילת  העירוני,  במרכז  מתנדבות  אשר  פיינשטיין  חט"ב 
"ק-ל מלא רחמים" מפי מר אהרון שכטר ניצול שואה בעצמו.

הרב  ברוורמן,  איציק  עו"ד  העיר  ראש  דברים,  יישאו  כן 
וראש מנהל  סגן ראש העיר  הלוי,  מיכה  הראשי לפ"ת הרב 
התרבות עו"ד איתי שונשיין,  יו"ר המרכז העירוני לתיעוד, 
לחקר ולהנצחת השואה מר משה פלדמר וראש אגף לקשרי 

תושבים- מנהלת הגמלאים מר אשר שוקר.
 - לו"  "אחכה  המופע  יעלה  הערב  של  האומנותי  בחלקו 
תמיר  ד"ר  הרב  בהשתתפות  השואה,  מאפר  שעלו  שירים 

גרנות, נגן הקלרינט חיליק פרנק, ושירה: עקיבא תורג'מן.
למיכלה  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים  חופשית,  הכניסה 
אשר, מנהלת המרכז העירוני לתיעוד לחקר ולהנצחת השואה.

השנה  גם  יתקיימו  הלכות  שונה  הכנסת  בבית  כן,  כמו 
תפילות מיוחדות ליום זה בט' בטבת, יום שני 21.12, בשעה 

.19:00

במוצ"ש הבא תתקיים עצרת יום הקדיש 
הכללי באולם שרת  בתוכנית: תפילת 
ק-ל מלא רחמים, הדלקת נרות זיכרון 

לנספי השואה וחלק אומנותי מיוחד על 
שירים שעלו מאפר השואה

שר השיכון והבינוי, יואב גלנט, הגיע לביקור עבודה בפתח תקווה  גלנט: 
"גם אם דבריו של ברוורמן בנושא סירקין אינם פופולאריים, הרי שמדובר 

באמירות נכונות ואמיצות"

זוכרים את 
הנספים

שר הבינוי בפתח תקווה

מאת: מנדי קליין

במיל'  האלוף  והבינוי,  השיכון  שר 
יואב גלנט וצוות מורחב ובכיר ממשרדו, 
תקוה  פתח  בעיר  השבוע  התארחו 
והשתתפו בדיון מקצועי שנערך באולם 

מועצת העיר. 
בביקורו בפתח תקוה צירף השר, בין 
אגף  מנהלת  גנון,  עינת  הגב׳  את  היתר, 
התחדשות עירונית ואת מר אמגדי דוד, 
מתכנן המחוז של רשות מקרקעי ישראל. 
קיבל  והבינוי  השיכון  משרד  כזכור, 
בנושא  לטפל  המנדט  את  מהממשלה 
הביאה  המשרד  ומעורבות  הבניה 
במסגרת  הארץ.  ברחבי  רבים  להישגים 
הסוגיות  השר  בפני  הוצגו  הדיון 
פתח  העיר  מתמודדת  איתן  העיקריות 
ובתוכן,  האחרונות  בשנים  תקוה 
יוספטל,  בשכונות  עירונית  התחדשות 
לפינוי  תוכניות  עשר  ושעריה,  עמישב 
בסיוע התקצוב  והצורך  בינוי מאושרות 
שלהן, השתתפות בבניית מוסדות ציבור 
בנושא  והשתתפות  הוותיקות  בשכונות 

שיקום חזיתות מרכז העיר והשוק.
מענה  מתן  מהשר  ביקש  העיר  ראש 
לרבות  עצמה,  בעיר  כוללים  לצרכים 
העתידית  בבנייה  להשתמש  האפשרות 
התחדשות  ביצוע  לצורך  בסירקין 

עמישב  יוספטל,  בשכונות  עירונית 
ושעריה.

לכל  והורה  לבקשה  נעתר  גלנט  השר 
את  בפניו  להציג  המעורבים,  הגורמים 
תקוה  פתח  העיר  של  הכוללת  התוכנית 
המיועדת  הבנייה  תוכנית  את  שתכלול 
על  דגש  שימת  תוך  סירקין,  במתחם 
פתרונות תחבורתיים לעיר ולאזור כולו. 
דבריו  אם  "גם  כי  השר  ציין  זו  בנקודה 
אינם  סירקין,  בנושא  העיר  ראש  של 
באמירות  שמדובר  הרי  פופולאריים, 
נכונות ואמיצות, וצריך להדגיש את זה, 
רואים דברים  על אף שאנחנו כממשלה 
שמתנגש  דבר  כללי,  מערכתי  באופן 
שראש  וטוב  המקומיים  הצרכים  עם 
העיר עומד על דעתו ומציג את הדברים 
בבהירות". השר הוסיף  "האחריות שלנו 

איש  מיליון  רבע  על  כולל  למבט  היא 
יחידות  עוד  רק לספק  ולא  בפתח תקוה 

מגורים".
סוכם  גלנט  השר  בהנחיית  כן,  כמו 
עמידר,  חברת   ,2016 בשנת  שכבר 
בשיתוף עיריית פתח תקוה, תחל בשדרוג 
יש  שבה  יוספטל,  בשכונת  משמעותי 
לחברת עמידר כמה מאות יחידות דיור. 
הבניינים  מתחם  כל  את  יכלול  השדרוג 
והדירות של עמידר, כולל דירות שאינן 
המרחב  את  ובנוסף,  החברה  בבעלות 

הציבורי הסובב את השכונה.
ראש העיר איציק ברוורמן הודה לשר 
בקידום  המידית  הנכונות  על  ולצוותו 
פרויקטים עירוניים וכן לבני זהבי, חבר 
הנהלת העיר, שסייע בקידום המפגש עם 

השר.

השר גלנט בביקורו בפ"ת                              )צילום: לשכת דובר העירייה(

ט"ו בכסלו תשע"ו 27/11/15 עריכה: הילה פלאח צרכנות
hila@kav-itonut.co.il

מתחדשים
 NUXE

מותג הדרמו-קוסמטיקה 
המבוסס על תמציות פרחים 
וצמחים הנמכר ביותר בבתי 

המרקחת בצרפת במבצע מפנק 
במיוחד: 40% הנחה על מגוון 

מוצרים. המבצע יתקיים 
עד 25.11.2015 

ברשת סופר-פארם

40% הנחה ברשת כיתן על 
מגוון פריטים מקולקציית 

סתיו חורף 2015-16, בלעדי 
לחברי מועדון ולמצטרפים 

חדשים. בתוקף בתאריכים -26
28.11.2015 או עד גמר המלאי. 

המבצע יתקיים בכל סניפי 
כיתן וגולף&קו

לרגל חנוכה SABON  גאה 
להשיק קולקציית נרות חדשה 
שתמלא את הלב והבית באור  

שמחה ואהבה. הקולקציה כוללת 
5 נרות חדשים: נרות חגיגיים 

בכוס זכוכית, בארבעה ניחוחות. 
מחיר: 24 ₪ 

 Live Irresistible
Givenchy הבושם החדש 

לנשים מבית ג'יבנשי, 
מתקתק ומתובל. 

מחיר: 349 ₪ 75 מ"ל

בושם חדש לאישה 
מבית ג'וסי קוטור. הבושם 

נפתח עם שילוב פירות 
בשלים ועסיסיים ומשתלב 
עם תערובת של גרדנייה 

ועץ קשמיר. מחיר: 329 ₪ 
100 מ"ל

 GOLF & Co 40% הנחה ברשת
על מגוון פריטים בקולקציית הבית 

לסתיו חורף 2015-16 בלעדי לחברי 
מועדון ולמצטרפים חדשים. בתוקף 

בתאריכים 26-28.11.2015 
או עד גמר המלאי

פופאפ העודפים של 
"שקל-בית מותגים" נפתח 

מחדש, המכירה תתקיים בימים 
א-ה בין השעות 9:30-16:30 
ברח' הסדנא 3, אזה"ת חולון, 

חניה חופשית במקום. תחתיות 
  Corelleבתפזורת של חברת

מבית קורנינג החל 
מ-5 ₪ ועוד

בתום שנה וחצי של פיתוח, 2.860 פריטים 
בקטגוריות מוצרים שונות, 354 נקודות מכירה 

ועשרות אלפי לקוחות מרוצים, ב'שמחונים' 
מאמינים שהגיעה העת לעלות שלב ומציגים 

 - Uniqe את גרסת הפרימיום: סדרת
פרווה אמיתית וזהב טהור. 

מחיר: 179 ₪

טלפארמה, בית המרקחת 
המקוון המוביל בישראל, 

מציגה: נעלי בית חורפיות עם 
רפידת ויסקו המתאימה את 

עצמה לכף הרגל. מידות: 
 XS (35-36)- XL (44-46)
מחיר: 99.9 ₪ עד 129.9 ₪ 
www.telepharma.co.il

בכנס השנתי של האיגוד 
לאלרגיה אימונולוגית קלינית: 

רשת פריד לשינה טובה הציגה 
 Breath- את סדרת מוצרי ה
free הנותנים הגנה מושלמת 

לאלרגים לקרדית הבית 
וחומרים אלרגיים.

 FACTORY 54 WINTER :
SALE : 25% הנחה על 
הפריטים המשתתפים 

במבצע מקולקציית הנשים 
והגברים לעונת סתיו חורף 

16-2015 של מעצבים 
בינלאומיים.  בתוקף עד 

ה-17.12.2015

עמינח בשיתוף אורלי רובינזון 
משיקים ספר עיצוב חדש: 

"מעצבים חדרי שינה"- קולקציית 
חדרי שינה מעוצבים פרי עיצובם 

של אדריכלים ומעצבי פנים 
המובילים בתחומם. הקולקציה 

והספר יהיו זמינים לקנייה ברשת 
עמינח סנטר. בחודש הקרוב 

במחיר של 119 ₪

חורף חם ומתוק בקפה קפה
קפה  בארץ,  הגדולה  הקפה  בתי  רשת 
חורף  משקאות  תפריט  משיקה  קפה, 
 – פינוקים  שוקולטה  מיוחדת:  במהדורה 
משקה חם בעל שלוש שכבות לבן-חום-
לבן בתוספת  ושוקולד  לבן של שוקולטה 
בוטנים  קרמל  מתוקה.  וקצפת  מרשמלו 
של  נגיעות  עם  עשיר  קרמל  משקה   –
בוטנים מסוכרים. סיידר דובדבנים – סיידר 

חם, בטעם פירותי חמצמץ-מתוק ואם מקל קינמון. ניתן לשדרוג עם יין 
ניר  הרשת,  שף  על-ידי  הורכב  החדש  החורף  משקאות  תפריט  אדום  
קפה",  "קפה  של  הקבוע  בתפריט  החמים  למשקאות  ומצטרף  מזרחי, 
 וביניהם: פרנץ' ונילה קוקוס, סחלב חם, דואט שוקולד, מקיאטו וקפוצ'ינו.

מטעמי חורף מהבילים ב-5 ₪ בלבד 
ויוצאת  בדרכים,  הנוסעים  לכם  לדאוג  ממשיכה  "סונול" 
חורף  מטעמי  החורף:  את  לכם  שיהביל  חמים  במבצע 
חם"  "חורף  במסגרת  בלבד.   ₪ ב-5  לאכילה  ומוכנים  חמים 
חמים וקינוחים  משקאות  מרקים,  ללקוחות  ימכרו   בסונול 

חברת  של  ניחוח  ומלאי  עשירים  מרקים  כוללים  המטעמים   .₪  5 ב- 
"קנור": מרק עוף, מרק עגבניות, מרק פטריות ומרק ירקות, כולם עם 

עמוסי אטריות ומלאים בטעם, 
הראשית  הרבנות  בכשרות 
חיפה. ובפינת הקינוח- סחלב 
מתוק בטעם נפלא של חברת 
במהדורה  המיוצר  "קנור", 
משמר,  חומר  ללא  מוגבלת, 
גלוטומט  מונסודיום  ללא 
בכשרות  מאכל.  צבעי  וללא 
בד"ץ העדה החרדית . היכנסו 
 "sogood" הנוחות  לחנויות 
במטעם  ליבכם  את  וחממו 

מהביל להמשך יום נפלא. 

"משנת רפאל": מהפכה בלימוד המשנה בימינו
לפני  זצ"ל הסתלק  רפאל פרנסיס  המחבר הרב 
רבי  המשניות  מסדר  של  פטירתו  ביום  שנים,   7
ועמוד  התלמוד  יסוד  המשנה,  הנשיא.  יהודה 
להמוני  אותה  שקירבו  למפרשים  זכתה  ההלכה, 
הרמב"ם  פרוש  שבהם:  המפורסמים  העם. 
מברטנורא,  עובדיה  רבנו  פרוש  למשניות,  
ליפא  טוב  יום  הרב  של  טוב"  יום  ה"תוספות 
לפני  וטובים.  רבים  פרושים  ועוד  מפראג,  הלר 
רבי  של  המונומנטלי  לפרושו  זכינו  שנים  כיובל 
פרוש  לעם.  המשנה  את  שפתח  קהתי,  פנחס 

אלא  הדברים,  בפשט  רק  לא  הצטיין  רבים,  לנחלת  שהפך  קהתי, 
רפאל  רבי  בא  בפלפול.   קלה  נגיעה  ואפילו  עומק  של  במימד  גם 
הכותל,  רב  זצ"ל,  גץ  יהודה  הרב  המקובל  של  חתנו  זצ"ל,  פרנסיס 
סידרת  לכולם.  המצוי  לספר  המשנה  להפיכת  חשוב  נדבך  והוסיף 
באותיות  רב,  בהידור  מודפסת  רפאל"  "משנת  משנה  סדרי  ששה 
ששת  סט  והעיון.  הלימוד  הקריאה,  על  מאוד  המקלות  לעיין,  נעימות 
לסייע  מיועדות  ההכנסות  וכל  עממי  במחיר  נמכר  המשניות  כרכי 
03-5376771 להזמנות:  אל'.  בית  המקובלים  'ישיבת   בהחזקת 

אוסף החנוכיות הגדול בעולם 
החנוכיות  אוסף  מצוי  ישראל  במוזיאון 
הגדול בעולם. האוסף כולל כאלף חנוכיות 
באגף  ישראל.  וקהילות  עדות  משלל 
לאומנות ותרבות יהודית ייחשפו המבקרים 
למעלה  של  מרשימה  לתצוגה  במוזיאון 
ממאה חמישים חנוכיות, כשרות להדלקה. 
מדי  המוזיאון  יפעיל  החנוכה  ימי  במהלך 

סדנאות אמנות  דיומא:  בעניני  לילדים  יצירה  תכנית  הנוער  באגף  יום 
סדנאות  וחנוכיות,  מיוחדים  סביבונים  מעוטרים,  שמן  נרות  ליצירת 
ייצוג נכבד לכל  יש  ועוד.  בתצוגת החנוכיות  מיחזור ליצירת חנוכיות, 
גרמניה,  מאיטליה,  חנוכיות  היהודית:  בפזורה  העתיקות  הקהילות 
אוסטריה, צרפת, הולנד, ספרד, מרוקו, תימן, סוריה, עיראק, אלגי'ריה, 
ערים   – אוקראיינה  פולין,  רוסיה,  ג'רבה,  הכהנים  אי  בעיקר  תוניסיה 
ועוד.  לבוב  ברדיטש'ב,  זיטומי'ר,  החסידות:  לצמיחת   מקום  ששימשו 
ישראל  ולעדות  לקהילות  מסע  למעשה,  מהווה,  החנוכיות  "תצוגת 
השונות כפי שהן משתקפות בחנוכיות", אומרת גב' ר. צרפתי, אוצרת 
במחלקה ליודאיקה.  הסביבונים המסורתיים לחנוכה אף הם תופסים 

מקום של כבוד בתצוגה ומשלימים עם  את אווירת ימי החנוכה.  

מארזי ממתקים לדמי חנוכה 
לקראת החנוכה, עלית חבילות שי 
מגוון  מציגה  שטראוס,  מקבוצת 
נרות,  לילדים:  צבעוניים  מארזים 
מלאים  כולם  חנוכיות..  סביבונים, 
כמיטב  והפתעות  עלית  בממתקי 
המסורת של חנוכה, מארזי חנוכה 
עם  ומתוקים  מאויירים  צבעוניים, 
סוכריות  מקופלת,  עלית:  ממתקי 
ג'לי,  סוכריות  מרשמלו,  טופי, 
זמן  פסק  כף,  כיף  טעמי,  חטיפי 

החרדית העדה  בד"צ  בהכשר  כולם  המארזים  מתוק.  לחנוכה   ועוד. 

4 עובדות מעניינות על מותג המשקאות -RC קולה
 Hatcher בשם   צעיר  רוקח  ע"י  הומצא  קולה   RC מוגז  משקה   
הוריו  בבית  החנות  במרתף  החדש  הטעם  את  שרקח   Claude
לראשונה  הושק   –  (1954) תשי'ד  בשנת    ג'ורג'יה.   שבקולומבוס 
החל  לראשונה   –  (1964) תשכ''ד  ובשנת  בפחית  קולה    RC משקה 

שלב מילוי הקולה בפחית עשויה מאלומיניום. בשנת תשמ''ג  
נטולת  קלוריות,  דלת  קולה  לראשונה  הושקה   –  (1983)
לראשונה  הושק  קולה   RC המותג    נתרן.  ונטולת  קפאין 
לשוק  להחדיר  הייתה  המטרה   .1995 בשנת  בישראל 
אלטרנטיבה  שמהווה  אמריקאי  קולה  מותג  הישראלי 
שוות ערך למותגי הקולה הקיימים בשוק, בדגש על מוצר 
הוא  היום  קולה   RC במיוחד.  אטרקטיבי  במחיר  איכותי 

ונמצא  בישראל,  בגודלו  השני  הקולה  מותג 
  בארץ.  הגדולים  והסופרים  הרשתות  בכל 
קולה   RC-ה משקה  הפך  האחרונות  בשנים 
למותג המוביל בעולם השמחות החרדי,  תחת 
קולה   RC בשמחה',  'להיות  המבטיח  הסלוגן 
בראשות  מהדרין'  'בד"צ  בכשרות  מתהדרת 
הגר"א רובין שליט"א וכשרות 'מהדרין רחובות' 

בראשות הגר"ש הכהן קוק שליט"א.

חיסכון לא נגמר בקניה זולה
לשימור  שימושים  בטיפים  החסד'  'נתיב 
הקניה לאורך זמן:  הקפאת פיתות  ולחמים 
להקפיא  רצוי  לוואי,   טעם  למנוע  כדי   –
סופג  בנייר  לעטוף  היטבו  אטומות  בשקיות 

לפני אטימת השקית מחדש. כך המאפים יישארו רכים וטריים גם אחרי 
ההקפאה.  עוגה טרייה מהתנור – יש לעטוף את העוגה בשכבה אחת 
של ניילון נצמד, חוררו בעדינות, הניחו מעליו שכבת נייר סופג ועטפו 
שנית בניילון נצמד ו...העוגה טרייה כאילו יצאה הרגע מהתנור.@ ישנם 
עדינים  ופירות  ירקות  בעיקר  בשבילם,  "בריא"  אינו  שהקירור  ירקות 
בקערה  לשמרם  תוכלו  ובננות.  משמשים  נקטרינות,  קישואים,  כמו 
בחוץ. @ מלפפונים טריים תמיד – יש לעטוף היטב כל מלפפון בנייר 
נצמד ולאחסן במגירת הירקות. יש להקפיד לא לשמור אותם יחד עם 
העגבניות. @ פירות טריים לטווח זמן ארוך - החזיקו במקרר קערית 
קטנה עם מלח גס או מלח לימון. החליפו את תכולתה כל 3 חודשים, 
מה שעוזר למניעת הלחות המצטברת במקרר ומזיקה מאוד לתוצרת. 
 בתהליך הכשרת מוצרי הבשר הם מוזרקים במנות מים ולכן בעת 
ונוצר שכבות קרח מסביב שמשפיעים   נוזלים  ההקפאה נאבד כמות 
נוזלים  על טעמם ומרקמם של מוצרי הבשר. בכדי למנוע הצטברות 
נוספים וטעם לוואי מומלץ להקפיא את מוצרי הבשר בוואקום. חלב 
עמיד – הטמפרטורה במקרר משתנה בין המדפים, למגירות ולדלת. 
דלת המקרר, שבה לרוב נשמר החלב, היא המקום החמים ביותר ולכן 
גם המקום הכי פחות מתאים לאחסון חלב. עדיף לאחסנו מעל מגירת 

הירקות שם המגירה הקרה ביותר במקרר.

בואו למבצע תרומות שיער 
מבצע תרומות שיער, לטובת נשים נערות 
ביום  אי"ה  יתקיים  סרטן,  חולות  וילדות 
רביעי י"ג כסליו תשע"ו (25 בנובמבר) בין 
השעות 6  עד 9 בערב, במרכז יום "זכרון 
מנחם", רח' ליאו ויסמן 10 בסמוך לאולמי 
אפשרית  שיער  תרומת  בירושלים.  נוף 
ובנות בלבד  נשים  ע"י  ומעלה  מ-30 סמ' 

והיא מתבצעת ע"י ספריות מקצועיות המאיישות את עמדות ההתרמה 
נושאת  בהגרלה  תיכלל  שיער  תורמת  כל  מנחם".  "זכרון  יום  במרכז 
זו השנה השלישית  יקרי ערך. מבצע התרמת שיער, מתקיים  פרסים 
מנחם  זכרון  יום  למרכז  בנוסף  פנטן.  והמותג  מנחם"  "זכרון  ביוזמת 
השיער  הארץ.  ברחבי  מספרות  בכ-400  המבצע  מתקיים  בירושלים, 
וחלוקתן  פאות  לייצור  מיועד  השנה  ימות  ובכל  המבצע  בימי  הנתרם 

חינם לנשים, נערות וילדות חולות סרטן.

מ ה י ו ם, תתחילו להתרגל לשמוע לארנק שלכם
דייייי מספיק להפציץ מחירי ביטוח לנהגים צעירים וחדשים 

רק ב- ״אס - סוכנות לביטוח״ הכי זולים הכי שווים ללא מתחרים!!! 
לקבלת הצעת מחיר התקשרו   09-862-99-33            

ביטוחי רכב
לנהגים חדשים וצעירים מגיל 17 הכי זול בארץ!!!

בהנהלה חרדית

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

03-5796643

דואגים לך!
קוראים יקרים

באם נתקלתם בבעיות הפצה, נא דווחו לנו

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים

בבית שמש

בחולון בת ים

באלעד

מאן דאמר



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

הצלת חיים ומונעים נכות ומוגבלות

אומרים
       לשבץ מוחי!

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

לא
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

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

דבר אלי
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד ירד 

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

חייך אלי
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל

או שהפה עקום מעט?

הרם ידיים
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. האם 

הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

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

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

מצילים חיים בצעדים פשוטים
גם אתם  יכולים

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

פרוזדורים.
דרכים להפחתת הסיכון:

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

 הפסיקו מידית לעשן. 
 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן. 

 בצעו פעילות גופנית סדירה.
 הימנעו מעודף משקל.

האם אתם בקבוצת סיכון?

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

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

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

התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

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

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

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

למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר.

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

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

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

במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים והשגחה.

מוחי? מתחילת השבץ  לאחר שבץ  יינתן  טיפול  איזה 

יש חלון הזדמנויות שנמשך כ4.5 בלבד במהלכו  אם 

הממיס  טיפול  ויקבל  החולים  בבית  יאובחן  החולה 

קרישי דם במתן לווריד, או במקרים מיוחדים, יבוצע 

צנתור דחוף של כלי הדם החסום,יגדלו סיכויו להינצל, 

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

עם מגבלה מזערית בלבד.

על  הבריאות  משרד  הכריז  אלה  בימים  עושים?  מה 

תכנית לאומית להורדת התחלואה בשבץ מוחי, והוא 

ולדרכים  עושה כל מאמץ להעלאת המודעות למחלה 

למניעתה, שכן אפשר וצריך להילחם בשבץ המוח, ניתן 

לצמצם את נזקיו, לשפר את איכות חיי הנפגעים ובני 

משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול הכבד והמורכב, 

ולמנוע את השבץ הבא.

למהלך הזה הצטרפה עמותת נאמן, הפועלת מזה שני 

עשורים למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה 

הטיפול  בנטל  הנושאים  משפחותיהם  בבני  ולתמיכה 

בנפגעים. 

כל אחד יכול להציל חיים
הכר את הסימנים

חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:

רגל, או הפנים  יד,   חולשה או שיתוק פתאומי של 

בצד אחד של הגוף.

או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   

לא  רגל שנרדמה, אולם היא  או  ליד  )בדומה  ברגל 

חולפת מיד(

 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.

 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   

ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.

לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם   

חלף  הסימן  אם  וגם  מהסימנים,  אחד  רק  מזהים 

לבית  מידי  לפינוי  לדאוג  יש  דקות,  מספר  כעבור 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 

לא להגיע בעת הצורך.

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

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

ומונעים נכות ומוגבלות

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

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

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

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

חוזרים למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר. 

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

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

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

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

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

רמת השומנים והכולסטרול בדם.
 הפסיקו מידית לעשן.

 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן.
 בצעו פעילות גופנית סדירה.

 הימנעו מעודף משקל.

כל אחד יכול להציל חיים

גם אתם יכולים

הכר את הסימנים
חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

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

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

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

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

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   
ראייה וערפול.

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

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

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

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

בבני משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול בנפגעים.

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

ותכדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:
דבר אלי 

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

הדיבור והמילים בוטאו בבהירות? 
חייך אלי 

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

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

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

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

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

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן





4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים



3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■








■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

03-6162228

3-3.5 חדרים

■





■



 ■












לדירות , למחזור 
ולכל מטרה!

במקצועיות ובאמינות.
פגישה ויעוץ חינם!

עוצמה משכנתאות!

052-7113508

■




■





מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה
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דופלקסים
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15  203-6162228

 ■




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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים: 
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עורף שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונוף 
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נוף + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.o�ce.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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2-2.5 חדרים
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1-1.5 חדרים
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י"א- י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15 וברכה 3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228

דירות 
להשכרה





4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228





+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ■











4-4.5 חדרים



■






מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

■





ביקוש 
דירות

וילות ובתים





3-3.5 חדרים

■









4-4.5 חדרים
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פנטהאוזים ודירות גן
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3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

■



השקעות
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3-3.5 חדרים



וילות ובתים
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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וילות ובתים

3-3.5 חדרים

■



■



■




050-2690691 054-9470801

ברשותנו מאגר דירות 
להשכרה/מכירה
במגוון אזורים 

בעיר ומחוצה לה 
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2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים
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+5 חדרים
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4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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amitayperfectprocoil
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+5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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yosiyagengmailcom
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bnayahuperfectprocoil
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shimonperfectprocoil
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4-4.5 חדרים
■






וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15   403-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
■







ביריה

בית מאיר

■
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■
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SpringViewIsraelcom

■






mikibscoil

גליל מערבי

■





■





■





טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
■







יבניאל

ירושלים
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דימונה
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בית חילקיה
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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
■







ספסופה

■
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■
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צפון
■






אירועים עד 70 איש
שבתות חתן/בר מצוה

לזוגות ומשפחות
אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

במחירי מבצע!
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agmailcom
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עסקים
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נדל“ן 
מסחרי
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Zlbrgmailcom
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להשכרה 
שטח מסחרי 

קוסמטיקה וכו' מתאים לסלון כלות, 
052-3416199

ברמת אשכול 
70 מ"ר 

מושקע ומעוצב 
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BA
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לפרסום
בלוח

03-6162228



י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15 וברכה 5הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■











■








02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■



לפרסום
בלוח

03-6162228
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■






מוצרים 
rושירותים

■







בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855
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CREST
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SS■
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קוממיות
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ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom
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מכוניות
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טויוטה

■
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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ניסאן
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BLACKBERRY
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INFINITY
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E
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בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מחירים טובים!
מרכז הזמנות ארצי:

■



צפת
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מאזדה

מיצובישי
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gmailcom

■
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15 603-6162228
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רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
+

עניבה
180

ח לצה עניבה
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Brother
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הבגדים מהחורף הקודם 
? ם י ל ו ע א  ל

באישור משרד הבריאות

03-6313775 

פיתרון פשוט 
תוצאות מדהימות

3-6 ק"ג בחודש
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י"א-י"ג טבת תשע"ו 23-25/12/15 וברכה 7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

לחברה 
בפריסה 

ארצית
דרושים/ות

נציג/יות מכירות טלפוניות
ב"ב: 054-2044168

(להתקשר עד 21:00)
באר שבע: 052-7714807

חיפה: 04-8473460
ראש פינה 052-3263205

קופאים/ות סדרנים/ות

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים

שלוחה 2 • המידע חים

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני

■





jobsmyfacecoil

■




ליוסי
מראות
דרושים:

פקידה
מתאם הרכבות

שליח
עובדי ייצור

מחסנאי
03-5795922

תנאים טובים 
למתאימים

■



MLsmilenetil

■












horvitzaehcoil



■








Doritgmailcom
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■



■








■




דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לב"ב ולכל חלקי 
הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633
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jobskidumpluscoil



■




לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■




■



sarashabtaiwallacom

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

052-7616639
בין 14:00-20:00ֹלהתֱקשר

ֹל
חוִדשים

6-

בחור
חזן/פייטן�בעֹל�ֱקןרא

רווֱק

בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי
שכר�נאה

ִדרוש
מייִדי

דרושים/ות בפתח - תקווה
מפיצי עיתונים למנויים

3:00-6:00 לפנות בוקררכב/קטנוע חובהשכר גבוה
+בנוסאפשרות להמשך עבודה בשעות היום

050-8673222
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meirbharavrabicoil
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egmailcom
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45 ש"ח שכר בסיס
  +                   

           בונוסים.

לארגון ארצי
דרושים/דרושות 

טלפניות לגיוס תרומות

לשעות אחה"צ 

שנתיים ניסיון- 
חובה.

03-6164444

   לוקחים אותך
לעבודה!

 ליווי אישי ומקצועי עד להשמה בעבודה! ליווי אישי ומקצועי עד להשמה בעבודה!
072-22-222-62

מאגר של אלפי משרות מבוקשות ביותר
שלא מתפרסמות בעיתונים!

15

חינוך והוראה | מזכירות | משרות אם | הנה“ח
ממשלתיות | ניהול | גרפיקאי/ת | הייטק | נהגים
מחסנאי | עבודות מהבית ועוד... גם לחסרי ניסיון!

מטפלת 7:30-16:00

052-7660483

למעון בשיכון ה' בב"ב

 27& לשעה + 
נסיעות + בונוסים

מחפשים עבודה?

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

יותר מ-4500 משרות פנויות 
בכל התחומים מחכות לכם אצלנו

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!
לפרטים: עינת 052-3568725
ימים א‘-ה‘ בלבד בין השעות: 13:30 - 17:30
משרד: 08-9261967 הינם 

גנים 
ה

זר 
מג

ב

לוני
החי

דרושים/ות
גננות/ים וסייעות

לצהרונים בגני ילדים

תאים
מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצוות לוין 
בע“מ

בפתח תקוה -
אם המושבות החדשה

למוקד שירות של חברת ביטוח גדולה
דרושים/ות נציגים/ות

שיחות נכנסות בלבד, 
משמרת בוקר עד השעה 16:00 

ללא ימי שישי, 
שכר 30 ש"ח לשעה + בונוסים 

העבודה בגבעת שמואל
לפרטים: 054-2662669 / ניתן לסמס
roni.shalev@teleclal.com :מייל
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מוכרות  
לעבודה במחלקות השונות

בשעות 15:45-22:00/ 09:00-16:00
2 משמרות ערב - חובה!

נסיון קודם - יתרון

קופאיות  
לעבודה ב 2-3 משמרות ערב.

ניתן להשאיר 
פרטים בטלפון:
03-6711636

או קו"ח לפקס:
03-6711602

או למייל: 
cv@prb.co.il

דרושים/ות

055-8837921לפרטים: 

 שכר הולם

למעון באזור
המרכז

דרושות מטפלות



מערכת ניידת טושיבה
כניסת USB לקריאת פורמט MP3, כולל דפדוף בתיקיות 
 כניסת AUX לחיבור מקור שמע חיצוני, יציאה לאוזניות

 AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

₪333
כולל 
טייפ

שעון שבת  
יונדאי

₪19

Philips מערכת סטריאו איכותית
 ,USB-ו DVD-חיבור ל ,Bluetooth 180 עםW 

 MAX שני מגברים, איכות שמע עוצמתית, טכנולוגיית
Sound

₪888
VOXTEL זוג מכשירי קשר

₪160

עד 8 ערוצי שידור שונים, 
 PTT : כפתור ,LCD מסך

PRESS TO TALK
אפשרות הפעלת הרמקול,

גודל קומפקטי 
מקסימלי: 3  ק"מטווח קליטה 

nextbook מחשב נייד משולב טאבלט
מעבד אינטל 4 ליבות, זיכרון מטמון 2GB , מסך מגע 

,WIN 8.1 מערכת הפעלה ,HD 10.1, ברזולוצית
OFFICE 365 :מתנה  

₪999

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם דיבורית

₪77

טלפון אלחוטי דיגיטלי 
DECT, צג רחב ומואר, 

דיבורית מובנית, אפשרות 
חיבור עד 5 שלוחות 

אלחוטיות נוספות

Panasonic -  מערכת מיקרו סטריאו

₪479

שמע קבצי מוסיקה ממקורות שונים, אלחוטי, עוצמת 
הגברה של 20W (RMS), נגינת מוסיקה בהדמיית צליל 

היקפי, מגבר שמע דיגיטלי סטריאופוני

טלפון שולחני 

₪69

תצוגת  - LCD צג גדול ומואר, 
פאנל בעברית, חיוג מקדים 
ועריכה, נורית מחוון למצב 

בשימוש ולשיחה חדשה, חיוג 
ודיבור באמצעות דיבורית

Panasonic טלפון אלחוטי

₪269

שיחה מזוהה, צג גדול מואר, 
תמיכה בעברית, מסך ענק, 

מקשים מוארים וגדולים, 
ספיקר חזק וצלול, 

חיוג מהיר,

WIFI מדפסת לייזר אלחוטית

₪249

מהירות הדפסה 
עד 16 דף לדקה,  

זכרון 8MB, ממשק 
USB2, עומס עבודה 

להפקת עד 20,000 
דפים לחודש, 

3 שנות אחריות.

מערכת קריוקי כוללת תאורת דיסקו ומיקרופון

₪199

תאורת לדים צבעונית (לאווירת 
מועדוני קריוקי) כניסה ל-2 

מיקרופונים עם בורר ווליום נפרד
 – SD, USB, AUX כניסות

לחיבור מקורות חיצוניים

תאורת 
דיסקו

חיבור ל-2 
מיקרופונים

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר אופטי אלחוטי בעל 

3 לחצנים, קלה להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪99
AKG אוזניות אלחוטיות

₪299

עם חיבור אלחוטי 2.4Ghz וטווח של 30 מטר 
בעלות עיצוב נוח לאוזן, בסיס עם מטען משולב

כפתור לשליטה על עוצמת הסאונד

אוזניות פיליפס סטריאופוניות

₪15

סאונד סופר איכותי, רמקול איכותי, מתאים לנגנים 
ולכל מכשיר עם חיבור לאוזניות

HP מדפסת אלחוטית משולבת
מדפסת הזרקת דיו אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום המדפיסה 
עד 8 עמודים בצבע שחור לדקה ועד 7.5 עמודים 

בצבע לדקה

₪369
מדפסת אלחוטית

כולל פקס

 ''21.5 SAMSUNG מסך מחשב

₪449

 HD 21.5'' , רזולציית SAMSUNG מסך מחשב
5MS , D-SUB  1080, זמן תגובהX1920

449

מחשב ביתי ליבה כפולה

₪999

 ספק כח 500, 
 ,GIGABYTE לוח אם

 INTEL DUAL- מעבד
CORE 1037U

500GB דיסק
2GB זיכרון

HP-ו Brother ראשי דיו

₪39 החל מ-

Western Digital 2.5" דיסקים קשיחים

₪339
₪249

דיסק קשיח חיצוני "2.5
usb 2.0/usb3.0 ממשקי

ללא צורך בחיבור לחשמל
שנתיים אחריות 

500GB נפח

1000GB נפח

מצלמת קנון עדשה רחבה 
זום אופטי 20MP 8 עדשה רחבה של 28 מ"מ, צילום 
וידאו עם קול באיכות  HD 720p  מסך LCD בגודל 

''2.7, סוללת ליתיום.

₪339

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

BLUETOOTH רמקול
רמקול נייד קומפקטי, מתחבר לכל מכשיר סלולר דרך 

קישורית בלוטוס, סוללה נטענת לשעות של נגינה.

₪55
 HD  BLK מצלמת מים ספורט ואקסטרים

₪99

.HD  מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות

.5MP 1.3, רזולוציהCMOS חיישן תמונת
עמידה למים ומכות (ע"י אריזת מצלמה עמידה למים).

במקום 299 ₪
 בתוקף עד 27.12.15

טאבלט ”7 
DUAL CORE מערכת הפעלה אנדרואיד, מעבד עוצמתי

מסך מגע HD 7, מצלמה קדמית

במקום 199 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15

₪149

₪299

הטענה חשמלית לרכבים, לפטופים מצלמות, 
סמארטפונים, נגנים ועוד. כולל מתאמים, פנס חירום 

מובנה.

ערכת התנעה חשמלית

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪49

 ,USB  עוצמת רמקולים, חיבור ,Speakers 2  מערך
כפתור שליטה על הווליום, אין צורך בחיבור לחשמל

בידורית קריוקי ניידת �12

₪399

מושלם לבית, למסיבות, 2500w , כולל Bloetooth , רדיו 
USB מובנה, חיבור לגיטרה, כניסת

כולל מיקרופון 
אלחוטי

8GB SILICON POWER זכרון נייד

₪13
במקום 39 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15

קומפקטי ומהיר, עיצוב חדשני , 
אחריות לכל החיים !

 8GB נפח
2.0 USB ממשק

BROTHER MFC-1810 מדפסת משולבת לייזר
3 באחד: מדפסת לייזר, סורק , פקס , הדפסת דופלקס , 

₪499

470 BROTHER מדפסת אלחוטית משולבת
3 באחד: מדפסת צבעונית, סורק , פקס ,  מסך צבעוני 

WIFI גדול , הדפסת דופלקס , קישורית אלחוטית

₪289

HP "15.6 מחשב נייד

₪2,199

5005U-Intel i3 מסך 15.6,  מעבד
  500GB 4, דיסק קשיחGB זיכרון

 Home 10 Windows  מערכת הפעלה
שירות ואחריות כולל איסוף והחזרה ע HP ישראל.

Home

WIFI בייבי מוניטור

₪222

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,699

intel Quad core, מסך 15.6", דיסק  מעבד:  
10 WIN מערכת הפעלה ,DVD 500, כונןGB

₪10

מטען קיר
לטלפונים 

סלולריים ונגניםסלולריים ונגנים

מערכת שמע ניידת מעוצבת משולבת
MP3 טייפ, דיסק

MUSIC PORT , USB  חיבור חיצוני
יציאה לאוזניות

₪499 במקום 549 ₪ בתוקף עד 27.12.15

₪55

micro-SD כרטיסי זכרון

₪28
₪17 8GB

16GB

32GB

SD כולל מתאם

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15 בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15
בתוקף עד 27.12.15בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15 בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15 בתוקף עד 27.12.15 בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15
בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15



שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 30.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

קומקום נירוסטה 
כד חשמלי נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, 
גוף חימום נסתר, בסיס 

עגול מסתובב 360 
מעלות, פילטר לסינון 

המים.

₪79

₪599

מגהץ קיטור SpeedCare  פיליפס
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור Bar4 לגיהוץ מהיר, 

מיכל מים עם אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 
לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי אבנית, 

ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

מנוע חזק במיוחד, אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪169

טוסטר אובן גרץ

₪149

 1880-OT טוסטר אובן בנפח 18 ליטר דגם
בעל עוצמת 1380 וואט וטיימר 60 דקות

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי המשטחים, שטח 
עבודה בטעינה אחת כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית 

לעמדת טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנתיים אחריות

₪349

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם דיגיטלי 900 גרם 

לאפיית מגוון לחמים, כולל 
חוברת מתכונים בעברית, 
אופה מגוון לחמים- לחם 

לבן, חיטה מלאה, ללא גלוטן 
ולחמים עם תוספות. אפייה 
מהירה - כיכר לחם בפחות 

משעת עבודה, הכנת 3 
גדלים של כיכרות לחם

הספק 1920W-1620W, אחריות לשנה ע"י היצרן
כולל שתי פיות צרה ורחבה. 

₪499

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד חימום יתר
 12A כפתורים עם בידוד חום מושלם – תקן

W  2500 :האירופאי, הספק

₪ 189
שואב אבק סמסונג

שואב אבק 1800 וואט 
בעל עוצמת שאיבה 

380WSP
פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה יעיל לסובלים 

מאלרגיה ורגישות לאבק, 
אבקנים וקרדית האבק

₪399

מיקסר דייהו מקצועי

₪499

עוצמתי במיוחד, קערה 4.5 ליטר, 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף K, שקט במיוחד
המושלםהמיקסר 

עוצמתי במיוחד, קערה 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף 

₪199
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,700W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪899

סיר בישול רדמונד
42 תוכניות בישול ואפיה מתוכן 16 תוכניות 

אוטומטיות ו- 26 תוכניות ידניות, קערה עם ציפוי 
קרמי בנפח 5 ליטר, 

ניתן לאפות לחם, כולל 
תוכנית מולטי שף, בישול 

אקספרס, בישול רגיל, 
מרק, אפייה, חימום 

ועוד.  כולל רשת לטיגון 
בשמן עמוק ומתקן 

בישול אדים.  

במטבח!הבריאות מהפכת 

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת וופל בלגי, דונאטס, 
1000W קאפקייק וקייק פופס. הספק

HEMILTON 1 - מאסטר קייק 4 ב

₪199199

סיר טיגון צ'יפסר גולדליין

₪99

מיכל פנימי אנטי דביק, גוף חימום נסתר, רשת 
טיגון עמוקה הכוללת 

ידית נשלפת, בורר 
טמפרטורה רב 

שמושי, נורת ביקורת 
וטרמוסטט אוטומטי 

סיר טיגון ללא שמן - AIRFRYER פיליפס

שנות אחריות
ע"י אלקטרה 2

טעם ופריכות נהדרים – ללא 
 Rapid Air השומן! טכנולוגית
– פטנט ייחודי המאפשר הכנת 

צ'יפס, שניצל ומיני מאכלים 
מטוגנים אחרים המכילים 

עד %80 פחות שומן. 

₪888

סיר טיגון 5 ליטר נירוסטה  
עשוי מנירוסטה איכותית, נשלף ומתפרק לניקוי קל ונוח

עוצמה אדירה 2000 וואט, 3  רשתות מזון, טיימר  + פעמון
פילטר ייחודי לסינון 

ריחות הטיגון

₪249 במקום 299 ₪

תנור חימום נירוסטה שטנגות

₪99

3 ספירלות עשויות שטנגות, 
רשת הגנה צפופה במיוחד, 

פתח חימום עליון לשימושים 
שונים, מנגנון בטיחותי 

המפסיק את פעולת התנור 
בעת נפילה.

בטיחותי

תנור חימום אינפרא

₪169

תנור חימום עוצמתי. מבחר 
דרגות הפעלה.

רפלקטור אחורי לפיזור חום 
אופטימלי בחלל החדר.

[W] 2200 :דרגת חימם גבוהה

בטיחותי

רדיאטור ללא שמן מורפי ריצ'ארדס

₪549 שנות אחריות 2

רדיאטור 
ללא שמן

₪449
₪379 7 צלעות

9 צלעות

11 צלעות

בטיחותי

שתי מצבי הפעלה, שני 
גופי חימום עשויים קוורץ 

לחימום מירבי, בטיחותי 
ביותר- מפסיק את 
פעולתו בעת נפילה.

תנור חימום קוורץ

₪35 בטיחותי

מקרן חום קרמי
הספק 950W , מעוצב, גוף חימום 

חסכוני, עשוי מקרמיקה, דרגת חום, רשת 
הגנה צפופה במיוחד

מקרן שולחני

₪229מקרן עומד
₪199

מקרן חום קרמי

₪149מקרן תלוי

30 נורות לד ב-

  LED תאורת חירום 30/60/90 נורות

₪99
₪69
₪39

60 נורות לד ב-

90 נורות לד ב-

עוצמה: 1500w חימום מהיר ביותר, 3 גופי חימום 
מקוורץ, 3 דרגות חום, חוט משיכה להפעלה, מיועד 
לתלייה על הקיר בחדר האמבטיה או בחדר הילדים, 
בטיחותי ועומד בדרישות התקן הבינלאומי החדש.

תנור אינפרא לאמבטיה

₪59בטיחותי

תנור חימום נירוסטה לאמבטיה

₪199

גוף חימום כפול המייצר עוצמת חום מהירה וחזקה 
2200W, פיזור חום נעים ואפקטיבי. שני מצבי חימום. 

בטיחותי

בעל 2 מצבי הפעלה 
בידוד כפול למוליכי החשמל 

הפנימיים לבטיחות מרבית
מנגנון להגנה בפני קפיאה, 

ניתן להשתמש כמאוורר בקיץ

מפזר חום דלונגי

₪159 בטיחותי

מגהץ קיטור טפאל

₪449 שנות אחריות
ע"י היבואן 2

לחץ קיטור 4.2 בר.
תפוקת אדים 

מקסימאלית 90 גרם/
לדקה. שימוש במי ברז.

.2135W הספק
גיהוץ אנכי עוצמתי.

הספק רב עוצמה של 1000W locked motor, קערת 
נירוסטה 5 ליטר + 3 מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,490
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 
10 שנים אחריות בכפוף לתקנון 

היבואן ˆ הדרכה למיקסר 
באקדמיה לבישול "לגעת באוכל"

ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

מזגנית ניתנת לתליה כולל טיימר ושלט
מזגנית ניתנת לתליה או להנחה על שולחן 

כוללת טיימר ומגיעה עם שלט רחוק 
גוף חימום PTC בעל יעילות תרמית גבוהה 

בטיחותי

₪199

הספק גבוה 2000W, גוף חימום עוצמתי - לפיזור חום 
ביעילות ובמהירות, כולל מפזר חום טורבו, אידיאלי 

לשימוש בחדרים, חדרי 
ילדים, סלונים, משרדים 

וכדו' בטיחותי וחסכוני 
בחשמל

קונווקטור זקש

₪139
בטיחותי

אידאלי לחימום אזורים פתוחים, לחצר 
ולמרפסת, לבתים פרטיים ולמסעדות. 

ניידת, עמידה בפני פגעי מזג האוויר, 
גשם ורוח. 

פטריית חימום חשמלית

₪899 בטיחותי

חשמלי

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪699

מעבד מזון מקצועי 1.5 כוח סוס, 
מנוע הנעה ישירה, הספק 1100 

וואט, קערה 2.6 ליטר עמידה 
במיוחד ובלתי שבירה, מיני מיכל 

1.2 ליטר 

שנות אחריות במקום 995 2₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15

אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם על טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

מנוע DC, גוף חימום קרמי 
W1500 :הספק ,PTC

תרמוסטט מתכוונן, נורת 
חיווי לחימום יתר, חסכוני 

בחשמל

מפזר חום קרמי מורפי ריצ'ארדס 

₪139
בטיחותי

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
במקום 180 ₪



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ז- כ"ט כסלו תשע"ו 9-11/12/15  203-6162228

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לה' באדר א' תשע"א 9/2/11 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

מעלית, 3 חד', בק"ג, 
גדולים ומסודרים, ומעליה 

2 חד'+ גג, 1,650,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' אנילביץ, בית עם 
מגרש גדול 401 מ', 
במספרים הקטנים, 

4,000,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)39-39(______________________________________________

■ ברח' וינברג )קפלן( 
בית+ מחסן עם מגרש 
370 מ"ר, 3,250,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)28-28(______________________________________________

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

■ בסמטת אזר 4 חד' גדולה 
ויפה, ק"א+ סוכה. *3 חד' בהרב 
______________________________________________)24-30(שך. "תיווך סגל" 4113250-050

■ על בסיס יומי במלצר 21 )ע"י 
מלון ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

4/2 חדרים+ גג+ מעלית, מיזוג, 
ג'קוזי, כלים ומצעים. 052-

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
מבחר עצום של דירות, 

בב"ב, ק. הרצוג, פ. כץ, 
מכירה, קניה, השכרה, 

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

■ דירת פנטהאוז מפוארת 
ביותר, מיקום מרכזי+ נוף, מחיר 

אטרקטיבי, מיידי! תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)29-29/10(______________________________________________

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■ באזור רח' יהושוע 
5 חד', קומה שלימה, 

מיידי "תיווך סגל" 050-
6500740-050 4113250)35-35(______________________________________________

3.5-3 חדרים

■ ברח' שדל 5 חד' 
ענקים כ-170 מ"ר בק"ג 
4,500 מפתחות במשרד 

תיווך ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ בק.הרצוג בפדרמן, 5 חד', 
מפוארת, מטבח אמריקאי, מזגן 
______________________________________________)37-40ל(3500 ש"ח מיידי 4716937-054

■ בהרב קוק 4 חד', חמודה, 
ממוזגת, מעלית, ק"ב, 3 כ"א, החל 

מ- 10/1 4100 ש"ח 
______________________________________________)37-40ל(6464566-054

■ בחברון 3.5 חד' משופצת 
לחלוטין ממוזגת עורפית, ק"ג, בלי 

______________________________________________)37-40ל(3400 ש"ח 7281440-054

■ ק"ק עם חדר ברח' נחל שורק 
2 חדרים למגורים או לגן ילדים 

)תיווך( 5708178-03 050-
______________________________________________)37-44ל(7964865 7090001-077

■ 2.5 חד' ביהודה הנשיא, 
ק"ק, מוארת ומאווררת, מרוהטת, 

מאובזרת וממוזגת לל"ת
______________________________________________)37-40ל(5700288-03 7624128-052

■ בשיכון ו', 2 חד' ק"ב, חדשה 
ומושקעת, אפשרות למזגן 2600 

______________________________________________)37-40ל(ש"ח גמיש 3003731-077

■ בפ.כץ בדנגור 2.5 חד', ק"ד 
______________________________________________)37-40ל(משופצת ומרוהטת 4110402-050

■ דירה גדולה, שטח 
גדול, קומה שלימה 
מתאים למוסדות/ 

ישיבות/פנימיה/ משרד- 
מיידי )באזור רח' ירושלים( 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050)38-38(______________________________________________

■ במנחם בגין )מכבים לשעבר( 
4 ק"א משופצת, ממוזגת, 

מסורגת, ש"כ + ריהוט חלקי 
2437653-052)38-41(______________________________________________

■ בק.הרצוג דירת 3 חד' גדולים 
מרווחת ויפה, ממוזגת ק"ד 2500 
______________________________________________)38-41ל(ש"ח 8761460-050 תיווך ארמאני

■ במרכז העיר, ברח' שקט, 3 
חד' משופצת כחדשה, דו"ש, מזגן 

______________________________________________)38-41ל(3900 ש"ח 2466389-054

       

■ ללא תיווך 2 ענקית + 
מרפסות + הול מיידי ברח' הרצוג, 

______________________________________________)38-41ל(ק"ב 7527191-050

■ דירת 2 חד' יפה+ א. 
לריהוט במרכז ב"ב, מיידי. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ 2 חד' ברח' טבריה ליד 
הרב קוק ק"ק כחדשה 
כולל ריהוט מלא 2800 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

■ השכרת חדרים יחידים )יח' 
סטודיו( ליד אברבנאל 1, קרוב 

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)09/44-44(חלקי. 2641155-052

■ בשיכון ה' בב"ב, חדר גדול 
מאד +חצי חדר + מרפסת גדולה 
+ מטבח חדש, שירותים ומקלחת 
חדשים, ק"ב אחרונה, מקום שקט 

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

______________________________________________)35-40ל(3999777-050 7371743-050

■ באברבנאל דירת חדר כולל 
ריהוט מלא מזגן, משופצת, ק"ג, 

______________________________________________)37-40ל(בלי 1750 ש"ח 7281440-054

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

■ בכפר גנים 6 חד' ענקית 
מיוחדת במינה +שטחים מקורים 
שניתן לשלב גם משרד/ קליניקה 
+מרפסות שמש +סוכה, 4 כ"א 

+מחסן 4753987-052
3601007-052 )34-41(______________________________________________

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

פתח תקוה או בגני הדר 
8476020-054)02-02(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ לזוג עם ילדים דרושה דירת 3 
חד' בב"ב, עם ריהוט מלא, ממוזגת 

8481350-054 8481250-054)37-40(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

תיווך, משרדנו ר"ע 76
6191977-03 )39-39(______________________________________________

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

רבי עקיבא 76 טל
6191977-03)39-39(______________________________________________

■ ברח' זכריה 6 , להשכרה 
3 חד' מרוהטת, כניסה מיידית! 

6235516-050)39-40(______________________________________________

■ בהזדמנות! בקרית 
הרצוג 2 חד' משופצת 
ויפה 2200 ש"ח ללא 
תיווך 4615314-054

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

חי" 4149994-050
9452580-050)39-40(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
 בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 2300-1300
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עורף שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונוף 
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נוף + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.office.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 1430-1400 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■ בבנין מפואר בבניה עם 
גימור מיוחד ב"גן העיר" 

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

מצומצם, כל הקודם 
זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ'לבניה על הגג, 
1,475,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

■ ירד המחיר בהרב קוק 
ליד ר"ע, דירת דופלקס 
2.5+2 + גג, ק"ג )ללא 

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)37-37(______________________________________________

3-3.5 חדרים

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 2 
חד' בק" גג+ גג, חזית, 3 

כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בקהילות יעקב ליד בן 
דוד, 5 חד' גדולים, בק"ב, 

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

בק"4 ומעליה 3 חד' וגג, 
3 כ"א )ניתן לחלק ל- 2 
יח'(, 2,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ו במרחשוון תשע"א 3/11/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 4 חד', מושקעת מאד, 
ממוזגת+ חניה+ מחסן, 

3 כ"א, מטבח חדש, 
מרפסת שמש גדולה, ק. 
הרצוג, 1,150,000 ש"ח. 

0504-343474
0507-457050)42-50(______________________________________________

■ ברח' יהודית 3.5 חד' 
קומה ב' אופ' לבניה 

רבה בצדדים, 1,150,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 3 
חד' משופצים ומפוארים 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

■ בסמטת אזר 4 חד' גדולה 
ויפה, ק"א+ סוכה. *3 חד' בהרב 
______________________________________________)24-30(שך. "תיווך סגל" 4113250-050

■ על בסיס יומי במלצר 21 )ע"י 
מלון ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

4/2 חדרים+ גג+ מעלית, מיזוג, 
ג'קוזי, כלים ומצעים. 052-

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
מבחר עצום של דירות, 

בב"ב, ק. הרצוג, פ. כץ, 
מכירה, קניה, השכרה, 

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

■ דירת פנטהאוז מפוארת 
ביותר, מיקום מרכזי+ נו, מחיר 

אטרקטיבי, מיידי! תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)29-29/10(______________________________________________

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■ באזור רח' יהושוע 
5 חד', קומה שלימה, 

מיידי "תיווך סגל" 050-
6500740-050 4113250)35-35(______________________________________________

3.5-3 חדרים

■ ברח' שדל 5 חד' 
ענקים כ-170 מ"ר בק"ג 
4,500 מפתחות במשרד 

תיווך ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ בק.הרצוג בפדרמן, 5 חד', 
מפוארת, מטבח אמריקאי, מזגן 
______________________________________________)37-40ל(3500 ש"ח מיידי 4716937-054

■ בהרב קוק 4 חד', חמודה, 
ממוזגת, מעלית, ק"ב, 3 כ"א, החל 

מ- 10/1 4100 ש"ח 
______________________________________________)37-40ל(6464566-054

■ בחברון 3.5 חד' משופצת 
לחלוטין ממוזגת עורפית, ק"ג, בלי 

______________________________________________)37-40ל(3400 ש"ח 7281440-054

■ ק"ק עם חדר ברח' נחל שורק 
2 חדרים למגורים או לגן ילדים 

)תיווך( 5708178-03 050-
______________________________________________)37-44ל(7964865 7090001-077

■ 2.5 חד' ביהודה הנשיא, 
ק"ק, מוארת ומאווררת, מרוהטת, 

מאובזרת וממוזגת לל"ת
______________________________________________)37-40ל(5700288-03 7624128-052

■ בשיכון ו', 2 חד' ק"ב, חדשה 
ומושקעת, אפשרות למזגן 2600 

______________________________________________)37-40ל(ש"ח גמיש 3003731-077

■ בפ.כץ בדנגור 2.5 חד', ק"ד 
______________________________________________)37-40ל(משופצת ומרוהטת 4110402-050

■ דירה גדולה, שטח 
גדול, קומה שלימה 
מתאים למוסדות/ 

ישיבות/פנימיה/ משרד- 
מיידי )באזור רח' ירושלים( 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050)38-38(______________________________________________

■ במנחם בגין )מכבים לשעבר( 
4 ק"א משופצת, ממוזגת, 

מסורגת, ש"כ + ריהוט חלקי 
2437653-052)38-41(______________________________________________

■ בק.הרצוג דירת 3 חד' גדולים 
מרווחת ויפה, ממוזגת ק"ד 2500 
______________________________________________)38-41ל(ש"ח 8761460-050 תיווך ארמאני

■ במרכז העיר, ברח' שקט, 3 
חד' משופצת כחדשה, דו"ש, מזגן 

______________________________________________)38-41ל(3900 ש"ח 2466389-054

       

■ ללא תיווך 2 ענקית + 
מרפסות + הול מיידי ברח' הרצוג, 

______________________________________________)38-41ל(ק"ב 7527191-050

■ דירת 2 חד' יפה+ א. 
לריהוט במרכז ב"ב, מיידי. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ 2 חד' ברח' טבריה ליד 
הרב קוק ק"ק כחדשה 
כולל ריהוט מלא 2800 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

■ השכרת חדרים יחידים )יח' 
סטודיו( ליד אברבנאל 1, קרוב 

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)09/44-44(חלקי. 2641155-052

■ בשיכון ה' בב"ב, חדר גדול 
מאד +חצי חדר + מרפסת גדולה 
+ מטבח חדש, שירותים ומקלחת 
חדשים, ק"ב אחרונה, מקום שקט 

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

______________________________________________)35-40ל(3999777-050 7371743-050

■ באברבנאל דירת חדר כולל 
ריהוט מלא מזגן, משופצת, ק"ג, 

______________________________________________)37-40ל(בלי 1750 ש"ח 7281440-054

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

■ בכפר גנים 6 חד' ענקית 
מיוחדת במינה +שטחים מקורים 
שניתן לשלב גם משרד/ קליניקה 
+מרפסות שמש +סוכה, 4 כ"א 

+מחסן 4753987-052
3601007-052 )34-41(______________________________________________

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

פתח תקוה או בגני הדר 
8476020-054)02-02(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ לזוג עם ילדים דרושה דירת 3 
חד' בב"ב, עם ריהוט מלא, ממוזגת 

8481350-054 8481250-054)37-40(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

תיווך, משרדנו ר"ע 76
6191977-03 )39-39(______________________________________________

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

רבי עקיבא 76 טל:
6191977-03)39-39(______________________________________________

■ ברח' זכריה 6 , להשכרה 
3 חד' מרוהטת, כניסה מיידית! 

6235516-050)39-40(______________________________________________

■ בהזדמנות! בקרית 
הרצוג 2 חד' משופצת 
ויפה 2200 ש"ח ללא 
תיווך 4615314-054

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

חי" 4149994-050
9452580-050)39-40(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נו 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
 בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 2300-1300
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

 ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נו*
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נו *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
 ,קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנו
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

 ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נו*
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נו *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
 ,קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנו
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עור שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

 מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונו
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נו + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

מטבחון+ פרקט ב: 2,700 
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד: חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל: בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.office.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים: לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 1430-1400 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

 יחידות מאובזרות וממוזגות, נו
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■ ירד המחיר! ברח' 
הראשונים, 3 חד' ק"ב, 

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

עד היסוד, 1,050,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)24-24(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ ברח' אהרון דב, חזית, 
3 חד' ענקיים, כ- 100 
מ"ר, ק"א, 1,280,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 348# בלעדי! מיקום מצוין, 
קרקע, 4.5 חד', 90 מ"ר+ יח' דיור 

גדולה+ מחסן, 600,000 ש"ח. 
תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ 1180# בלעדי! בשכונת כנען, 
4 חד', 112 מ"ר+ אופ' 470,000 

ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 
072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ בחפץ חיים, ק"א, כ- 120 
מ"ר, 3 כ"א, עורפית, 4.5 חד', 

מטבח נפרד, יח' הורים 1,070,000 
______________________________________________)32-32(ש"ח. 050-6610501 סתיו

■ בשעריה פרטי, קוטג' 6 חד'+ 
ממ"ד+ מרפסת שמש, גינה, 2 

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

■ וילה 220/780 7 ח', ליד הכולל 
הרב יורם אברג'ל, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 050-8444490 
052-6175264)32-32(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' יהודית 3.5 חד' 
קומה ב' אופ' לבניה 

רבה בצדדים, 1,150,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

■ בסמטת אזר 4 חד' גדולה 
ויפה, ק"א+ סוכה. *3 חד' בהרב 
______________________________________________)24-30(שך. "תיווך סגל" 4113250-050

■ על בסיס יומי במלצר 21 )ע"י 
מלון ווגשל( דירות אירוח מפוארות 

4/2 חדרים+ גג+ מעלית, מיזוג, 
ג'קוזי, כלים ומצעים. 052-

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
מבחר עצום של דירות, 

בב"ב, ק. הרצוג, פ. כץ, 
מכירה, קניה, השכרה, 

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

■ דירת פנטהאוז מפוארת 
ביותר, מיקום מרכזי+ נוף, מחיר 

אטרקטיבי, מיידי! תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)29-29/10(______________________________________________

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■ באזור רח' יהושוע 
5 חד', קומה שלימה, 

מיידי "תיווך סגל" 050-
6500740-050 4113250)35-35(______________________________________________

3.5-3 חדרים

■ ברח' שדל 5 חד' 
ענקים כ-170 מ"ר בק"ג 
4,500 מפתחות במשרד 

תיווך ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ בק.הרצוג בפדרמן, 5 חד', 
מפוארת, מטבח אמריקאי, מזגן 
______________________________________________)37-40ל(3500 ש"ח מיידי 4716937-054

■ בהרב קוק 4 חד', חמודה, 
ממוזגת, מעלית, ק"ב, 3 כ"א, החל 

מ- 10/1 4100 ש"ח 
______________________________________________)37-40ל(6464566-054

■ בחברון 3.5 חד' משופצת 
לחלוטין ממוזגת עורפית, ק"ג, בלי 

______________________________________________)37-40ל(3400 ש"ח 7281440-054

■ ק"ק עם חדר ברח' נחל שורק 
2 חדרים למגורים או לגן ילדים 

)תיווך( 5708178-03 050-
______________________________________________)37-44ל(7964865 7090001-077

■ 2.5 חד' ביהודה הנשיא, 
ק"ק, מוארת ומאווררת, מרוהטת, 

מאובזרת וממוזגת לל"ת
______________________________________________)37-40ל(5700288-03 7624128-052

■ בשיכון ו', 2 חד' ק"ב, חדשה 
ומושקעת, אפשרות למזגן 2600 

______________________________________________)37-40ל(ש"ח גמיש 3003731-077

■ בפ.כץ בדנגור 2.5 חד', ק"ד 
______________________________________________)37-40ל(משופצת ומרוהטת 4110402-050

■ דירה גדולה, שטח 
גדול, קומה שלימה 
מתאים למוסדות/ 

ישיבות/פנימיה/ משרד- 
מיידי )באזור רח' ירושלים( 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050)38-38(______________________________________________

■ במנחם בגין )מכבים לשעבר( 
4 ק"א משופצת, ממוזגת, 

מסורגת, ש"כ + ריהוט חלקי 
2437653-052)38-41(______________________________________________

■ בק.הרצוג דירת 3 חד' גדולים 
מרווחת ויפה, ממוזגת ק"ד 2500 
______________________________________________)38-41ל(ש"ח 8761460-050 תיווך ארמאני

■ במרכז העיר, ברח' שקט, 3 
חד' משופצת כחדשה, דו"ש, מזגן 

______________________________________________)38-41ל(3900 ש"ח 2466389-054

       

■ ללא תיווך 2 ענקית + 
מרפסות + הול מיידי ברח' הרצוג, 

______________________________________________)38-41ל(ק"ב 7527191-050

■ דירת 2 חד' יפה+ א. 
לריהוט במרכז ב"ב, מיידי. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ 2 חד' ברח' טבריה ליד 
הרב קוק ק"ק כחדשה 
כולל ריהוט מלא 2800 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

■ השכרת חדרים יחידים )יח' 
סטודיו( ליד אברבנאל 1, קרוב 

לצומת גהה, מתאים לבודדים, ריהוט 
______________________________________________)09/44-44(חלקי. 2641155-052

■ בשיכון ה' בב"ב, חדר גדול 
מאד +חצי חדר + מרפסת גדולה 
+ מטבח חדש, שירותים ומקלחת 
חדשים, ק"ב אחרונה, מקום שקט 

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

______________________________________________)35-40ל(3999777-050 7371743-050

■ באברבנאל דירת חדר כולל 
ריהוט מלא מזגן, משופצת, ק"ג, 

______________________________________________)37-40ל(בלי 1750 ש"ח 7281440-054

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

■ בכפר גנים 6 חד' ענקית 
מיוחדת במינה +שטחים מקורים 
שניתן לשלב גם משרד/ קליניקה 
+מרפסות שמש +סוכה, 4 כ"א 

+מחסן 4753987-052
3601007-052 )34-41(______________________________________________

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

פתח תקוה או בגני הדר 
8476020-054)02-02(______________________________________________

ביקוש 
דירות

■ לזוג עם ילדים דרושה דירת 3 
חד' בב"ב, עם ריהוט מלא, ממוזגת 

8481350-054 8481250-054)37-40(______________________________________________

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

תיווך, משרדנו ר"ע 76
6191977-03 )39-39(______________________________________________

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

רבי עקיבא 76 טל
6191977-03)39-39(______________________________________________

■ ברח' זכריה 6 , להשכרה 
3 חד' מרוהטת, כניסה מיידית! 

6235516-050)39-40(______________________________________________

■ בהזדמנות! בקרית 
הרצוג 2 חד' משופצת 
ויפה 2200 ש"ח ללא 
תיווך 4615314-054

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

חי" 4149994-050
9452580-050)39-40(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ בעיר גנים )הנורית( 3 חד'  
ק"כ משופצת+מקום לסוכה 
2,500 ש"ח תיווך שרון נכסים 

5666250-02)39-39(______________________________________________

■ מציאה! בגילה א' המתחרד 3 
חד' ק"ד, מוארת מרכזית ושקטה 
______________________________________________)39-40ל(לתקופה ממושכת 5830041-052

■ בק.יובל )אולסנגר( 3 ק"ד 
מטופחת נוף 2600 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

■ לדתיים בלבד! בית 4 חד' 
ממוזגים 2 חד' שירותים, 125 מ' 

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

■ 3 חד' מרווחת, מיקום מעולה 
ק"ג + מעלית, לדתיים, מזגן, 

מרוהטת, מיידי 3300 ש"ח
______________________________________________)39-42ל(7701456-057

■מציאה!!!להשקעה!!! 
אדמה חקלית פרטי טאבו 
במרכז הארץ צמוד לבניה

3113001-057)39-42(______________________________________________

■ להשקעה במקור ברוך בנין 
הכולל 7 דירות 3 דירות 2 חד' ק"ק 
+ חצר 3 חד' + 4 חד' + מרפסת 
ק"א 5 חד' + מרפסת ק"ב 4 חד' 

+ מרפסת ק"ג + מעלית + מחסן 
100 מ"ר 10,750,000 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

■ נחלה גדולה במושב מרון,כולל 
דירות נופש+ אופ' לבניה, קרוב 

לרשב"י, לרציניים בלבד! 
6980443-04 6233871-052)34-8)10((______________________________________________

■ בפ"ת דירה מחולקת ל-4 
יחי', מכניסה 90,000 ש"ח בשנה 

ב-950,000 ש"ח בלבד!
______________________________________________)37-40ל(8424232-054

■ השקעה מניבה, תשואה 
גבוהה, הון עצמי, כ- 790,000 ש"ח 

______________________________________________)38-41ל(8466838-054 7527191-050

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

■ להשכרה 2 משרדים בגדלים 
שונים בג.שאול )ע"י טסט ליין( 

מיידי בלעדי אליהון נכסים
______________________________________________)39-42ל( 5866864-02

■ במקום הכי נחשק בב"ב- מזנון 
בשרי רווחי + פוטנציאל + קו 

מכונות ממתקים ותיק 
3010320-054)37-40(______________________________________________

■ מכולת שכונתית להשכרה 
בפ.כץ ברח' פתיה 20 לפרטים: 
______________________________________________)37-44ל(7618662-052 5786847-03 בני

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

■ מציאה! למכירה 80 מ' 
תעשיה ברח' כינרת, עם 

מעלית, ק"ג, 452,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

הירקון 180 מ"ר + 80 
מ"ר גלריה גובה 65 מ' 

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
5308742-050)37-37(______________________________________________

■ להשכרה ברח' הירקון 
  400 אולם 60 מ' ק"ק
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

0505308742)37-37(______________________________________________

■ הזדמנות מיוחדת!!! 
חנות כ- 90 מ"ר במרכז 

ב"ב ע"י ר' עקיבא חזו"א 
ברחוב אליהו הנביא 3 

4114777-050
4122242-050)38-41(______________________________________________

■ להשכרה חנות בבני ברק 
20 מ"ר ברח' דסלר לכל מטרה 

6229247-050)38-41(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי, 
4 חד', ק"ק לאחר שפוץ 

והגדלה+ חצר גדולה 
מתאימה למשפחתון או 
לגן ילדים, או לקליניקה 

גדולה, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ בהזדמנות! להשכרה מפרטי 
חנות במקום טוב, בר' עקיבא 

בב"ב, משופצת כחדשה, שטח 
45 מ"ר, גובה 3.90, מתאימה 

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

מעבדה לפיתוח תמונות
3600351-050 7727603-050)37-40(______________________________________________

■ בסמטת מנשה קרוב 
לר"ע, 3 ח', ק"ק, כ- 65 

מ', משופצים, לדירה/ 
למשרד או לכל מטרה, 

880,000 ש"ח. תיווך ש. 
______________________________________________)31-31(מאירוביץ 5308742-050

■ בבנין מפואר בר"ע 
בב"ב, חנות 360 מ"ר, 

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

7,500,000 ש"ח. אפש' 
לשכירות. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות במרכז ר"ע בב"ב, 
כ- 30 מ', במיקום מרכזי+ 

דמי פינוי, הקודם זוכה. 
______________________________________________)48-48/09(תיווך "סגל" 4113250-050

■ להשכרה חנות באזור השופינג 
כ- 60 מ'+ דמי פינוי, מיידי. 

תיווך "סגל" 4113250-050 050-
6500740)09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות במקום מרכזי 
כ- 130 מ', מושקעת+ אפשרויות 

נוספות. תיווך "סגל" 050-
6500740-050 4113250)18-17/10(______________________________________________

■ להעברת בעלות, מסעדה 
כ- 210 מ"ר, מפוארת ביותר+ דמי 

פנוי, במיקום מעולה, מחיר 
אטרקטיבי. תיווך "סגל"

6500740-050 4113250-050 )09/40-45(______________________________________________

■ להשכרה חנות 44 מ', 
משופצת ברח' עקיבא 
בב"ב ליד רח' אלישע, 

1,000. תיווך ש. 
______________________________________________)05-05(מאירוביץ 5308742-050

■ חנות להשכרה כ- 22 מ"ר 
בר"ע, מיידי, מחיר אטרקטיבי. 

תיווך סגל 4113250-050
6500740-050 )07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ להשכרה בר"ע חנות 25 מ'+ 
2 חזיתות, במחיר אטרקטיבי. תיווך 

______________________________________________)27-26/09(סגל 4113250-050

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עורף שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונוף 
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נוף + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.o�ce.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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כ"ז- כ"ט כסלו תשע"ו 9-11/12/15 וברכה 3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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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'
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ביקוש 
דירות

וילות ובתים






דופלקסים

3-3.5 חדרים

■





■





■




■



■









4-4.5 חדרים

■




■







■





■








■





פנטהאוזים ודירות גן

■






■














■



■



■





■




■





■




■








■




■





■






■




3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים
■



■



agmailcom

השקעות

■







 ■














 ■











■


■





■




עסקים

■




■



נדל“ן 
מסחרי

■











■




■









■








■




 ■









■











4-4.5 חדרים



3-3.5 חדרים



וילות ובתים

■








■






■





■








■







■





■







■




■





■





■









■





4-4.5 חדרים
■




■





■
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■





wwwdiralicoil

■



wwwdiralicoil

■




wwwdiralicoil

■
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■








■
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■




■




■





■
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FOX■






■





■





4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■







1-1.5 חדרים
■










■






■






■


BA


+5 חדרים

■








■






■






■




■





■





■





■







yosiyagengmailcom

■




wwwaduardmecoil

■



■







■

BA



■





■



■





■





■







054-8402235 לא בשבת

דירה להשכרה במרכז פתח תקווה 
ל-8 חודשים (גמיש)

ברחוב בורוכוב ק"ב 4 חדרים + חניה + ריהוט חלקי
הדירה יפה ומנוצלת היטב - 2 שירותים, 3 מזגנים, כיור 

כפול, 3 כיווני אויר - דרום צפון מערב, פונה לחזית

ללא תיווך

■





■







FOX■





■







FOX■






1-1.5 חדרים
■




■





■




■





■





■






■








■





■








bnayahuperfectprocoil

■


shimonperfectprocoil

■




■






■







■






■






■






■








■







■







■







yosiyagengmail

com

■
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לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון

■







ביריה

בית מאיר

■






■





■







■



SpringViewIsraelcom

גורן

■






mikibscoil

גליל מערבי

■





■





■





טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
■







יבניאל

ירושלים

■
















■





■









■




דימונה
■






■





■





■












■




■









■





■







בית חילקיה
■




■




■






■










■
















■










■











■








■




■





■






■







■





■





■








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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 ■
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■










■





■






■







■











■













■




■









Zlbrgmailcom

■












Zlbrgmailcom

■





■












Zlbrgmailcom

■







■





■



■





■





■




■





■








מושב עלמה

מושב תרום

■





■



מירון

■





■




■





■


■







■





■





■





■





■





■




■





■







מצפה יריחו
■





■





■





■





נתניה
■







ספסופה

■





■





■





■







■








צפון
■






■






■







■





■





■






■




BA


■







■

BA



■



BA




■




■




■






■





■




■



■




■




■




■




■




■





FOX■





■



BA



■



BA


אירועים עד 70 איש
שבתות חתן/בר מצוה

לזוגות ומשפחות
אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

במחירי מבצע!
■






לשבת הקרובה!!
במלון לב ירושלים

 &1,075
לזוג פנסיון 

מלא

 ליד ביהכנ"ס הגדול

כמו"כ לכנסים 
אירועים וקבוצות

0548-410815

כשרות מהדרין

צפת

■




■




■







■







■





 ■





■






■





■




■





■




■
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■










■







מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■











■








02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים



■







■







■





■







■







■






■






■






■






■







■






■





■








■






■





■





■




■







הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■








■







■






מוצרים 
rושירותים

■







בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855

■







■






■
CREST





■







SS■





■








■






■










■




קוממיות

■





■





■





ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom



■







■



■




מכוניות



■




■






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


■





■







■






■



ganyzumgmailcom



לפרסום
בלוח

03-6162228


■







■




■





סקודה
■





■






■







■




■





■





■






■




■




■




■




■




■




■


■




■




G■




■




■



■


■


■




■




■


■


■





■





■



■




■


■


■


■




■
ITEL



■


■


■




■


■


■


■


■









■





■




 ■









■





מתמחים בכל עבודות האיטום
איתור ופתרון בעיות רטיבות

איטום ביריעות ביטומניות תקניות
זיפות וסיוד גגות

חידוש והחלפת גגות
ביצוע עבודות בסנפלינג

עובדים מקצועיים ואמינים
מחירים נוחים

052-6422426
itumimbgvahim@gmail.com

מאושרים 

מ"ת
ע"י משרד הת ביקור

ויעוץ - חינם

■




■





בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מבצע לשבוע בלבד
3+1

■







הזדמנות שלא תחזור

054-8420080

ללמוד מקצוע מהבית
בתנאים נוחים במיוחד

להגיע למעמד פרנסה 
מכובד

■
MA





■



■




■




■




■



■




■




■


■
BLACKBERRY



■




■




■




■


■


■




■




■
INFINITY



■




■


■



■


■


■


■




■




■




■




■




■


Bauknecht■




mor�■
richards



■



■


casio■


■
Brother



■




■


■


■


■




■




■




■




■




■


■


■




■




■


■


■
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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

■




רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
+

עניבה
180

ח לצה עניבה

&


X■
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■





■


■
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■
X



■




■


■


■




■




sharp■




■




■




■




הבגדים מהחורף 
הקודם לא 

עולים?
 3-6

ק"ג 
בחודש

פתרון 
פשוט 

תוצאות 
מדהימות

באישור משרד הבריאות

03-6313775

■
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■
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X■
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XX



■
XXX



■


■





■
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■





■


■




LGL■




LG■




s■




c■


■




■


c■




■




■




לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■








■








■




■




■





■



sarashabtaiwallacom

■




■




■


■
T



■




■



קו עיתונות דתית/קול העיר ב״ב / 7974456 / 

לסניף קופי טיים בתל השומר

yanivbs122@gmail. ,050-8294464

עובדי/ות דלפק / בריסטה
עבודה במשמרות

שכר מצוין למתאימים/ות

■
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X
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X
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XX
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XXX
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Peg■
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PEG■
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LG■
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Lexmark Z
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Grundig Gsb
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JST
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sharp■
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IXUS■





MP■
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proview■
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LG■
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BMX
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smZara■
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BMX■
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Rockport Waterproof
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לפרסום
בלוח

03-6162228

 ■
 ■

 ■
 ■

 ■
 ■

 ■


 ■



 ■








 ■


 ‘
 ■





■



 ■





■




 ■
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“ ■




■ ‘
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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

סביבת עבודה נעימה 
    ומאתגרת.  

תנאים סוציאלים טובים.

לזק"א ישראל
דרושים/דרושות 

טלפניות לגיוס תרומות

שכר בסיס גבוה 
 +

בונוסים יומיים

שעות עבודה:
 9:00-14:00

או: 17:30-21:30

03-6164444 יש
עבודה

כל המשרות למגזר החרדי

www.glatjobs.co.il

מחפשים
עבודה?

יותר מ-4500
משרות פנויות
בכל התחומים

מחכות לכם אצלנו!

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666

■












horvitzaehcoil
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■





jobsmyfacecoil

■
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■








ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בחורים�רציניים�ישיבתיים
עִדיפות�ֹלבעֹל�ֱקורא�נוסח

ספרִדי�ירושֹלמי

052-7616639

ִדרושים

14:00-20:00ֹלהתֱקשר�בין

מייִדי

חוִדשים-6שֹליחות�ֹל

■




■




■





■






■



■






■










asgmail

com

■




■








■



armndofwallacom

קול העיר ב"ב / 7969332 / 

לרצ + חברת שליחויות הגדולה בגוש דן
דרושים/ות

שליחים/ות לקטנועים
• תנאים מעולים • משכורת בסיס+פרמייה+בונוס

• אפשרות למשרה חלקית גם אחה"צ
052-4207725

ליוסי
מראות
דרושים:

פקידה
מתאם הרכבות

שליח
עובדי ייצור

מחסנאי
03-5795922

תנאים טובים 
למתאימים

■




■



MLsmilenetil

■












horvitzaehcoil



■








Doritgmailcom

■




■



■








■





■



מטפלת 7:30-16:00

052-7660483

למעון בשיכון ה' בב"ב

 26& לשעה + 
נסיעות + בונוסים

■



■




צמיחה

דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לב"ב ולכל חלקי 
הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■
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pninafamiorgil
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ETGARGMAILCOM
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שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

קומקום נירוסטה 
כד חשמלי נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, 
גוף חימום נסתר, בסיס 

עגול מסתובב 360 
מעלות, פילטר לסינון 

המים.

₪79

₪599

מגהץ קיטור SpeedCare  פיליפס
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור Bar4 לגיהוץ מהיר, 

מיכל מים עם אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 
לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי אבנית, 

ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

מנוע חזק במיוחד, אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪169

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪799

מעבד מזון מקצועי 1.5 כוח 
סוס, מנוע הנעה ישירה, הספק 

1100 וואט, קערה 2.6 ליטר 
עמידה במיוחד ובלתי שבירה,

מיני מיכל 1.2 ליטר 

שנות אחריות 2

טוסטר אובן גרץ

₪149

 1880-OT טוסטר אובן בנפח 18 ליטר דגם
בעל עוצמת 1380 וואט וטיימר 60 דקות

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי המשטחים, שטח 
עבודה בטעינה אחת כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית 

לעמדת טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנתיים אחריות

₪349

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם דיגיטלי 900 גרם 

לאפיית מגוון לחמים, כולל 
חוברת מתכונים בעברית, 
אופה מגוון לחמים- לחם 

לבן, חיטה מלאה, ללא גלוטן 
ולחמים עם תוספות. אפייה 
מהירה - כיכר לחם בפחות 

משעת עבודה, הכנת 3 
גדלים של כיכרות לחם

הספק 1920W-1620W, אחריות לשנה ע"י היצרן
כולל שתי פיות צרה ורחבה. 

₪499

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד חימום יתר
 12A כפתורים עם בידוד חום מושלם – תקן

W  2500 :האירופאי, הספק

₪ 189
שואב אבק סמסונג

שואב אבק 1800 וואט 
בעל עוצמת שאיבה 

380WSP
פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה יעיל לסובלים 

מאלרגיה ורגישות לאבק, 
אבקנים וקרדית האבק

₪399

מיקסר דייהו מקצועי

₪499

עוצמתי במיוחד, קערה 4.5 ליטר, 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף K, שקט במיוחד
המושלםהמיקסר 

עוצמתי במיוחד, קערה 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף 

₪199
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,700W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪899

סיר בישול רדמונד
42 תוכניות בישול ואפיה מתוכן 16 תוכניות 

אוטומטיות ו- 26 תוכניות ידניות, קערה עם ציפוי 
קרמי בנפח 5 ליטר, 

ניתן לאפות לחם, כולל 
תוכנית מולטי שף, בישול 

אקספרס, בישול רגיל, 
מרק, אפייה, חימום 

ועוד.  כולל רשת לטיגון 
בשמן עמוק ומתקן 

בישול אדים.  

במטבח!הבריאות מהפכת 

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת וופל בלגי, דונאטס, 
1000W קאפקייק וקייק פופס. הספק

HEMILTON 1 - מאסטר קייק 4 ב

₪199199

סיר טיגון צ'יפסר גולדליין

₪99

מיכל פנימי אנטי דביק, גוף חימום נסתר, רשת 
טיגון עמוקה הכוללת 

ידית נשלפת, בורר 
טמפרטורה רב 

שמושי, נורת ביקורת 
וטרמוסטט אוטומטי 

סיר טיגון ללא שמן - AIRFRYER פיליפס

שנות אחריות
ע"י אלקטרה 2

טעם ופריכות נהדרים – ללא 
 Rapid Air השומן! טכנולוגית
– פטנט ייחודי המאפשר הכנת 

צ'יפס, שניצל ומיני מאכלים 
מטוגנים אחרים המכילים 

עד %80 פחות שומן. 

₪888

סיר טיגון 5 ליטר נירוסטה  
עשוי מנירוסטה איכותית, נשלף ומתפרק לניקוי קל ונוח

עוצמה אדירה 2000 וואט, 3  רשתות מזון, טיימר  + פעמון
פילטר ייחודי לסינון 

ריחות הטיגון

₪249 במקום 299 ₪

רדיאטור אלקטרה 7 צלעות

₪149

שלוש דרגות חום, בקרת 
טמפרטורה ע"י תרמוסטט 

מתכוונן, הגנה מפני חימום יתר, 
נורית חיווי, הפסקת עבודה 

בנפילה,  
7 צלעותבטיחותי

תנור חימום נירוסטה שטנגות

₪99

3 ספירלות עשויות שטנגות, 
רשת הגנה צפופה במיוחד, 

פתח חימום עליון לשימושים 
שונים, מנגנון בטיחותי 

המפסיק את פעולת התנור 
בעת נפילה.

בטיחותי

תנור חימום אינפרא

₪169

תנור חימום עוצמתי. מבחר 
דרגות הפעלה.

רפלקטור אחורי לפיזור חום 
אופטימלי בחלל החדר.

[W] 2200 :דרגת חימם גבוהה

בטיחותי

רדיאטור ללא שמן מורפי ריצ'ארדס

₪549 שנות אחריות 2

רדיאטור 
ללא שמן

₪449
₪379 7 צלעות

9 צלעות

11 צלעות

בטיחותי

אידאלי לחימום אזורים פתוחים, 
לחצר ולמרפסת, לבתים פרטיים 

וכן לעסקים. מהיר וחסכוני, ניידות, 
ועמידות בפני פגעי מזג האוויר, 

גשם ורוח. 

פטריית חימום בגז

₪899 בטיחותי

חימום בגז

2000W, משמש לאיוורור ולחימום, 2 מצבי חום + 
איוורור, טרמוסטט, נורית ביקורת, ידית נשיאה

מפזר חום עומד שוכב

₪49

מפזר חום לאמבטיה
מפזר חום לאמבטיה,  2 דרגות 

1000W + 2000W חום
מצב של אוויר קר אחד, 

התקן תלייה, הפעלה ע"י חוט 
משיכה, מנגנון טרמי המגן 

מפני חימום יתר

79 ₪בטיחותי

שתי מצבי הפעלה, שני 
גופי חימום עשויים קוורץ 

לחימום מירבי, בטיחותי 
ביותר- מפסיק את 
פעולתו בעת נפילה.

תנור חימום קוורץ

₪35 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בחדרי ילדים,  
,1800W חימום קרמי נעים ומלטף

כולל מכשיר אדים קרים,
ניתן להפעלה עם שעון שבת.

מחמם טורבו הוריקן גולד ליין

₪499

אידיאלי לשימוש בחדרי ילדים,  
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

בטיחותי

מקרן חום קרמי
הספק 950W , מעוצב, גוף חימום 

חסכוני, עשוי מקרמיקה, דרגת חום, רשת 
הגנה צפופה במיוחד

מקרן שולחני

₪229מקרן עומד
₪199

מקרן חום קרמי

₪149מקרן תלוי

30 נורות לד ב-

  LED תאורת חירום 30/60/90 נורות

₪99
₪69
₪39

60 נורות לד ב-

90 נורות לד ב-

עוצמה: 1500w חימום מהיר ביותר, 3 גופי חימום 
מקוורץ, 3 דרגות חום, חוט משיכה להפעלה, מיועד 
לתלייה על הקיר בחדר האמבטיה או בחדר הילדים, 
בטיחותי ועומד בדרישות התקן הבינלאומי החדש.

תנור אינפרא לאמבטיה

₪59בטיחותי

תנור חימום נירוסטה לאמבטיה

₪199

גוף חימום כפול המייצר עוצמת חום מהירה וחזקה 
2200W, פיזור חום נעים ואפקטיבי. שני מצבי חימום. 

בטיחותי

בעל 2 מצבי הפעלה 
בידוד כפול למוליכי החשמל 

הפנימיים לבטיחות מרבית
מנגנון להגנה בפני קפיאה, 

ניתן להשתמש כמאוורר בקיץ

מפזר חום דלונגי

₪159 בטיחותי

מגהץ קיטור טפאל

₪399 שנות אחריות
ע"י היבואן 2

לחץ קיטור 4.2 בר.
תפוקת אדים 

מקסימאלית 90 גרם/
לדקה. שימוש במי ברז.

.2135W הספק
גיהוץ אנכי עוצמתי.

הספק רב עוצמה של 1000W locked motor, קערת 
נירוסטה 5 ליטר + 3 מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,490
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 
10 שנים אחריות בכפוף לתקנון 

היבואן ˆ הדרכה למיקסר 
באקדמיה לבישול "לגעת באוכל"

ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

תנור דו תאי הלכתי סאוטר
שני תאים בהפרדה מלאה 

לבישול ואפייה - ניתן להפעיל 
את שני התאים בו זמנית! 

פלטת שבת בשני התאים. 4  
מבערי גז יצוקים, מערכת גז 
מתוצרת SABAF איטליה. 

₪2,990

מקרר מקפיא עליון 380 ליטר
בנפח 313 ליטר

No-Frost 
 Multi-Flow

Cooling System
D דרוג אנרגטי

₪1,790
No-Frost 

מקרר משרדי + תא הקפאה
טרמוסטט, דלת בעיצוב מעוגל, מדפים הניתנים לשינוי 
מיקום, מגירה לאחסון 
ירקות ופירות שקופה, 

אפשרות לאחסון 
בקבוקים במדפים 
אוולים, מקפיא עד 
למינוס 12 מעלות 

צלסיוס

₪699
מקרר 3 דלתות מפואר היטאצ'י

₪5,790

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

ליטר, מדחס אינוורטר, מערכת 
ממוחשבת לזיהוי שינויי טמפ', 

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

שנות אחריות
מלאה 7

מקרר מקפיא עליון 

₪999

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע נירוסטה.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪399

כיריים גז 5 להבות טרגן
כיריים יוקרתיות 

עם משטח נירוסטה 
מחוסמת ועמידה, 

 SABAF 5 מבערי גז
איכותיים תוצרת 

איטליה, מבער טורבו 
בעל, להבה משולשת 

₪1,290

מכונת כביסה גאלנס 6 ק"ג
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב 
של תוכניות כולל כביסה 
מהירה, חסכוני בחשמל 

A דרוג אנרגטי

נפח 6 ק"ג

₪1,190 WWW.GALANZ.COM

4 משטחי חימום, 
 ,TOUCH כפתורי מגע

טיימר עד 99 דקות. 
9 שלבי חימום. 

כיבוי בטחון  אוטומטי

כיריים אינדוקציה 4 להבות

₪1,990 כיריים 
אינדוקציה

חד פאזיחיבור 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק�ג

₪1,290

נפח 7 ק"ג, פתח חזית, דלת 
מרובעת רחבה, תוכנית אל 

קמט,  טיימר 150 ד�
C 2600 וואט, דרוג אנרגטי

מייבש כביסה ווירפול + מעבה
מייבש עם מעבה, טכנולוגיית 

החוש השישי, טיימר, תוכניות 
מיוחדות, תוף נירוסטה, חיישני 

לחות,  תוצרת צרפת.

תוצרת 
צרפת

+ מעבה

₪1,990

מייבש כביסה גאלנס

₪849

נפח 6 ק"ג
 סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

WWW.GALANZ.COM

מייבש כביסה אלקטרה דיגיטלי

₪1,190

נפח 6 ק"ג
צג דיגיטלי לחיווי סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

15 תוכניות, מהירות 
סחיטה מתכווננת, ביטול 

סחיטה, שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי.

מכונת כביסה אלקטרה 6 ק"ג

נפח 6 ק"ג

₪1,390

 Whirlpool מכונת כביסה פתח עליון
.A :טיב כביסה  ,A :דירוג אנרגטי

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,690

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
טכנולוגית Motion 6 מדמה 

כביסה ידנית-לביצועי כביסה 
 – Direct Drive .טובים יותר

הנעה ישירה, מהירות סחיטה 
1000 סל"ד

₪1,890 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 101 890
דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי סאוטר נירוסטה
טורבו אקטיבי לאפיית 
2 תבניות במקביל. 9 

תוכניות הפעלה, 
 ,A דירוג אנרגטי

₪1,790

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 ליטר

 Flat & Dual Multi Flow 
טכנולוגיית פיזור אויר בתא 

הקירור ובתא ההקפאה דרוג 
D אנרגטי

₪5,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

תצוגה דיגיטלית 
טריפל A, בחיסכון באנרגיה. 
צריכת מים חסכונית במיוחד

מדיח כלים בוש צג דיגיטלי

₪2,390
תצוגה דיגיטלית

דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות כלים, 
6 תוכניות הדחה, כולל 
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק', מנגנון הגנה 
מפני הצפה, 
AAA :דירוג

690
דירוג 
אנרגטי
A

מדיח כלים אינטגרלי מלא ווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

12 מערכות כלים, 5 תוכנית 
הדחה, 4 טמפרטורות שונות 

כולל תוכנית אינטנסיבית, 
דרוג CLASS A+, 15 ליטר 

למחזור הדחה

₪2,690 מיקסר 
פיליפס 

מתנה!!!

תנור בנוי נירוסטה זנוסי
גריל כפול, פונקצית חימום מוקדם מהיר לחיסכון בזמן
תוכנית מיוחדת להכנת פיצה, נפח תנור גדול במיוחד 

– 74 ליטר ומפלסי 
גובה נוספים לגמישות 

גדולה יותר 

₪1,390

נפח 74 ליטר, גימור 
נירוסטה, דרוג אנרגטי 
 ,LED לוח הבקרה ,A
8 מצבי בישול ואפיה 
כולל טורבו אקטיבי, 
מאוורר גדול במיוחד 

לבישול אחיד .

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס 
תוצרת גרמניה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

3 (2 + 1) בתוספת 99 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

1200 סל"ד, בטכנולוגיית 
Eco Bubble החדשה, 
תצוגה דיגיטלית רחבה, 
תוכנית ייחודית להסרת 
כתמים קשים, תוכנית 

מהירה ב- 15 דקות, דירוג 
.A אנרגטי

מכונת כביסה סמסונג ענקית 9 ק"ג

₪2,990
 דקות, דירוג 

.
נפח 9 ק"ג דירוג 

אנרגטי
A חדש!

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,690 + מעבה

מקרר מקפיא תחתון בוש
 NO-FROST מקרר מקפיא תחתון
נפח כללי 476 ליטר, מערכת סינון 

אנטי בקטריאלית מובנת במקרר, 
 Multi Air-Flow מערכת

,C תאורה פנימית, דרוג אנרגטי
דמוי נירוסטה.

₪4,090  NO
FROST

מקרר מקפיא עליון האייר
נפח 539 ליטר
מולטי אייר פלו
B דירוג אנרגטי

צבעים לבן/נירוסטה

₪3,490
מזגן עילי 2 כ"ס –טורנדו

₪ 3,120
דירוג 
אנרגטי
A

  LEGEND 22A CH :דגם
BTU-H 18,824 :תפוקת קירור

תפוקת חימום: COP  BTU-H 18,984 בקירור: 3.79
שנות אחריות

מלאות 5

חדש!
דגמי 2015

4 שיטות אפיה ובישול, 
מערכת גז מתוצרת 

איטליה, שסתום בטחון לכל 
מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור משולב אלקטרה

₪1,690 טורבו אקטיבי

Basic 14 מזגן אלקטרה

₪ 1,860

BTU/h 12,000 תפוקת קירור
A דירוג אנרגטי COP 3.733 בתוספת 199 ₪שנות אחריות מלאות

מקרר טריפל 3 דלתות סמסונג
נפח כללי 594 ליטר, מערכת 
B קירור כפולה, דרוג אנרגטי

₪6,190
קיוסק מים

10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

סדרת המדיחים המפוארת של אלקטרה

₪1,790
₪1,390₪1,590
₪1,590

מדיח רחב

מדיח חצי אינטגרלי

מדיח אינטגרלי מלא

מדיח צר
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק',
 : AAA דרוג

בטיב ההדחה, 
חסכון באנרגיה  

וטיב הייבוש

דירוג 
אנרגטי
A

AAA דרוג

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג אנרגטי 
A, מערכת תרמית חכמה 
ThermiC°Air להולכת 

האוויר, סקירה אלקטרונית של 
מצבי פעולת התנור.

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3
תוצרת גרמניהתוצרת גרמניה

דירוג 
אנרגטי
A

₪3,490
₪1,990

תנור 
פירוליטי

5 להבות עם שליטה 
מדויקת על עוצמת 

הלהבה,  הצתה 
אלקטרונית, חיישן 

בטיחות

כיריים גז מידאה 5 להבות  משטח זכוכית

₪1,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2
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