
בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
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האם חקירת רעיית ראש הממשלה תשפיע על הרכב הממשלה?

ממשלה 
בצל חקירה
בשיחת טלפון לילית עם היועמ"ש וינשטיין התקבלה 
ההחלטה הסופית: דרעי למשרד הפנים  בצל 
השינויים בממשלה, דריכות במערכת הפוליטית 
לנוכח חקירת גב' נתניהו שעשויה להשפיע על גורל 
הממשלה  כחלון מסביר לראשונה מה פשר החיבוק 
העז עם גדעון סער ואלי ישי / בית ספר לפוליטיקה

בשם הרב: מה התרחש בפגישה החסויה של 
אלי ישי בבית הגר"ש בעדני? / בי"ס לפוליטיקה

שליחותו של הממונה: מיהו איציק זהבי שנבחר 
אמש למנהל המחוז החרדי? / בי"ס לפוליטיקה צילום: עמוס 

בן גרשום, לע"מ

פרשת וארא
י-ם
ב"ב
פ"ת

17:31
17:32
17:32

16:16
16:32
16:11

זמני כניסת ויציאת השבת

לאחר ציפייה ודריכות רבה קיבלו המוני חסידי סקווירא את 
פניו של האדמו"ר שנחת בארה"ק לביקור היסטורי  עמ' 14

ברוך הבא בשם ה'

פעילות "הביטוח הלאומי" 
בבית שמש - לא תצומצם
הישג חשוב לסגן ראש העיר שמואל גרינברג: 
בעקבות פניית גרינברג למנכ"ל משרד הרווחה, 
הנושא הגיע עד למליאת הכנסת, והשבוע, בתום 

פגישה בלשכת גרינברג, סוכם כי הסניף שפעל רק 
יום וחצי, יפעל מעתה חמשה ימים בשבוע / עמ' 4

מזמור שיר 
חנוכת הבית
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור 

נערכה השבוע חנוכת הבית 
לביהכנ"ס המרכזי "קהילות 
החסידים" ברמה ג'  עמ' 8

ערב בריא 
לאנשים בריאים
הדים נרחבים לערב ייחודי שערכה 
השבוע 'כללית בית שמש' לגברים 
בנושא אורח חיים בריא / עמ' 6

שבעה ימים למצוד: אביו של 
המחבל מת"א נעצר ביום שלישי

המצוד אחר המחבל בת"א נמשך: אביו של המחבל נעצר יחד עם 
עוד כמה בני משפחה  המסלול המלא של המחבל, מהרצח ועד 

ההיעלמות המסתורית / עמ' 10

המפכ"ל: "להוריד את המתח; נפסיק לדברר החקירה" / עמ' 10

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

פרסם
ותתפרסם

שלוחה 03-5796643121

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000
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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

פעילות "הביטוח הלאומי" בבית שמש - לא תצומצם

באגף החינוך עמלים להשיג תחבורה חילופית למאות מילדי החינוך המיוחד  בעקבות מאמצי העירייה 
לשיפור הסעות החינוך המיוחד והתנגדות חברת ההסעות, היו השבוע שיבושים בחלק מהסעות החינוך המיוחד

הישג חשוב לסגן ראש העיר שמואל גרינברג: בעקבות פניית גרינברג למנכ"ל משרד הרווחה, הנושא הגיע עד למליאת 
הכנסת, והשבוע, בתום פגישה בלשכת גרינברג, סוכם כי הסניף שפעל רק יום וחצי, יפעל מעתה חמשה ימים בשבוע

מאת: יעקב פלדמן

הנשיא  לאומי ברחוב  לביטוח  סניף המוסד 
בבית שמש, יפתח  חמשה ימים בשבוע למען 
בתום  האחרונה  השורה  זו  בית שמש.  תושבי 
פגישה שנערכה בימים האחרונים בלשכתו של 
סגן ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג עם 

נציגי המוסד לביטוח לאומי.
כזכור, הצמצום הדרסטי של פעילות המוסד 
לביטוח לאומי בבית שמש, והפגיעה שנגרמת 
ראש  סגן  את  הביאו  התושבים,  לציבור  מכך 
הנושא  את  להעלות  גרינברג  שמואל  העיר 
אליעזר  עו"ד  הרווחה  משרד  מנכ"ל  בפני 
יבלון, מתוך מטרה לשנות את החלטת המוסד 
לביטוח לאומי לצמצם את השירותים שניתנים 

בסניף בית שמש, עד כמעט סגירתו.
"לצערי הרב, המוסד לביטוח לאומי שהיה 
ימות  כל  פני  על  נרחב  מענה  ונתן  בעיר  קיים 
ולסגור  השירות  את  לצמצם  החליט  השבוע, 
את שעריו עד כדי יום וחצי פעילות שמספקת 
אני  רמלה.  לסניף  התביעות  העברת  ורק  אך 
שקיבלתי  פניות  ספור  אין  אחרי  לרבים,  פה 
להחזרת  לפעול  אבקש  ולכך  העיר,  מתושבי 

בעבר  שהיה  כפי  שמש  בית  לעיר  השירות 
ופתיחת השלוחה כל ימות השבוע, וכן תוספת 
והרחבת  מזמן  לא  עד  לקיים  מעבר  שירות 
כתב  האוכלוסיה",  ע"י  הנדרש  לפי  שירותים 
סגן ראש העיר גרינברג למנכ"ל משרד הרווחה 
הלאומי  הביטוח  ומנכ"ל  יבלון  אליעזר  עו"ד 

פרופ' שלמה מור יוסף.
והפך  נסגר  למעשה  שמש  בבית  "הסניף 
וקבלת  בלבד.  לקוחות  שירות  מרכז  להיות 
היום  ועומדת  משמעותית  צומצמה  הקהל 
כתב  בבוקר",  ב'  ויום  מפוצל  א'  יום  על  רק 

גרינברג במכתבו.
מכתבו של סגן ראש העיר גרינברג לא נותר 
חה"כ  הכנסת,  מליאת  עד  והגיע  ריק,  בחלל 
הרב יואב בן-צור מש"ס העלה את נושא בית 
שמש בשאילתה לשר הרווחה חה"כ חיים כץ, 
אורי מקלב  גם חה"כ הרב  לשאילתה הצטרף 
בימת  מעל  ציינו  והשנים  התורה',  מ'יהדות 
גרינברג  העיר  ראש  סגן  של  דבריו  כי  הכנסת 
ראוים לבדיקה מעמיקה, אחר ו"מדובר באדם 

רציני".
רציני'  ב'אדם  אכן  שכשמדובר  ומסתבר 
העלאות  ובעקבות  לזוז,  מתחילים  דברים 

של  בלשכתו  פגישה  השבוע  נערכה  הנושא, 
גרינברג עם מנהלת הביטוח הלאומי ברמלה, 
הלאומי,  הביטוח  סניף  מסונף  אליה  העיר 
דוד  העירייה  סמנכ"ל  גם  הגיע  הפגישה  אל 

סיטבון.
את  ציינה  ברמלה  הלאומי  הביטוח  מנהלת 
במספר  האחרונות  בשנים  הדרמטית  העלייה 
שמש,  בית  תושבי  של  המטופלות  הפניות 
בשעות  הצמצום  כי  להבהיר  מטרה  מתוך 

פעילות הסניף לא פוגעת בציבור התושבים.
את  קיבל  לא  גרינברג  העיר  ראש  סגן  אך 
הפניות  שמספר  נכון  "זה  ואמר  הטיעון, 
את  מראה  ארק  וזה  בשנה,  מדי  והולך  גדל 
החשיבות של פיתוח הסניף בבית שמש, אחר 
ומספר הפניות הגדל והלך הנו תוצאה לגידולה 
ולכך  משמעותית,  בצורה  שמש  בית  של 
עד  להגיע  יצטרכו  שהתושבים  סיבה  כל  אין 
חופשה  לקבל  או  בקשה,  להגיש  בכדי  רמלה 
פתוח  שמש  בבית  שהסניף  בגלל  מהעבודה 

למשך שעות ספורות בלבד".
כאמור, בתום הדיון הוחלט וסוכם כי הסניף 
חדשה.  במתכונת  לפעול  יתחיל  שמש  בבית 
ימשיכו  עכשיו  עד  הסניף  פעל  שבהם  הימים 

לפעול באותה מתכונת ועם אותו צוות מרוחב 
בשאר  ואילו  ומומחים,  פקידים  תשעה  של 
ימות השבוע יהיו שני פקידים בסניף שיקבלו 
את פניות הקהל, ואלו יעברו לטיפול על ידם 
לסניף המרכזי ברמלה, מה שבעצם נעשה גם 
למרבית הפניות האחרות שהיו בימי הפעילות 

עד היום.
להנהלת  הודה  גרינברג  העיר  ראש  סגן 
לבוא  הנכונות  על  לאומי  לביטוח  המוסד 
לקראת תושבי בית שמש, ואמר כי אין לו ספק 
אחר  הדבר,  את  להעריך  ידעו  העיר  שתושבי 
אך  ומתפתחת,  גדולה  עיר  היא  שמש  ובית 
רכבים  לו  שאין  גדול  ציבור  בה  יש  שני  מצד 
פרטיים, ועבורו כל נסיעה מחוץ לעיר דורשת 

התארגנות רבה.
"המוסד  כי  גרינברג,  הוסיף  שמח",  "אני 
בעיר,  פעילותיו  את  מרחיב  לאומי  לביטוח 
נוספים  ממשלה  שמשרדי  לפעול  גם  ונמשיך 
יגיעו לבית שמש בכדי לתת שירות מהיר וזמין 
לתושבי העיר, כפי שעשינו עם לשכת האוכלוסין 
ועם  הרישוי  משרד  עם  הפנים,  משרד  של 
לשכת  הקרובים  בימים  שפותחת  המס  לשכת 
 משרדים גדולה במגדל האנפה במרכז העיר".

וראש העיר משה אבוטבול,  גפני  ח"כ הרב משה 
משה  גרינברג,  שמואל  התורה  דגל  נציגי  עם  יחד 
בגני  לסיור  הגיעו  סילברסטיין,  וישראל  מונטג 
הישיבות  בני  קהילת  שע"י  חינוך  מנחת  הילדים 

בחפציבה בית שמש.
במיוחד  המושקע  מהגן  התרשמה  הקבוצה 

והתעדכנה על הרישום המוגבר לשנה"ל הבאה.

מאוחר יותר, גפני נועד בלשכת הרב בביה"כ חניכי 
סגן ראש  דגל התורה  נציגי  הישיבות בחפציבה עם 
העיר הרב שמואל גרינברג, יו"ר ועדת תו"ב הרב משה 
סילברסטין. ישראל  הרב  הבריאות  וממונה   מונטג, 
העיר  בענייני  ממושך  זמן  פרק  במשך  נועדו  הארבעה 

בית שמש.
אהרן נצר

מאת: מנדי כץ

סיעה של  ישיבת  השבוע התקיימה 
חברי דגל התורה בבית שמש יחד עם 
בדגל  המוניציפאלית  המחלקה  מנהל 
סגן  בלשכת  שפירא,  מנחם  התורה, 

ראש העיר שמואל גרינברג.
שמואל  הרב  ביקשו  בפגישה 
מהרב  מונטג  משה  והרב  גרינברג 
לקחת  יאות  כי  סילברסטין,  ישראל 
בעיריה.  הסיעה  יו"ר  עול  את  עליו 
גם  כמו  הפעילות  את  לרכז  וידאג 

ישיבות הסיעה, מהיום והלאה.
לבקשה  נאות  סילברסטין  הרב 
שהוא  לתיקים  מעבר  ומהשבוע, 
סיעת  יו"ר  תואר  גם  לו  נוסף  מחזיק, 
במועצת  הגדולה  הסיעה  שהיא  חן, 
העיר. הרב סילברסטין, מעבר להיותו 
כחבר  גם  מכהן  הסיעה,  יו"ר  כיום 
בסניף דגל התורה, סניף המונה כ-50 

חברים.
גרינברג ומונטג, וגם מנהל המחלקה 
בירכו  שפירא,  מנחם  המוניציפאלית 

אותו בהמשך עשייתו.

יו"ר סיעה חדש לסיעת ח"ןכשגפני הגיע לבית שמש

ח"כ גפני וראש העיר בסיור בגנים, ובישיבה עם נציגי 'דגל' בבית שמש

ישראל סילברסטיין מונה השבוע כיו"ר סיעת ח"ן 
)דגל התורה(, וירכז מעתה את פעילות הסיעה

שפירא, גרינברג, מונטג וסילברסטיין בישיבה השבוע



התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

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

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

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

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

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

אלעד: שלום כבוד הרב ברצוני לברר על יוחנן תלמיד של הרב, אפשר עכשיו?
הרב: בוודאי לאיזו מטרה?

אלעד: כבוד הרב, זה למטרת שידוך אני רוצה שהרב יספר לי על אופיו והליכותיו.

אם הרב שיבח את יוחנן אבל גם מנה כמה מחסרונותיו ואמר 
שאינו מתאים. מותר לאלעד לספר ליוחנן על דברי הרב?

לא, זוהי רכילות גמורה א

לא, זהו לשון הרע גמור ב

מותר רק ברמז ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

אם ייודע ליוחנן מה שהרב
אמר עליו כיצד ינהג?

מותר להאמין כי הרב הוא האומר א

אסור לו להאמין אפי' שזה רבו ב

מותר לו רק לחשוש ולא להאמין ג
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בשורה בבית שמש: 2,194 דירות ישווקו ברובע ד' ו-2,074 דירות ברובע 
ה' - כולן בשיטת מחיר למשתכן  בשבוע שעבר נערכה פגישה מקיפה 
בהשתתפות שרי האוצר והשיכון, ובקרוב ייחתמו "הסכמי גג ראשון" על 

מנת לקדם את בניית מבני הציבור במקביל לבניית השכונות החדשות

פורסמו המכרזים 
לדירות בבי"ש

ערב בריא 
לאנשים בריאים

מאת: יעקב פלדמן

ביום רביעי שעבר, ליל ה'ניטל', שבו אין עוסקים בלימוד התורה 
ערב  שמש  בבית  הנשיא  יהודה  כללית  מרפאת  קיימה  הקדושה, 

ייחודי לגברים. 
הופתעו  רב,  משתתפים  קהל  לראות  שציפו  הערב,  מארגני  גם 

מממספר הנרשמים שהיה מעל ומעבר למצופה. 
את  עוררו  הבריאות  בערב  לעלות  שנבחרו  שהנושאים  מסתבר 
להרצאתו  להאזין  ביקשו  ורבים  שמש  בית  תושבי  של  סקרנותם 
מומחה  נעמן,  גיא  ד״ר  הנשיא,  יהודה  במרפאת  הילדים  רופא  של 
ננהג  כיצד  ׳כהורים   - ילדים מהמרכז הרפואי שערי צדק,  ברפואת 

במצבי חירום עם הילדים׳.
גולת הכותרת של האירוע הייתה מפגש עם הדיאטן, נועם אוחנה, 
שהחל לקבל לאחרונה קהל במרפאת יהודה הנשיא, לטובת תושבי 
נתן  הדיאטן  בריא.  חיים  אורח  על  להקפיד  המבקשים  שמש  בית 
חיים  ולאורח  בריאה  לתזונה  חשובים  טיפים  בערב  למשתתפים 

בריא.
המרפאה  את  ומילאו  הבריאות  לאירוע  את המשתתפים שהגיעו 
מקצה לקצה, קידמו שולחנות ערוכים בטוב טעם ועמוסים בכיבוד 

בריא.
בכל  וביקשו  למארגנים  המשתתפים  הודו  הערב  של  סיומו  עם 

לשון של בקשה שבעתיד הקרוב יתקיימו ערבי בריאות נוספים.
מזכירות  אל  נלהבות  תגובות  זורמות  האירוע  התקיים  מאז 
המרפאה, אם במכתבי תודה )"עד היום שמעתי בבית על הערבים 
המיוחדים שעורכת 'כללית' לנשים, עתה אני יכול לומר מכלי ראשון 
שאכן הערב ענה על כל ציפיותיי ויותר מכך"( ואם בטלפונים )"תודה 

על הערב המיוחד ואשמח לקיומם של ערבים נוספים בעתיד"(.

הדים נרחבים לערב ייחודי שערכה 
השבוע 'כללית בית שמש' לגברים בנושא 

אורח חיים בריא

מאת: יעקב אמסלם

רשות מקרקעי ישראל פרסמה השבוע מכרזים לשיווק 
4,268 יח"ד בשיטת 'מחיר למשתכן' בשכונות רמת בית 
מהם  אחד  בכל  כאשר  ו-ה',  ד'  ברבעים  מדובר  שמש. 
ישווקו מעל 2,000 יח"ד בשלב זה. זאת כחלק מהמהלך 
הנעשה  אחת,  ובבת  מסיבית  בכמות  בנייה  לשחרור 
במשותף על ידי עיריית בית שמש, משרד השיכון ומינהל 
בין  שהושגו  הסיכומים  פי  על  האוצר.  במשרד  התכנון 
הגופים, במהלך השנה הקרובה ישוחררו מכרזים נוספים, 

עד להשלמת שיווק כ-6,000 יח"ד בשנת 2016 לבדה.
נערכה פגישה במשרד האוצר, עם שר  בשבוע שעבר 
האוצר מר משה כחלון, שר השיכון מר יואב גלנט, ראש 
מינהל התכנון מר אביגדור יצחקי, ראש עיריית בית שמש 
משה אבוטבול, יו"ר הועדה לתכנון ובנייה משה מונטג, 
ובכירים נוספים בעיריית בית שמש. בישיבה שהתקיימה 
לאחר סדרת פגישות בדרגים שונים, הוסכם על אופן ואופי 
השיווקים ברמת בית שמש, כאשר מצידה של עיריית בית 
שמש הוצבו התניות משמעותיות בפיתוח העיר בתחומי 
לקראת  והתקדמות  ציבור,  ומוסדות  פארקים  תשתיות, 

חתימה על הסכמי גג ראשון.
נעשים במסגרת שיטת מחיר  כאמור, השיווקים כולם 
יוכלו  הזוכים  הקבלנים  כי  היא  והמשמעות  למשתכן, 

למכור את הדירות רק למשפחות שאינן מחזיקות ברשותן 
דירת מגורים, ולא הייתה להם כזו ב-5 השנים האחרונות. 
שלב הפיתוח במתחמים שיצאו לשיווק, החל כבר לפני 
החישוף  עבודות  את  הוציא  כמעט שנה. משרד השיכון 
לדרך, עוד לפני אישורן הסופי של התכניות, מתוך מטרה 
להגיע למצב, בו הקבלנים הזוכים במכרזים יוכלו לקבל 
בתוך  ביצוע,  עבודות  לתחילת  לידיהם  המגרשים  את 
יגבשו  זה,  בזמן  המכרז.  תוצאות  פרסום  ממועד  כשנה 
הסופי  היעד  בנייה.  היתרי  להנפיק  ויוכלו  בנייה  תכניות 
באכלוס  להתחיל  הוא,  שמש  בית  עיריית  של  המוגדר 

השכונות החדשות, בעוד כ-3 וחצי עד 4 שנים.
הרבעים החדשים תוכננו על פי הסטנדרטים הגבוהים 
פי  על  חרדית.  אוכלוסייה  לצרכי  והותאמו  ביותר, 
בינוי,  טיפוסי  של  רחב  מגוון  יכללו  השכונות  התכנון, 
וכלה  הראשיים,  הרחובות  סביב  גבוהים  מבניינים  החל 
שהותאמו  נמוכים  מבנים  ייבנו  בהם  שקטים  ברחובות 
בין  המסחר  מתחמי  פוזרו  בשכונות  ההררי.  לתוואי 
וחנויות  במרכולים  הצורך  על  לענות  בכדי  הרחובות, 
שכונתיות זמינות וקרובות לכל בית. גם השטחים הירוקים 
והשטחים לבניית בתי כנסת ומבני ציבור, תוכננו בפיזור 
שמרביתה  החרדית  לאוכלוסייה  התאמה  מתוך  מדוד, 

אינה מחזיקה בכלי רכב.

נשיא המדינה, הרה"ר לישראל ומנכ"ל ידידות טורונטו באירוע ההוקרה

70 שנה לאנציקלופדיה התלמודית
בטקס בו ציינו 70 שנה לפעילות האנציקלופדיה התלמודית שהתקיים בבית הנשיא, 

השתתפו הרבנים הראשיים לישראל שהודו לידידות טורונטו על החיבור שמאפשר את 
המשך היצירה ביתר שאת

מאת: אלי שניידר

הנשיא  בבית  שהתקיים  רושם  רב  בטקס 
ציינו  לישראל,  הראשיים  הרבנים  ובמעמד 
האנציקלופדיה התלמודית וידידות טורונטו 70 
שנה למפעל האנציקלופדיה התלמודית כאשר 
ברקע תנופת פיתוח והתרחבות הודות לחיבור 
האנציקלופדיה  לבין  טורונטו  ידידות  בין 

התלמודית.
טורונטו  ידידות  של  מעורבותה  במסגרת 
יחד  העמותה  של  המקצועי  הצוות  אנשי  בנו 
עבודה  תכנית  האנציקלופדיה  הנהלת  עם 
השלמת   - הוא  המרכזי  שיעדה  היקף  רחבת 
כתיבת כל ערכי האנציקלופדיה בעשר השנים 
הקרובות. במסגרת תכנית זו הוקם בית המדרש 
להוראת כתיבה תורנית ע"ש דב פרידברג, על 
מערכת  עבור  חדשים  כותבים  להכשיר  מנת 

האנציקלופדיה.
במהלך המעמד בירך הרב הראשי לישראל 
כי  ואמר  הפעולה  שיתוף  על  לאו  הגר"ד 
טורונטו  וידידות  התלמודית  "האנציקלופדיה 
ישראל.  כלל  כל  בקרב  תורה  בהפצת  זוכים 
הכתיבה  של  הקצב  טורונטו  ידידות  ובזכות 

הוגבר כדי שבקרוב המלאכה כולה תושלם".
על  הוא  אף  שיבח  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
תועלת  "יש  ואמר   הפעילות  הרחבת  תנופת 
ישראל,  בעם  הרמות  לכל  באנציקלופדיה 
חכמים  לתלמידי  ואפילו  ולמבוגרים  לצעירים 
אי  העולם  בכל  הרבו  תורה  "כמה  ורבנים. 
מאד,  גדולה  הרבים  זכות  זה  לתאר,  אפשר 

בזכות ידידות טורונטו נזכה לברך על המוגמר 
בקרוב". 

משה  לרב  הודו   האנציקלופדיה  ראשי 
שיתוף  על  טורונטו  ידידות  מנכ"ל  שפירא 
הפעולה חסר התקדים במפעל האנציקלופדיה. 
התומכים  מגדולי  הוא  שפירא  משה  "הרב 
היינו  לא  בזכותם  באנציקלופדיה  והשותפים 
התחולל  שלהם  המעורבות  ובעקבות  קיימים 
ובקצב  העבודה  בצורת  מאד  משמעותי  שינוי 

הכתיבה". 
הרב משה שפירא ציין בנאומו את החשיבות 

הרבה ואת היקפי התמיכה של הקרן והעמותה 
ידיעת  להפצת  הפועלים  ועמותות  בארגונים 
העוסקים  ארגונים  וכן  המצוות  התורה 
בהעמקת הזהות היהודית בקרב יהודים בארץ 
כי  שפירא  הרב  הסביר  כן  כמו  כולו,  ובעולם 
האנציקלופדיה התלמודית מרחיבה את  מאגר 
התורה  לומדי  לרשות  העומד  התורני  המידע 
ומאפשרת למעיינים בה היקף וסדר שמסייעים 
למען  לפעול  "נמשיך  תורה  והרבצת  ללימוד 
מפעלים תורניים ולומדי התורה בארץ ישראל 

ובעולם כולו" אמר מנכ"ל ידידות טורונטו. 

מאת: יאיר פלד

במסגרת פרויקט משותף של מחלקת בריאות 
להכשרה  היחידה  עם  מציון"  ב"עזר  הנפש 
בימים  מתגבשת  ברק,  בני  בעיריית  מקצועית 
והכוון  אישי  אימון  לסדנת  נשים  קבוצת  אלו 
גיל  עד  לנשים  מיועדת  הקבוצה  תעסוקתי. 
הסובל  משפחה  בן  שלהן  וחמש  חמישים 

ממחלת נפש.
הקבוצה  חברות  תוכלנה  המפגשים  במהלך 
לגלות כוחות חבויים, להחיות חלומות נשכחים 
ולפתח מיומנויות נדרשות. המטרה הסופית היא 
לצאת  והעבודה,  התעסוקה  במעגל  להשתלב 

ללימודים מקצועיים או לשפר עבודה קיימת.
פרויקט 'להדליק את האורות' כולל חמישה-

עשר מפגשים. כל מפגש מורכב מהרצאה וסדנת 
וכן  מנוסה,  תעסוקתית  מנחה  בהנחיית  תרגול 
בהנחיית  לתמיכה  ליווי  בקבוצת  השתתפות 
בסיום  בתחום.  מומחית  סוציאלית  עובדת 
התהליך תעבורנה המשתתפות אבחוני תעסוקה 
את  ו/או  המקצוע  את  לבחור  שתוכלנה  כדי 

מקום הלימודים או העבודה המתאימים להן.

סדנת אימון אישי והכוון 
תעסוקתי לנשים שלהן 

בן משפחה המתמודד עם 
מצוקת נפש

להדליק 
את 

האורות



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת
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ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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חנוכת הבית ל'קהילות החסידים'
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור נערכה השבוע חנוכת 
הבית לביהכנ"ס המרכזי "קהילות החסידים" ברמה 
ג'  הגה"צ ר' זושא הורביץ שליט"א רב דקהילות 
החסידים באלעד, נשא את הנאום המרכזי על גודל 
המעמד של הקמת בית לתורה ותפילה בדרך החסידות

מאת: מנדי קליין

האחרונים  בימים  נחנך  והדר  פאר  ברוב 
ברמת  החסידים  לקהילות  המרכזי  ביהכ"נ 
בית שמש ג', בהשתתפות רבנים ואישי ציבור 

ורבים מתושבי העיר ומחוצה לה.
את המעמד הנחה ברוב כישרון הרב מרדכי 
ציטט  דבריו  שטוב ממייסדי הקהילה. בפתח 
השיכור  על  המפורסם  המדרש  דברי  את 
הרודף אחר יינו במסי"נ וע"י כך משיג תמיד 
על  המושתת  זה  במקום  גם  כך  מבוקשו,  את 
דאגו  אשר  המייסדים  החברים  של  מסי"נ 
להקמתו של ביהכ"נ בתוך ימים ספורים זוכים 

לראות השגחה פרטית על כל צעד ושעל.
המזוזה  את  לקבוע  כובד  בפתיחת המעמד 
הגר"צ דוידוביץ רב קהילת 'חסידים' ברמב"ש 
א'. לאחמ"כ כובדו לשאת דברי פתיחה מרבני 
רב  טווערסקי  שמעון  ר'  הרה"ג  השכונה 
קהילת 'קול יהודה' והרה"ג אליהו רפאל-כהן 
רוח  קורת  שהביעו  יוסף'  'אהלי  קהילת  רב 

מרובה על ההתפתחות התורנית בשכונה.
הכבוד  אורח  נשא  המרכזי  המשא  את 
הגה"צ ר' זושא הורביץ שליט"א רב דקהילות 
החסידים באלעד, אשר ריתק את הקהל למשך 
שעה ארוכה בנאום חוצב להבות בדבר גודל 
ולתפילה  לתורה  בית  הקמת  של  המעמד 
בדבריו  החסידות,  בדרך  השי"ת  ועבודת 
במעשיות  מיוחד  בחן  המתובלים  הנפלאים 
היסודות  את  התווה  ואמרותיהם,  צדיקים 
כשבדבריו  חסידית.  קהילה  להקמת  הראויים 
של  הרגשתו  הינו  המרכזי  התנאי  כי  הדגיש 

תרם  וכן  ממש,  בית  כבן  בביהמ"ד  יחיד  כל 
קהילות  רבות של  שנים  כרב  מנסיונו העשיר 

חסידיות מפוארות.
חבר  ברכה  דברי  לשאת  כובד  לאחמ"כ 
ובניה הרב משה  ומחזיק תיק תכנון  העירייה 
מונטג אשר נמנה בין תושבי השכונה, ולאחריו 
הקהילות  ונציג  העירייה  חבר  דברים  נשא 

החסידיות הרב אברהם נחמן פרנקל.
ביהכ"נ  גבאי  הביא  הקהילה  דבר  את 
את  ציין  הנלהבים  שבדבריו  בלוי,  אורי  הרב 
כל  בפי  הנקרא  חסידי  ביכ"נ  של  ייחודיותו 
'שטיבל' שבו כל אחד מרגיש כאילו זה ביתו 

הפרטי.
כמו"כ השתתפו במעמד חבר העירייה וסגן 
ראש העיר הרב שמואל גרינברג והרב ישראל 

סילברסטיין, רבנים ואישי ציבור.
באופן  להודות  מבקשים  הקהילה  בני 
קשרי  ולמתאם  'מכבי'  לקופ"ח  מיוחד 
שלזינגר  משה  הרב  החרדי  במגזר  קהילה 
הנכבד. המעמד  על  חסותם  את   שפרסו 

אחד מתלמידי המרכז החרדי להכשרה מקצועית בבית שמש, 
החל לאייש תפקיד בכיר בחברה העוסקת ביבוא מסין וטורקיה 
"המכינה הכינה אותי ברמה גבוהה לקראת התפקיד", סיפר

מ'המרכז החרדי' לתפקיד הבכיר

מאת: יעקב פלדמן

כותלי  מבין  נחשף  נוסף  הצלחה  סיפור 
אחד  מקצועית.  להכשרה  החרדי  המרכז 
בקורס  ולמד  שהתמקצע  המרכז  מתלמידי 
בית  בשלוחת  בינלאומי'  וסחר  יצוא  'יבוא 
ביכולות  להשתמש  שניתן  הוכיח  שמש 
למקור  אותם  ולהפוך  בלימודים  הנרכשות 

הצלחה ופרנסה.
בחברה  לעבודה  התקבל  החרדי,  התלמיד 
פעמיים,  חד  מוצרים  ביבוא  העוסקת  גדולה 
של  הבכיר  התפקיד  את  לאייש  החל  והוא 

האחראי על היבוא מסין ומטורקיה.
השתלבותו  על  מספר  הוא  עמו  בשיחה 
בעבודה, "התפקיד שלי הוא לעמוד מול אנשי 
את  לתאם  בכדי  וזאת  ובטורקיה  בסין  הקשר 
בנוסף,  ארצה,  לבוא  שעתידים  המשלוחים 
השגת  ע"י  הייבוא  את  להכשיר  מתפקידי 
הישראלי,  התקנים  ממכון  בעיקר  אישורים 
לשלוח דוגמית מהמוצר למכון ולקבל אישור 
הוא  הספציפי",  המשלוח  של  היבוא  על 

מספר.
"החברה עצמה היא חברה דתית והאווירה 
מאוד נעימה לאנשים חרדים. העבודה מעיינת 

"מרתק  כי  ומוסיף  מציין  הוא  ומאתגרת", 
לראות איך כל התכנים שנלמדו בקורס במרכז 
החרדי מיושמים אחד לאחד בשטח, הקורס היה 
וחלק  לי שכל חלק  וכעת מתברר  ממש מעשי, 
יום". ביום  ביטוי  לידי  פרקטי שבא  הוא   ממנו 

ולהצליח,  להשתלב  לתלמיד  סייע  נוסף  דבר 
השלימה   – המרכז  של  המקדימה  "המכינה 
למצוא  בשביל  צריך  שהייתי  מה  כל  את  לי 
עבודה טובה. המכינה שמיועדת להשלים ידע 
בסיסי חשוב כדוגמת לימודי אנגלית ויישומי 
המחשב – היא זו שהכינה אותי ברמה גבוהה 
בשביל שאוכל לקבל את התפקיד ולהתפרנס 

בכבוד".
יצוין, כי קורס היבוא והיצוא במרכז החרדי 
התלמידים  בקרב  פופולארי  להיות  הפך 
לשליטה  כלים  הקניית  כולל  והוא  החרדים, 
במונחים  בקיאות  והיבוא,  היצוא  בתהליכי 
שלב  בכל  לטפל  ויכולת  המקצועיים, 
חשובים  ענפים  בשני  המורכבים  בתהליכים 
אלה. כמו"כ, הוא מקנה ידע תיאורטי ומעשי 
בכל תחומי היבוא - יצוא והסחר הבינלאומי, 
וכן שיטות עבודה וכלים לשם התמודדות עם 
כולל  זה,  בתחום  הקשורים  הנושאים  מגוון 

הכנה למבחנים של משרד הכלכלה.

חנוכת ביהמ"ד קהילות החסידים

מאת: מנדי כץ

ללא  פועלים  אשר  ת"א  זק"א  מתנדבי 
ליאות למען השמירה על כבוד הנפטר כמו 
מטבע  נתקלים  והצלה  חילוץ  פעילויות  גם 

הדברים במראות קשים. 
בעקבות גל הטרור הנוכחי הוחלט בארגון 
מרכז  עם  פעולה  שיתוף  לקיים  ת"א  זק"א 
למשפחה  והמטפלים  היועצים  ומרכז  י.נ.ר 
בישראל ולהעביר את המתנדבים השתלמות 
ומשפחתית   אישית  להתמודדות  מיוחדת 

במצבי טראומה וחרדה. 
שלום  הרב  ע"י  הועברה  ההשתלמות 
אביחי כהן יו"ר אגודת היועצים והמטפלים 
במשפחה בישראל ומרצה בכיר במרכז י.נ.ר  
שהדריך את עשרות המתנדבים והעניק להם 
נכונה  להתמודדות  המקצועיים  הכלים  את 

עם המצב. 
זק"א  זכו עשרות מתנדבי  הקורס   בסיום 

ת"א לתעודות מטעם מרכז י.נ.ר.
רבה  רצון  שביעות  הביעו  המתנדבים 
העניקה  היא  כי  והדגישו  מההשתלמות 
להם כלים מקצועיים להתמודדות נכונה עם 

הקשיים והאתגרים. 
ת"א:  זק"א  מפקד  נוגלבלט  חיים  הרב 
קשים  מקרים  יום  מדי  וחווים  "המתנדבים 
ביותר באירועים השונים אליהם הם נקראים, 
מרכז  עם  הפעולה  שיתוף  על  החלטנו  לכן 
י.נ.ר ואגודת היועצים והמטפלים במשפחה 
מיוחדת  השתלמות  העברת  על  בישראל 
להתמודד  גם  להם  תעזור  ואשר  למתנדבים 

בבית לאחר שחוזרים מהזירות הקשות". 
י.נ.ר:  מרכז  מנכ"ל  עשור  מאיר  הרב 
למתנדבים  ולסייע  חלק  ליטול  "שמחנו 
שיוכלו  מנת  על  ת"א  זק"א  של  המסורים 
להתמודד עם האירועים הקשים שהם חווים 

בדגש על גל הטרור הנוכחי". 

מאת: אלי מזרחי ויעקב אמסלם

יו"ר ועד סוחרי העיר העתיקה בירושלים, 
שימסור  למי  כספי  פרס  מציע  קאק,  מאזן 
מידע שיוביל לתפיסת המחבל נשאת מלחם, 
שביצע את הפיגוע ביום שישי האחרון בתל 
 40 לשלם  קאק  מוכן  יוזמתו  לצורך  אביב. 
הייתי  אותו  רואה  הייתי  "אם  שקלים.  אלף 
תופס אותו בעצמי או עושה את מה שצריך 
אדם  בן  זה  אותו.  שיתפסו  כדי  לעשות 
שפועל נגד אזרחים ישראלים, לא אתן לבן 
והביטחון",  האמון  את  להרוס  כמוהו  אדם 
עצמו  את  רואה  הוא  לדבריו,  קאק.  אמר 

כערבי-ישראלי ולא כפלסטיני.
ועד  ויו"ר  ירושלים  מזרח  תושב  קאק, 
המייצג  בירושלים,  העתיקה  העיר  סוחרי 
בבירה,  העתיקה  בעיר  רבים  עסקים  בעלי 
מפרוץ  העסקית  בפעילות  ירידה  על  סיפר 
האמון  את  לשקם  ומבקש  האינתיפאדה, 

שנפגע בין היהודים לערבים.
העסקים.  על  מאוד  השפיעו  "הפיגועים 
את  מעריכים  אנחנו  ב-70%.  ירד  הפדיון 
ההפסדים של הסוחרים ב-15 מיליון שקלים. 
אנחנו רוצים להחזיר את המצב למה שהוא 
לכם  נותנים  אנחנו  דודים.  בני  אנחנו  היה. 
לכם.  עוזרים  ואנחנו  לנו  עוזרים  אתם  יד, 
אני מזמין את כולם לבוא ולבקר בירושלים. 

אנחנו רוצים לחיות בשלום, יד ביד".

רוני  רנ"צ  המשטרה,  מפכ"ל  כך,  ובתוך 
אלשיך ערך בבוקר יום שלישי ביקור ניחום 
אבלים בבית משפחת אלון בקל הי"ד שנרצח 
ביום שישי אחרון בת"א. המפכ"ל שוחח עם 
פעילות  אודות  אותם  ועדכן  המשפחה  בני 
הביקור  בסיום  החשוד.  לאיתור  המשטרה 

אמר המפכ"ל:
"אנחנו עושים מרדף משולב עם השב״כ, 
עם הרבה מאוד כוחות, עם כוחות ייחודיים 
של משטרת ישראל והמטרה שלנו שזה יהיה 
מהר ללא הפרעה. המטרה השנייה היא לא 
לפגוע בביטחון כוחותינו. זו משימה שהיא 
אני  ולכן  דבר  בסופו של  הכתפיים שלי  על 
חייב לשקול מה אני אומר ומה אני לא אומר.
"אני לא רוצה לפרט, אבל אפשר להוריד 
השתנו,  לא  הנחיותינו  דן.  בגוש  המתח  את 
חלק  מהחוסן,  חלק  היא  שגרה  על  שמירה 
מהעוצמה שלנו וערנות היא חלק מהאחריות 
ערוכים  אנחנו  הזה,  המורכב  בעידן  שלנו 
על  הציבור  את  מעריץ  אפילו  אני  לעירנות. 
ההתנהגות שלו, התנהגות מאוד אחראית עם 
גילוי ערנות. אנחנו מתייחסים לכל הצבעה 
מתאימה  לא  היא  אם  גם  חקירה  לכיוון 
לתמונת המודל שיש לנו, אנחנו לכל הצבעה 
כזאת  הצבעה  במקרה  אולי  מענה,  נותנים 
תוליד תפיסת איזה דוקר, מחבל אחר. היכן 
צריך,  שפחות  והיכן  שוטרים  יראו  שצריך 
יראו פחות שוטרים. אנחנו צריכים להתנהל 

על פי הערכת המצב".

בעקבות גל הטרור, מתנדבי זק"א ת"א השתלמו בקורס 
להתמודדות אישית ומשפחתית עם טראומה

לא תאמינו מי מציע כסף עבור מידע על המחבל הנמלט 
מהפיגוע בת"א: יו"ר ועד סוחרי העיר העתיקה בירושלים, 
מאזן קאק  ובינתיים, המפכ"ל הצהיר: "ההנחיות לא 

השתנו, כעת שוב שגרה, אך יש לשמור על עירנות"

להתמודד עם הטראומה

הסוחרים הערביים 
הצטרפו למרדף

מתנדבי זק"א ת"א בקבלת תעודות 



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

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



        כ"ו בטבת תשע"ו 7/1/16בבית שמש1210

מאת: יעקב אמסלם

בני  נרצחו שני  בו  ימים לאחר הפיגוע בתל אביב  חמישה 
מלחם  נשאת  המחבל  של  אביו  את  המשטרה  עצרה  אדם, 
אביו,  מלבד  הארץ.  ברחבי  נרחב  מצוד  נערך  אחריו  אשר 
נעצר בימים האחרונים גם אחיו בחשד לסיוע למחבל בביצוע 

הפיגוע.
התקשורת  כלי  דרך  לבנו  האב  פנה  השבוע  בתחילת  רק 
לך. אם  אני אעזור  ליצור קשר: "תתקשר אליי. אולי  וביקש 
יכול לעשות את זה, אז תבקש מאחד מחבריך. אל  אתה לא 

תישאר בחוץ. תסגיר את עצמך".
בבית המשפט סיפר האב כי הוא שוחח בשבוע שעבר עם 
פעם  "כל  לעשות מעשה שכזה.  בכוונתו  כי  הרגיש  ולא  בנו 
אנחנו  בבני.  שמדובר  וחושב  נבהל  אני  בארץ  פיגוע  שיש 
יודע  ואני לא  ימים קשים  ורגיעה. עוברים עליי  רוצים שקט 
המשטרה  שעושים  הצעדים  מצדיק  אני  יסתיים.  זה  מתי 
יכולים  יחד  עליי.  הכול  תעמיסו  אל  אבל  הביטחון,  וכוחות 

להגיע לתוצאות בעניין בני".

 הערכה: המחבל הכיר את העיר

שישי  ביום  התחיל  מלחם  נשאת  המחבל  של  הרצח  מסע 
בחנות טבע ברחוב דיזינגוף בתל אביב משם יצא למסע ההרג 

שכלל רצח של 3 אזרחים חפים מפשע ופציעת כמה נוספים.
הכל התחיל בחנות הטבע אניס )"Anise"( בדיזנגוף 122 
מעארה,   )29( מלחם  נשאת  המחבל,  יצא  משם  אביב,  בתל 
לרחוב וריסס ביריות את היושבים במסעדת "סימטא" בבניין 
הסמוך. כתוצאה מכך, שמעון )שימי( רוימי בן 30 מאופקים 
ואלון בקל בן 26 מכרמיאל נרצחו ושבעה נפצעו. מלחם ירה 
התנפצו,  ששמשותיהם  בסביבה  נוספים  עסק  בתי  לעבר  גם 

ומשם חמק מבלי שאיש יירה בו או ינסה לעצור אותו.
פתח  ב"סימטא"  הטבח  לאחר  ששורטט,  המסלול  פי  על 
הרחק  לא   – דיזנגוף  ברחוב  צפון  לכיוון  בריצה  המחבל 

מתחנת המשטרה.
לפי ההערכות המשטרה, המחבל פנה משם בריצה לכיוון 
רחוב אבן גבירול – ושם עלה על המונית של אמין שעבאן 
למלון  סמוך  אותו  ורצח   – צפון  לכיוון  נסע  איתו  מלוד, 

של  מרחק  המונית  עם  ונסע  הגופה,  את  נטש  הוא  מנדרין. 
כמה מאות מטרים, עד שנטש אותה על דרך נמיר, לא הרחק 

מתחנת אוטובוס.
באותו היום נמצא הטלפון הנייד שלו ברחוב רדינג ברמת 
אביב – וזו נקודת הציון האחרונה הידועה לחוקרים. מאז ועד 

עתה מחפשים אחריו אלפי שוטרים ואנשי שב"כ.
הטלפון נמצא ביום שישי בסביבות 14:00 בצהריים ברחוב 
רדינג בעיר וככל הנראה המחבל השליך אותו לפני שביצע את 
הטבח. מי שמצאה את הנייד היא תלמידת בית ספר שחזרה 
איתו לביתה וסיפרה על כך לאביה. משעות הצהריים, מספרים 
פנו  ענו,  לא מעט. כשהם  לצלצל  הנייד החל  בני המשפחה, 
אליהם אנשים בערבית. כמו כן התקשר אחד ממעסיקיו של 
המחבל שניסה כנראה ליצור עמו קשר. בני המשפחה הניחו 

ביום  בשכונה  לעבודתו  שיחזור  ערבי  לפועל  שייך  הוא  כי 
ראשון.

בשבת בערב, כאשר ראו את שמו של המחבל במהדורות 
המחבל  לבין  אצלם  שנמצא  הנייד  בין  קישרו  הם  החדשות, 
ופנו למשטרה. כשהחוקרים קיבלו  דיזנגוף  מהפיגוע ברחוב 
את הנייד לידיהם, הם מצאו בו בין השאר את מספר הטלפון 
נהג לקנות מוצרים ברחוב ברודצקי  של בעלת הקיוסק שבו 

ודיברו איתה.
החמוש  המחבל  אחר  מחפשים  שישי  יום  מאז  כאמור, 
ברובה מאות שוטרים, אנשי שב"כ וימ"מ וכוחות מיוחדים – 
אך עד כה העלו חרס בידם והמחבל מצליח להמשיך להסתתר. 
ינסה  שהמחבל  הוא,  הביטחון  כוחות  בקרב  הגדול  החשש 

לקחת עימו בני ערובה.

תושבי תל אביב מתקשים לחזור לשגרה מאז שהמחבל היורה נמלט

שבעה ימים למצוד: אביו של 
המחבל מת"א נעצר ביום שלישי

המצוד אחר המחבל בת"א נמשך: אביו של המחבל נעצר ביום שלישי יחד עם עוד כמה בני משפחה  המסלול 
המלא של המחבל, מהרצח ועד ההיעלמות המסתורית

מאת: יעקב אמסלם

בתל  הפיגוע  לאחר  ימים  חמישה 
יוצא  אדם,  בני  שני  נרצחו  בו  אביב 
המפכ"ל רוני אלשיך בהצהרה לציבור 
בה הוא מבקש להוריד מפלס הלחץ. 
אחת  במשימה  ממוקדים  "אנחנו 

הרוצח",  על  היד  את  לשים  ויחידה 
בבית  שביקר  בעת  אלשיך  אמר 

משפחת הנרצח בכרמיאל.
"כל מה שמפריע לזה, לא נעשה", 
היא  המדיניות  "לכן  אלשיך.  הוסף 
להפסיק לדברר את החקירה ולהפסיק 
פרט  לכל  מהחקירה.  פרטים  להוציא 
יש שני נזקים – פגיעה ביכולת להביא 

בכוחות  ופגיעה  מהירה  לתוצאה 
הביטחון".

עצרה  בבוקר  שלישי  ביום  כזכור, 
המשטרה את אביו של המחבל נשאת 
נרחב  מצוד  נערך  אחריו  אשר  מלחם 
נעצר  אביו,  מלבד  הארץ.  ברחבי 
בחשד  אחיו  גם  האחרונים  בימים 

לסיוע למחבל בביצוע הפיגוע.

המפכ"ל: להוריד את המתח; 
נפסיק לדברר החקירה"

מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך התייחס ביום שלישי לראשונה לפיגוע: "להוריד את 
מפלס הלחץ, אנחנו ממוקדים במשימה אחת ויחידה לשים את היד על הרוצח"

נתניהו בזירת הפיגוע במוצאי שבת )צילום: חיים צח, לע"מ( בתמונה הקטנה: המחבל נשאת מלחם

שקט תקשורתי. 
המפכ"ל רוני אלשיך 
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אושר במליאה: הסמכויות 
על השבת הועברו לממשלה

אף שר לא רצה לעסוק בנושא הנפיץ של פעילות בתי 
העסק בתל אביב בשבת, ודרעי יזם: להעביר את הסמכויות 
לידי הממשלה  הערב אושרה היוזמה במליאת הכנסת: 

הסמכויות הועברו ממשרד הפנים לממשלה

זהירות: מפעל ערבי זייף 
כשרות על בקבוקי שמן זית

בפשיטה בכפר זמר שבמשולש נתפסו בשני מוקדים 
כמויות של בקוקי זמן זית מזויפים בהכשר של חוג חתם 
סופר - בני ברק  הסחורה הושמדה ויוגשו כתבי אישום

מאת: אלי שניידר

משרד  פקחי  של  משותפת  בפעילות 
הבריאות, הרבנות הראשית ומערכת הכשרות 
חוג חתם סופר – בני ברק, התגלה זיוף חמור 
פעילות  לאחר  זית.  שמן  ומכירת  בשיווק 

מהירה וזריזה הושמדה כל הסחורה.
חשד  על  מידע  הגיע  קצרה  תקופה  לפני 
לשיווק בקבוקי שמן זית בהכשר המהודר של 
חוג חתם סופר בני ברק. בעקבות זאת נפתחה 
הגורמים  כל  היו מעורבים  בו  חקירה מהירה 
שהחלו  חת"ס,  חוג  של  כולל  המקצועיים 

לבדוק את מקור הייצור של השמן.
בדיקה  גם  שכללה  מקיפה  חקירה  לאחר 
נהגי  של  ותחקור  וקבלות  חשבוניות  של 
הוא  השמן  של  מקורו  כי  התגלה  הובלה, 

זמר  הערבי  בכפר  הממוקם  פיראטי  במפעל 
שבמשולש. 

אזור  רכז  מלכה,  חיים  הרב  נכנס  לתמונה 
איסור  חוק  לאכיפת  הארצית  ביחידה  הדרום 
הונאה בכשרות, שהגיש בקשה רשמית לבית 
השבוע  למפעל.  תפיסה  צו  לקבלת  המשפט 
הגיעו פקחי הרבנות הראשית יחד עם כוחות 
של  כמויות  חם  על  ותפסו  למפעל,  משטרה 
כולל  מזויפות,  תוויות  עם  זית  שמן  בקבוקי 
נעשתה  התפיסה  בקבוקים.  למילוי  מכונות 

בשני מוקדים בכפר.
עם  מיידית  להסכמה  הגיע  המפעל  בעל 
במקום.  בו  הושמדה  הסחורה  וכל  הפקחים 
ברבנות הראשית עומדים להגיש כתב אישום 

נגד בעל המפעל שנתפס בהונאת כשרות.

המפעל בכפר הערביהסחורה המזויפת מושמדת בקבוק שמן זית עם כשרות מזויפת

מאת: יעקב אמסלם

בערב  שני  ביום  אישרה  הכנסת  מליאת 
להעביר  החלטתה  על  הממשלה  הודעת  את 
בסוגיית  הפנים  לשר  הנתונה  הסמכות  את 
פתיחתן וסגירתן של חנויות בשבת ובמועדי 

ישראל.
ההצעה עלתה ביוזמת שר הפריפריה אריה 
להכריע  סירב  שלום  שסילבן  לאחר  דרעי 
בנושא הנפיץ. על פי הערכות, דרעי, שראה 
היתכנות  את  אז  כבר 
למשרד  כניסתו 
הפנים, העדיף 
את  להעביר 
ה  ט ל ח ה ה
א  ש ו נ ב
ה  ל ש מ מ ל

כולה.
עמר  ח"כ 
אמר  לב  בר 
הדיון  במהלך 
"התהליך  כי 
המתמשך בכנסת 
ו  ז ה

להעביר סמכויות ממשרד למשרד ומשר לשר 
אנחנו  עכשיו  הדעת.  על  מתקבל  בלתי  הוא 
מסתתר  מה  ספציפית.  העברה  על  מדברים 
לפגוע  זה  האם  הזו?  ההעברה  מאחורי 

בסמכויותיו של ראש עיריית תל אביב?".
חוסר  נראית  "כך  כי  טען  חנין  דב  ח"כ 
של  הפשוטה  הסמכות  את  אפילו  משילות. 
תראו  לאשר.  אפשר  אי  עירוני  חוק  אישור 
איזה חוסר תפקוד ואיזה חוסר יכולת. אם את 
זה שר פנים לא יכול לעשות לבד, אז בשביל 

מה צריך שר פנים?".
ח"כ תמר זנדברג הוסיפה כי "זה דבר חריג 
למליאת  משר  סמכות  להעביר  דופן  ויוצא 
כזה  דבר  שהיה  היחיד  התקדים  הממשלה. 
עקום.  היה  הוא  שם  וגם  הגז  במתווה  היה 
מה קרה? כל פעם שלשר לא נוח ולא בא לו 
לקבל הכרעה מסיבה פוליטית אז נעביר את 
האחריות? ככה הולכת להיות מעכשיו קבלת 

ההחלטות בממשלת ישראל?".
כהן  מאיר  הכנסת  חבר  חתם  הדיון  את 
חסרת  בחוצפה  הממשלה  "ראש  כי  שאמר 
משרד  של  סמכויות  לקחת  בוחר  תקדים 
טוטליטארית,  מדינה  זאת  כאילו  הפנים, 
זה  כזו  מדינה  של  המאפיינים  שאחד 
שהמנהיג חולש על עוד תחום ועוד תחום. זה 
הדבר הדחוף היום מבחינת ראש הממשלה? 

להתעסק בשבת?". השר אריה דרעי

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי מכירות
דרושים

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם
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לא מצפון המדינה המופגז, וגם לא מצפון תל אביב הנצור 
ביטחון  מר  את  ראש הממשלה.  על  הרעה  נפתחה השבוע   –
נתניהו שהפך למר ביטחון עצמי, מכוח היותו האיש המאובטח 
בישראל, הטרידו השבוע צרות גדולות יותר. בלשכה החשובה 
במדינה עסקו השבוע בשאלה הרת הגורל – האם ָשָׂרה ָשָׁרה 
חקירתה  מועד  שעבר,  מסופ"ש  החל  שמח.  שיר  לחוקריה 
הראשון של הרעייה שרה, עבור לשעות אחר הצהריים ביום 
ממש,  אלו  לשעות  ועד  השנייה  חקירתה  התקיימה  עת  שני, 
מעייניו של ראש הממשלה לא נתונים רק לצאן מרעיתו אלא 

בעיקר לתוצאות חקירת רעייתו. 
מתחילת  הראשונה  בפעם  השבוע  דיברו  הכנסת  במשכן 
הקדנציה על תרחיש שבסופו עשויה מלכות נתניהו להסתיים 
שיכבה  מי  האמור,  התרחיש  לפי  הנוכחית.  במאה  איכשהו, 
בית  של  החשמלאי  דווקא  יהיה  בלפור,  ברחוב  האורות  את 
ראש-הממשלה. לא האיש שמסור למעסיקיו גם ביום כיפור, 
בעניינו.  מהעדויות  כתוצאה  שייווצר  החשמלי  הקצר  אלא 
של  בעדותה  שהתגלעו  סתירות  על  המשטרתיות  ההדלפות 
שרה נתניהו, הריצו בראשו של ראש הממשלה תרחיש אימה 
שלקוח מקדנציית רבין הראשונה. הרעייה שצועדת על עקבים 
ומועדת  נופלת  מילים(,  במכבסת  להשתמש  )אם  יציבים  לא 
בחקירתה ולוקחת עמה בדרכה למטה את הבעל ואת המשרה. 
בעיתוי שנראה מתוכנן ומתוזמן מראש, כמעט כמו המתקפה 
מיום שישי האחרון, מצא לנכון שר האוצר כחלון לתדרך את 
של  השנייה  חקירתה  התקיימה  בה  בשעה  הכנסת,  כתבי  תא 
המסרים  תוכן  את  שמע  כשנתניהו  ראש-הממשלה.  רעיית 
תחושה  כלבה,  כנשוך  קפץ  הוא  לעיתונאים  העביר  שכחלון 
שהוא מכיר, ולא רק כמטאפורה. "גדעון סער הוא מנהיג שיש 
לו מה לתרום לציבור ואם הוא ירצה שנרוץ יחד אז בשמחה 

רבה", אמר כחלון והדליק את הגזרה.
נוכחות תקשורתית. מעטים  יש אינטרס ברור לשמר  לסער 
אחרי  רלוונטיות,  על  לשמור  שהצליחו  הפוליטיקאים  הם 
זאת  לעשות  מנסה  למשל  ישי  אלי  הפוליטי.  מהגלגל  שירדו 
כיום אך חובת ההוכחה עליו. הבודדים שעמדו במשימה, כמו 
דרעי, כחלון ובעבר הרחוק גם נתניהו עצמו, ידעו להזין את 
ותחזיות.  אפשרויות  כוונות,  על  מתמיד  בטפטוף  התקשורת 
לעשור  עצמו  ממליך  נתניהו  איך  שעבר  בשבוע  שראה  סער 
שלטונו  על  הפרשנויות  לרעתו.  משחק  שהזמן  יודע  הקרוב, 
הנצחי של ביבי מרחיקות את המקורבים והתומכים. הליכודניק 
המצוי רוצה להשקיע במניות של מנהיג שיחזירו את ההשקעה 
בטווח הקצר, ולא באגרות חוב עם מועד פירעון בלתי ידוע, 

אי שם בעשור הבא.
כחלון עשה לסער שירות נהדר, אבל כחלון לא פראייר, כפי 
שהעיד על עצמו השבוע )בנסיבות דומות, ועל כך בהמשך(. 
השאלה הגדולה, שריחפה השבוע במערכת הפוליטית היא מה 
קשות  בשעות  דווקא  לסער  נאמנות  על  להכריז  לכחלון  בער 
)לראש הממשלה(. באופוזיציה דיברו על ריח הליזול שפשט 
בבניין הכנסת. רחרחן כמו כחלון, מבין שהחקירה של שרה 
נתניהו עשויה להוביל במהירות יחסית לקריסת מגדל הפקקים 
ראש-הממשלה  בחצר  החפירות  אם  הממשלה.  ראש  שבנה 
יובילו לגילוי השלדים שנקברו, שום חפירת הצלה לא תמלט 

את נתניהו מגורל קודמו בתפקיד. 
אולמרט כזכור, השיב את נשמתו הפוליטית ליוצרה הרבה 
חקירות  פרסום  רקע  על  דברם,  את  אמרו  שהשופטים  לפני 
ידליפו  והחוקרים  יזמרו  נחקרים  ייפתחו,  פיות  אם  טלנסקי. 
נתניהו עלול למצוא עצמו מהר משחשב במקום הכי נמוך בתל 

אביב.
לקחת  צריך  אך  מהמציאות,  מנותק  לא  האמור  התרחיש 
בחשבון שהתחזיות על קץ שלטון נתניהו, מגיעות בדרך כלל 
מבחוץ. לפיד, ליברמן, הרצוג, סער, ונוני מוזס כמובן, יושבים 
כיום על אותה משבצת בה ישבו החרדים בקדנציה שעברה. 
פנטזיית סילוקו של המנהיג היא הדלק היחיד שמניע אישיות 
ההשפעה.  ממוקדי  מנותקת  להיות  גורלה  שנגזר  פוליטית 
מזג  חורפי.  ביום  לרגע  שצצה  כשמש  הוא  השלטוני  האופק 

האוויר נותר מעונן, אך לפחות הייאוש נעשה יותר נוח.
מי שחוקר את מניעיו הנסתרים של כחלון לא צריך להגיע 
כחלון  חילץ  הכלים המפורסם  ארגז  את  החקירות.  לחדר  עד 

הפתוחות  באופציות  ששיחק  בגלל  רק  הבחירות,  במוצאי 
נתפס  וכחלון  דרמטית  השתנה  הזה  המצב  לרשותו.  שעמדו 
כיום כבורג מרכזי בממשלת ימין צרה. הדיבורים של נתניהו 
על חיבור עתידי לליכוד והיעדר כל אופציה להקמת ממשלה 
)שכחלון הצהיר לה אמונים ערב הבחירות( מדרדרים  רחבה 
כחלון  החסימה.  אחוז  של  המסוכן  לגבול  עד  בסקרים  אותו 
ימין  בין  מנהיג מחוזר שמלהטט  עין של  מראית  לייצר  חייב 
כחלון  הוא  לסער,  אפשרית  חבירה  על  והדיבור  לשמאל, 

ההזדמנויות היחיד שפתוח בפניו כיום. כחלון יעוף. 

 בלי כפפות

הייתה זו ההתערבות השנייה של כחלון בתוך שבוע בענייניה 
בהילולת  התייצב  הוא  שעבר  בסופ"ש  אחרת.  מפלגה  של 
יחד  יו"ר  ידי  על  וחובק  רחמים  כיסא  ישיבת  של  ההמונים 
אלי ישי חזק כל כך, עד שאפילו בערוץ 2 שמעו את הקנאק. 
במהדורת החדשות הנצפית במדינה הוקדשה כתבה לקאמבק 

של אלי ישי שהקהיל המונים וקיבל מכחלון פרגונים. 
ההילולא בהשתתפות כחלון לא הייתה החגיגה היחידה בה 
כיכב אלי ישי. בדרך לחתונה המשפחתית, הוא עצר בביתו של 
דקות  שנמשכה  לשיחה  בעדני  הגר"ש  החכמים  מועצת  חבר 
נרות  הזה,  גם במאורע  רחמים,  כיסא  בהילולת  כמו  ארוכות. 

זיכרון הודלקו באתרי החדשות והפכו למדורה גדולה.

משכנו של הגר"ש בעדני הוא הבית הפתוח – אולי היחיד 
מחצרות גדולי ישראל. אין צורך בוויזת מעבר חתומה על ידי 
נקישה קלה  וגם לא בתיאום מראש עם שומרי הסף.  הגבאי, 
על הדלת והתשובה 'כן, אפשר להיכנס', מפיו של הגאון רבי 
שמעון בעדני, מובילה את האורח ימינה במסדרון הצר היישר 
לסלון הצנוע, למפגש אחד על אחד עם חבר מועצת החכמים. 
המשפחתית,  החתונה  לקראת  ישי  שעורך  ההזמנות  בסבב 
הכתובת ברחוב בן יעקב 2 )מקום מגוריו של הגר"ש בעדני(, 
ורשב"ם,  יותר מכתובות ברחוב חזו"א  זמינה השבוע  הייתה 
כולל בערב  גם בתקופות קשות,  ישי אישור מעבר  קיבל  שם 
הציג  כי  סיפרו  ישי  אלי  של  בסביבתו  האחרונות.  הבחירות 
לפני הגר"ש בעדני את נתוני הסקרים האחרונים, שוחח עמו 

על ענייני השעה ובסיום הביקור אף סוכם כי ייפגשו בשנית.
הגר"ש בעדני )שעם המשב"ק הנכון, כבר מזמן היה מכונה 
מרן( יכול לומר את מה שאמר בשעתו מרן הגרש"ז אויערבאך 
זצ"ל למשב"ק ירושלמי ידוע )שעלה לגדולה אחרי שהמשיך 
לחצר הבאה(, "אצלי בחצר מסתובבים רק חתולים". הגרסה 
למה שקרה השבוע במעונו, נשמעה השבוע לא מפי מלאך ולא 

מפי משב"ק, אלא מפיו של הגר"ש בעדני בכבודו ובעצמו. 
עם  נכנס  ישי  אלי  כי  השבוע  סיפר  החכמים  מועצת  חבר 
מעמד  באותו  וביקש  ולהתברך,  להזמין  כדי  המאושר  החתן 
שהוציא  החריף  מהמכתב  בכתב,  בו  יחזור  בעדני  שהגר"ש 
הייתה,  ישי  של  טענתו  האחרונות.  הבחירות  בערב  ישי  נגד 
שהגר"ש בעדני אישית אישר לו להתמודד במסגרת עצמאית. 
לעמוד  לא  "שהבטחתי  בעדני,  הגר"ש  סיפר  לו",  "הזכרתי 
בדרכו אחרי שהסביר שאם ילך בנפרד עם אורי אריאל וחבריו, 
יצליח להביא קולות מחוץ למאגר המצביעים של ש"ס, אבל 
מה שהוא עשה היה ההיפך הגמור. הוא נלחם בנו והציג את 
עצמו כממשיך מורשת מרן. לזה לא הסכמתי מעולם, וגם לא 

אתן יד להבא".
שהגרסה  להניח  סביר  הוקלטה  שהשיחה  בכך  בהתחשב 
סבור  המקליט  הצד  כן,  אם  )אלא  תושמע  עוד  המלאה 
לא  באופן  המעטה(.  בלשון  חסד  עמו  יעשה  לא  שהפרסום 
מפתיע, מה שסיפר השבוע הגר"ש בעדני מזכיר, כמעט אחד-

לאחד, את מה שאמר כחלון. "אמרו לי שאני מוזמן להילולת 
כיסא רחמים, ושארגיש שם בבית כי יש שם טריפוליטאים בני 
העדה", סיפר כחלון לדרעי, "הדלקתי ערוץ 2 וראיתי שעשו 
מבחינתי  ישי.  באלי  תמיכה  ככנס  זאת  כשהציגו  סיבוב  עלי 

הלקח נלמד. על כחלון עובדים פעם אחת". 
על הציבור לעומת זאת אפשר לעבוד פעמים אינספור. לכל 
בניגוד  הפוליטית,  ובמערכת  שלו  הגרסה  את  יש  פוליטיקאי 
המצביעים.  הם  שמכריעים  היחידים  השופטים  למשפטית, 
בשבוע שעבר פורסמה כאן לראשונה תוכנית השיקום של אלי 
ישי שהצהיר כי בבחירות הבאות יוריד את הכפפות. הבחירות 
לא  ישי  נראה השבוע,  כפי שזה  רחוקות, אבל  נראות  אומנם 
ממתין עד לקיץ הקרוב. את הכפפות הוא מסיר כאן ועכשיו, 

בעיצומו של הכפור. 

פנים חדשות
על התאים הקטנים בכניסה לחדר ישיבות הממשלה הודבקו 
השבוע תגי זיהוי. ראש-הממשלה נתניהו שחרדתו מהקלטות 
בקדנציה  עוד  לשרים  הורה  חקירות,  מחדרי  לחששו  חופפת 
למליאת  מחוץ  הסלולרי  מכשירי  את  להשאיר  הקודמת 
הממשלה. לוקרים הותקנו וכל שר נאלץ להניח את המכשיר 
שעות.  למספר  הסלולרי  מהחמצן  ולהיפרד  מכל  לו  היקר 
השרים  כל  עת  ממשלה,  ישיבת  כל  בתום  ששרר  הבלבול 
לשכת  עובדי  את  אילץ  מהתא,  הסלולרי  את  לשלוף  נדחקו 
רה"מ לעבוד שעות נוספות )לא בכיפור, לא בשבת( ולהתקין 
לכל שר תא עם שם. על תא מספר שש שדרעי נוהג להניח בו 
את המכשיר הסלולרי, נתלתה השבוע התווית: "שר הפנים". 

נתניהו שחלף במקום קרץ בעינו: "אנחנו כבר מוכנים".
כל  )בשקלול  הפנים  תיק  את  ליטול  הסופית  ההחלטה  את 
קיבל  שעבר(,  בשבוע  פה  שהובאו  לכאן  או  לכאן  הנתונים 
נתניהו  דרעי במהלך השבת שעברה. במוצ"ש הוא עדכן את 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ֲחלוֹן ָיעּוף כַּ

הציץ ונפגע. כחלון בהילולא )צילום: עזרא טרבלסי(

שבת וינפש. ליצמן ב'שבת אגו"י' במיאמי 
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שהביע נכונות להעלות זאת בישיבת הממשלה 
ביום  לכנסת  המינוי  את  ולהביא  היום  למחרת 
אך  היום  בסדר  הוכלל  לא  אומנם  הנושא  שני. 
נתניהו הבהיר שהסמכות להעלות נושא שלא מן 
המניין מוקנית לו בחוק והוא מתכוון לעשות בה 
שימוש. "חכה עם זה כמה דקות", ביקש דרעי 
ומיהר להתקשר ליועץ המשפטי לממשלה. את 
עשה  דרעי  היועמ"ש  לשכת  מול  הבית  שיעורי 
גיבוי,  יש  שלמהלך  והבין  שעבר  בשבוע  כבר 
הייתה  וינשטיין  מיהודה  שלו  הבקשה  אבל 
ברורה  דעת  חוות  תוציא  היועמ"ש  שלשכת 
כפי  המינוי,  טרם  השרים  עיני  לנגד  שתהיה 

שהיה בעת כינון הממשלה כשמונה לשר. 
כל אות  נוהגים לשבת על  היועמ"ש  בלשכת 
שהתפנה  השבוע  ואת  נקיים,  שבעה  מודפסת 
לשנות  כדי  ניצל  דרעי  הרשמי  למינוי  עד 
בשמות,  לנקוב  בלי  לשכתו.  צוות  את  ולעבות 
פנים  בלשכה  נראה  הקרובים  שבשבועות  הרי 
יתחיל  החדש,  הצוות  כי  לומר  ניתן  חדשות. 
החדשה  וללשכה  מינוס,  ולא  פלוס  מנקודת 
כוח-אדם שהוכיח את עצמו אצל ח"כים  יגויס 
ושרים אחרים. דרעי מתכוון גם להחליף כמעט 
הפנים  שר  בלשכת  כיום  שיושב  הצוות  כל  את 
)למעט גב' נינה, אחראית הכיבוד עוד מימי ישי, 
שמחויבותה לאורחים אינה תלויה בזהות השר(. 
גילה  דרעי  ללשכה,  ששיגר  השליח  באמצעות 
את  שינתה  הלשכה  ישי  שבתקופת  לראשונה 

פניה ושופצה.
הייתה  לא  היועמ"ש  עם  הטלפון  שיחת 
קצת  האחרון.  במוצ"ש  קיים  שדרעי  היחידה 
אליו  התקשר  נתניהו,  עם  לדסקס  שסיים  אחרי 
השבת  את  שמוציא  פרוש,  מאיר  השר  סגן 
שיחת  מכבר,  לא  עד  תם.  רבינו  כמנהג  מאוחר 
טלפון בין שני האישים לא נחשבה לדבר שכיח, 
בין  התכופים  והמפגשים  ההדוק  התיאום  אבל 
הנוכחית  בקדנציה  מולידים  החרדיים,  הנציגים 
וראו  הביטו  שורו,  שגרתיים.  פעולה  שיתופי 
בראשית  אמיתי.  פעולה  שיתוף  נראה  כיצד 
משרד  ממנכ"לית  פרוש  ביקש  הנוכחי  השבוע 
רשת  מנכ"ל  את  לפגישה  אליה  לזמן  החינוך 
ואת  ביטון  חיים  הרב  התורני  החינוך  מעיין 
)אזי(  אליעזר  הרב  העצמאי  החינוך  מנכ"ל 
למשרת  האודישנים  יתחילו  בטרם  סורוצקין, 
המנהל(.  לא  )המחוז,  החרדי  המחוז  מנהל 
"אמרתי לה שחשוב לשמוע את מצוקות וצרכי 
הרשתות בטרם תיפול ההחלטה", מספר פרוש. 
מילא להמליץ על פגישה עם המנכ"ל של הרשת 

 – האשכנזי  המנכ"ל  את  לזמן  אבל  הספרדית, 
בארגון?  השליטה  דילמת  נפתרה  טרם  כאשר 
בצרכי  העוסקים  את  כשנברך  הקרובה,  בשבת 

ציבור באמונה, נכוון על זה המאורע.
עם ירידת העיתון לדפוס הוכרז הזוכה במכרז 
ג'וינט  סמנכ"ל  זהבי,  איציק  המחוז,  למנהל 
אינו  החדשה,  העין  ראש  שכתושב  אשלים 
לא  ואפילו  הקהילתי  לשטיבל  ערב  מדי  חוזר 
לפני  עד  שימש  זהבי  השכונתי.  הכנסת  לבית 
אשלים.  ג'וינט  של  בפועל  ומנהל  כמ"מ  שנה 
במנהל  מדובר  נאות(,  )גילוי  אישית  מהיכרות 
)אין  נשמה  ושחקן  מוערך  עבודה  איש  מיומן, 

קשר משפחתי(. 
הח"כים החרדים עשו קולות של השפעה, אך 
הייתה להם מילה בהליך  בשורה התחתונה לא 
הבחירה. אם ההיכרות עם ח"כים חרדים היוותה 
קריטריון, הרי שהיה זה קריטריון לשלילה ולא 
היכרות  אין  החרדים  הכנסת  לחברי  לחיוב. 
מראשי  לכמה  שנבחר.  המנהל  עם  מוקדמת 

הערים החרדיות דווקא יש, והיכרות חיובית.  
סם,  הדוד  משבצת  על  הקודם  בתפקידו 
זהבי היה קשוב תמיד לצרכי הערים החרדיות. 
של  ממונה  כאפוטרופוס  החדש,  בתפקידו 
מערכת החינוך החרדית, הוא לא יוכל להראות 
כי  במהירות  יגלה  זהבי  שוחקות.  פנים  רק 
החרדי  המחוז  על  הממונה  של  שליחותו 
במערך  סבוכות  היותר  מהמשימות  אחת  היא 
ללשכתו,  לרגל  יעלו  וח"כים  הממשלתי. שרים 
ועררים  עתירות  לפתחו,  ישחרו  מוסדות  מנהלי 
ייערמו על שולחנו, אך בסופו של יום ההחלטות 

הקשות תהיינה שלו.

שפתיים דובבות
פרוש  ביקש  במוצ"ש,  שהתקיימה  בשיחה 
מאחר  בגילה,  העבודות  בעצירת  לסייע  מדרעי 
"חשוב  קבורה.  מערות  מאה  התגלו  ובמקום 
בישיבת  נתניהו  מול  מחר  זה  את  שתעלה 
הממשלה", אמר פרוש. לאגודת ישראל יש היום 
היה  אלא שהוא  ליצמן,  יעקב  מיניסטר משלה, 
עסוק השבוע עד מעל לראשו מעבר לים. ליצמן 
)בארה"ב(  חולים  לבית  חולים  מבית  קיפץ 
לא  )האמריקאית.  הבריאות  שרת  עם  נפגש 
נציגי  בארבעים  נועץ  לשעבר(,  הישראלית 
הגוראית(  לא  )היהודית.  מהקהילה  חולים  בתי 
ישראל  אגודת  בכינוס  הכבוד  כאורח  והתייצב 

מכל  נהנה  ליצמן  ברק(.  בבני  לא  )בפלורידה. 
דקה ותיזז מחוף לחוף. האנגלית שלו טובה לא 
הוא  הגדול  ומהתפוח  שבפיו  מהעברית  פחות 

יודע לנגוס עם ברכה. 
את  לעשות  מאחור  נותרו  בארץ  החברים 
קדמונים.  בקברי  ולחטט  השחורה  העבודה 
הכתובת  נותר  דרעי  ליצמן,  השר  של  בהיעדרו 
של  לבקשה  הממשלה.  שולחן  סביב  היחידה 
את  להעלות  והבטיח  בחיוב  נענה  הוא  פרוש 
למחרת  הממשלה.  בישיבת  הקברים  סוגיית 
היום מצא עצמו דרעי בחזית אחת עם יו"ר ועדת 
הכספים שהגיע לישיבת ראשי סיעות הקואליציה 
ישיבת הממשלה.  שמתקיימת מדי שבוע בתום 
תוצאת הבליץ המשותף הייתה הנחיה של ראש 
הממשלה לערב את השר לענייני ירושלים זאב 

אלקין, בהשגת פתרון שיקבל אישור הלכתי. 
מה לך ולקברי קדמונים, שאלתי השבוע את 
כשעוזריו  בראשית,  ימי  על  התרפק  וזה  גפני, 
גוטרמן ושיפמן, התיישבו על הטרקטורים ביפו 
מקום שאכן  "בכל  החפירות:  ביצוע  את  ומנעו 
הנטורי  "אנחנו  גפני,  אומר  קברים",  מתגלים 
קרתא האמיתיים". למחרת היום פורסמה ידיעה 
מרשימה ביתד אך לא בהמודיע. מי שתולה זאת 
בעובדה שמתחם הקברים התגלה באתר הבנייה 
של מנחם כרמל, עושה עוול לנציגינו הנאמנים, 

שרואים לנגד עיניהם אך את טובת הקדמונים.
לדאוג  יש  עפר  שוכני  לקדמונים  רק  לא  אך 
אלא גם לאלו שטרם זכו לכך ומצויים עמנו כאן 
בארצות החיים. במכרז לבנייה בגילה בו נמצאו 
הקברים, זכו שבע מאות רוכשים חרדיים. בצד 
השמירה על קוצו של יו"ד בהלכה, יש לעשות 

הכל כדי שהם לא ייצאו עם הראש באדמה. 
גפני מודע לכך ולזכותו ייאמר שהוא ועמיתו 
היחידים  הנציגים  שני  הם  אשר,  יעקב  החכ"ל 
כדי  כחלון  האוצר  שר  עם  השבוע  שנפגשו 
במגזר.  ביותר  הבוערת  למצוקה  פתרון  לקדם 
שמשום  הקשה,  הדיור  במצוקת  כמובן  מדובר 
מה נדחקה לשולי העשייה הברוכה של הנציגות 

החרדית בקדנציה הנוכחית. 
חז"ל למדונו כי מי שהלך לבית עולמו ונאמרת 
גפני  בקבר.  דובבות  שפתותיו  בשמו,  שמועה 
בשם  השבוע  דיברו  החרדית,  לנציגות  וחבריו 
מן  ושפתותיהם   - בגילה  ששוכנים  הקדמונים 
הסתם דובבות. בשם הזוגות הצעירים ששוכנים 
לדבר,  רק  ולא  לעשות  צריך  החיים,  בארצות 

וכשזה יקרה, גם שפתותינו תדובבנה שבחים.

13 

הגר"ש בעדני )שעם 
המשב"ק הנכון, כבר 
מזמן היה מכונה מרן( 

יכול לומר את מה 
שאמר בשעתו מרן 
הגרש"ז אויערבאך 

זצ"ל למשב"ק ירושלמי 
ידוע )שעלה לגדולה 

אחרי שהמשיך 
לחצר הבאה(, "אצלי 
בחצר מסתובבים רק 
חתולים". גרסתו למה 
שאירע בביקורו של 
ישי, נשמעה השבוע 

לא מפי מלאך ולא מפי 
משב"ק, אלא מפי הרב

"כשמתגלים קברים 
אנחנו הנטורי קרתא 

האמיתיים", אומר גפני. 
אך לא רק לקדמונים 
שוכני עפר יש לדאוג 

אלא גם לאלו שמצויים 
עמנו בארצות החיים. 

באתר בגילה בו נמצאו 
הקברים, זכו שבע 

מאות רוכשים חרדיים. 
בצד השמירה על קוצו 

של יו"ד בהלכה, יש 
לעשות הכל כדי שהם 

לא ייצאו עם הראש 
באדמה

 שליחותו של הממונה. זהבי מתארח באלעד בתפקידו הקודם כמ"מ מנכ"ל ג'וינט אשלים
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ברוך הבא בשם ה'
לאחר ציפייה ודריכות רבה קיבלו המוני חסידי סקווירא את פניו של האדמו"ר שנחת בארה"ק לביקור היסטורי  במהלך 
הביקור ישתתף כ"ק מרן האדמו"ר בשרשרת מעמדים לחנוכת בתי המדרש בירושלים, ב"ב ובית שמש לצד הכתרת דייני 

החסידות במעמדים רוויי הוד  חגיגת הכנסת ספר תורה עם ריקודי קודש בבני ברק ושרשרת מעמדים יתקיימו השבוע בב"ב

מאת: חיים רייך

התרוממות  ובתחושת  ושמחה  גיל  ברגשות 
חסידי  קהל  השבוע  שני  ביום  קיבלו  הרוח 
מרן  כ"ק  של  פניו  את  בישראל  סקווירא 
היסטורי  למסע  שנחת  מסקווירא  האדמו"ר 

וממושך בארה"ק. 
האדמו"ר  מרן  של  מטוסו  נחיתת  עם 
בנתב"ג, המתינו בכבש המטוס כ"ק האדמו"ר 
פרוש,  מאיר  הרב  הכנסת  וחברי  ממכנובקא 
מוסדות  הנהלת  וראשי  אייכלר  ישראל  הרב 
האדמו"ר  פני  את  וקיבלו  בישראל  סקווירא 

בברכת 'בריך מתיך לשלום'.  
חסידים  כ-1800  הצטרפו  האדמו"ר  אל 
נוכחים  להיות  ביקשו  אשר  תבל  מרחבי 
באותיות  שיירשמו  ההיסטוריים  במעמדים 
החסידות,  שבתולדות  הימים  בדברי  זהב  של 
ולשפוך שיח יחד עם רבם הגדול אצל הכותל 

המערבי וקברי הצדיקים בירושלים ובגליל.
זמן קצר לאחר הנחיתה עשתה שיירתו של 
מרן האדמו"ר את דרכה לעיר הקודש ירושלים, 
את  חסידיו  בראש  האדמו"ר  מרן  התפלל  שם 
החסידות  של  המדרש  בבית  שחרית  תפילת 
ברחוב בר גיורא ונקבעו המזוזות בבניין החדש 

של החסידות בירושלים. 
ורב  ממושך  ביקור  ערך  אף  האדמו"ר  מרן 
רושם אצל גיסו מרן האדמו"ר מבעלזא במעונו 
האדמו"רים  שוחחו  במהלכו  סטון,  בטלז 

בדברי תורה ובענייני השעה. 
ההיסטורי של  ביקורו  ייפתח  ד'(  )יום  היום 
תפילת  את  כאשר  ברק,  בבני  האדמו"ר  מרן 
שחרית יתפלל בצוותא חדא עם חסידי סקווירא 

ברק,  בבני  סקווירא  דחסידי  החדש  בביהמ"ד 
לאחר מכן תתקיים מסיבת קבלת פנים צנועה 
ר'  הרה"ח  בבית  תהיה  כשהאכסניה  לאנ"ש 

ברוך בוקסבוים ברחוב נחמיה פינת עזרא.
תפילת  את  האדמו"ר  יתפלל  ה'  יום  מחר 
שם  מכנובקא,  חסידות  של  בביהמ"ד  שחרית 
המיוחס  התורה  בספר  לתורה  האדמו"ר  יעלה 
לבעש"ט הק' ואף יניח את אבן הפינה לבניין 
תחסם  המעמד  לרגל  מכנובקא.  מוסדות 

לתנועה כיכר ברטנורא. 
בערב תחגוג העיר בני ברק במעמד הכנסת 
ספר תורה וחנוכת בית המדרש החדש דחסידי 
התהלוכה  לאחר  כאשר  ברק,  בבני  סקווירא 
והכנסת הס"ת להיכל יתקיים מעמד ברוב פאר 
והדר בראשות גדולי וצדיקי הדור באודיטוריום 
של רמת אלחנן, בשילוב הכתרת הדיין הגאון 
התורה.  ספר  והכנסת  אייזנברגר  יעקב  רבי 
מעמד קבלת פנים מרכזי לכבודו של האדמו"ר 
תיערך בבית המדרש הגדול של ויז'ניץ בקרית 

ויז'ניץ בבני ברק. 
ורבנן  יפקוד את מעונם של מרנן  האדמו"ר 
הישיבה  ראש  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי 
הגר"ח  התורה  שר  ומרן  שטיינמן  הגראי"ל 

קניבסקי. 
האדמו"ר  מרן  יערוך  וארא  פרשת  בשב"ק 
הידועים  הטהורים  השולחנות  את  שליט"א 
כמעיין בו שואבים עבודת ויראת ה' באוהל ענק 
בירושלים,  שנלר  במתחם  אלו  בימים  שמוקם 
ובהם  ישראל,  בית  עמך  רבבות  בהשתתפות 
אלפים מחסידי סקווירא ותושבי העיר ירושלים 
שמשתוקקים מזה למעלה מעשרים שנה לחזות 
בעבודת הקודש של הרבי, להתעורר מתפילותיו 

המשתפכות ורוויי הדמע בתפילת קבלת שבת 
ומוסף, ולהתענג ולהתרומם ב"טיש סקוויראי" 
התפילות  שליט"א.  האדמו"ר  מרן  של  בצלו 
והמפואר  החדש  המדרש  בית  בהיכל  יתקיימו 

שייחנך בביקור זה.
לאחר שבת מרוממת ועילאית צפויים המוני 
את  לפקוד  בראשם  ומלכם  סקווירא  חסידי 
עתירה  ולהעתיר  שיח  לשפוך  המערבי  הכותל 

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

כמו"צ קהילת סקווירא בירושלים.
מרן  ובראשם  חסידים  אלפי  ייצאו  ב'  ביום 
האדמו"ר שליט"א בשיירה מאובטחת למעמד 

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

רבני ואדמור"י העיר.

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

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

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

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

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

ולפעול ישועות ורפואות.

סיקור נרחב ממסע הקודש יפורסם במדור 'בחצרות הקודש' בעיתון

בביקור אצל מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א                       )צילומים: משה גולדשטיין(בקבלת הפנים

משהו גדול עומד לקרוא!
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מתחדשים

מה קורה השבוע? 

המחירים הכי שווים לחד פעמי
נפתח בבני ברק מחסן החד 
מענה  הנותן  החדש  פעמי 
פרטיים  ללקוחות  נרחב 
–בו  'המחסן'  ולסיטונאיים: 
חד  כלים  למצוא  תוכלו 
הזולים  במחירים  פעמיים 

ביותר שנמכרו עד כה, מאחר ואלו מחירים סיטונאיים. המחסן 
מכיל את כל מה שאנחנו מחפשים לבית, לשבת ולחג, לאירוח 
סוגי  כל  את  בחנות  למצוא  ניתן  ובכלל.  לאירועים  חגיגי, 
הכלים, הפשוטים והמהודרים. ועכשיו לרגל הפתיחה מחירים 
זו חנות עם יחס מכבד ומכובד. החנות  מיוחדים והכי חשוב 
המלך.  שלמה  פינת   11 עזרא  ברחוב  כחודש  לפני  נפתחה 

במקום חניה חינם ובשפע.

בית פרטי בונים עם בלוקים טובים 
בניית שלד הבית מהווה 
כולו.  לבית  הבסיס  את 
המרכיבים  לחומרים 
חשיבות  יש  השלד,  את 
רבה, כיוון שהם קובעים 
הבידוד  כושר  את 

התרמי. בניגוד לאלמנטים רבים בבית אותם תוכלו להחליף 
לאורך השנים, לעדכן ולשפר, כגון- מטבח, ריצוף, משקופים 
וכד', את קירות הבית לא ניתן להחליף והם ילוו אתכם במשך 
פרטי  בית  בניית  לפני  עומדים  כאשר  לכן  בבית.  חייכם  כל 
כדאי לשקול היטב את ההחלטה באילו בלוקים לבנות, לבדוק 
עמידה בתקנים, היכן מיוצרים הבלוקים ומהיכן מגיעים חומרי 
הגלם. בניית בית פרטי בבלוקי איטונג מאפשרת לכם ליהנות 
איטונג  שנים.  לאורך  שקט  לכם  שיעניקו  רבים  מיתרונות 
מעמידה לרשותכם מגוון רחב של יועצים, אשר יוכלו לסייע 

לכם, בעת בניית בית פרטי, בשלב התכנון ובשלבי היישום.

עד 50% הנחה על מעל ל- 2,700 פריטים 
שלה,  השנתי  הסייל  במסורת  ממשיכה  ישראל  איקאה 
ללקוחותיה  ומציעה  ובקיץ  בחורף  בשנה  פעמיים  שמתקיים 
סייל  הנחה.   50% עד  של  בהנחות  פריטים  מאלפי  ליהנות 
החורף השנה יתקיים בין התאריכים 7-24 בינואר )כ"ו בטבת 
י"ד בשבט( עם למעלה מ- 2,700 פריטים מכלל מחלקות   –

נערכו  החנויות  החנות. 
מדי  מבקרים  אלפי  לקליטת 
ההסעדה,  מערכי  גם  וכך  יום 
על  והלוגיסטיקה  השירות 
מנת שנוכל להמשיך ולהעניק 
חווית קניה מהנה למבקרים."

חדש ואיכותי
המזון  יבואנית  טעמן, 
הכשר למהדרין, ממשיכה 
ומשיקה  ולהפתיע  לחדש 
באיכות  אלומיניום  מוצרי 

במיוחד  חזקים  אלומיניום  רדידי  מהודרת:  ובכשרות  מעולה 
בגלילים במגוון גדלים, תבניות אלומיניום איכותיות ועמידות 
וגם דפי אלומיניום מיוחדים לשבת עמידים ומוכנים לשימוש. 
חתוכים ונשלפים אחד אחד. כל מוצרי האלומיניום של טעמן, 
ובעולם,  בארץ  הגדולים  היצרנים  מיטב  ידי  על  מיוצרים 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר, על פי תקני איכות בינלאומיים 

והם נמצאים תחת השגחת הבד"ץ העדה החרדית.

טיפים ליצירת אווירה חמימה 
תחום  מנהלת  כהן   הדס 
והשראה בצבע  אדריכלות 
מנדבת  נירלט  בחברת  
שימושיות  ועצות  טיפים 
חדרי  של  מחמם  לעיצוב 
"חדר  בחורף:  ילדים 

יותר משאר חדרי הבית,  הילדים, הוא חדר מאוד חשוב ואף 
ילדים  חדר  ליצירת  יום".  מדי  מבלים  שלנו  הקטנטנים  בו 
חמים ועוטף: לקירות חדר הילדים הקפידו על גוונים חמימים 
הימנעו  לשיקולכם.  פחות,  או  יותר  בהירים  מעושנים,   או 
מלבן מוחלט, העלול ליצור אוירה קרירה וסטרילית, העדיפו 
למיניהם.  חמימים  ופודרה  מוקה  גווני  ניטרליים,  אפרפרים 
וכחולים  ירקרקים  יתאימו  המעושנות  בסקאלות  כמובן שגם 
מדי  בוהקים  גוונים  חייבים  לא  חול.  גווני  לצד  מעושנים 
המזוהים עם ילדים. ניתן לשלב קיר דקורטיבי בגוונים עמוקים 
יעניק מראה עדין   BRUSH וחמימים, לדוגמה אפקט סהרה
במראה סופת חול עם נגיעות מטאליות, זהו אפקט דקורטיבי 

על בסיס מים קל ומהיר ליישום.

לחות, גדולות ועבות לניקוי כללי
מלאכת  את  שיהפכו  כללי  לניקוי  לחות  מטליות  סושי  סנו 
הניקיון לקלה ונוחה וישאירו ניחוח מרענן באוויר. המטליות 
החדשות גדולות, עבות ובעלות מרקם מיוחד ללכידת לכלוך 
משטח  כל  ומבשמות  מבריקות  ומחטאות,  מנקות  הן  קשה. 
ברחבי הבית. המטליות מיועדות לשימוש חד פעמי כך שבגמר 

השימוש תוכלו פשוט להשליך 
עם  ולהישאר  לאשפה,  אותן 
הבית.  בחלל  ניקיון  של  ניחוח 
להשיג במארז בודד או במארזי 

שלישייה.

והשביעית תשמרנה
במפגש מרגש עם עיתונאים חרדים ואנשי המותג "אחלה" נפגשו 
אנשי המדיה החרדית במקום שהכל מתחיל ממנו, בשדה החקלאי. 
טרי  מזון  חטיבת  מנכ"ל  אנגלנדר,  איתי  סיפר  המפגש  במהלך 
בשטראוס על ההשקעה הרבה בהכנות לשנת השמיטה ולאחריה: 
שלכל  להבטיח  בכדי  רבים  משאבים  השקענו  האחרונה,  "בשנה 
המוצרים  ממגוון  וליהנות  להמשיך  הצרכנים  יוכלו  השנה  אורך 
האהובים בכשרות מהודרת". בימים אלו, אחלה מחזירה למדפים 
פלפלים  וסלט  כבד  בטעם  חציל  סלט  סלטים:  של  רחב   מגוון 
שני  עם  הסלטים  משפחת  את  מרחיבה  אחלה  בנוסף,  קלויים. 
-סלט  משוויה  סלטה  השבת:  שולחן  בהשראת  חדשים  מתכונים 
עגבניות, פלפלים וחצילים קלויים וחציל זעליק - סלט  חצילים 

ופלפלים קלויים מסדרת טעמי השוק.

הצלחה אדירה 
סימילאק למהדרין מבית אבוט, מסכם בהצלחה עוד ערב 
המרתק  בערב  בירושלים.  הפעם  ומעשיר,  מוצלח  נשים 
נהנו אמהות ואמהות לעתיד תושבות העיר  ממידע מקיף 
מרעננת  אומנותית  תכנית  לצד  התינוק  תזונת  בנושא 
אסטרייכר,  אביטל  השתתפה  באירוע  עשיר.  וכיבוד 
הדיאטנית הקלינית של סימילאק למהדרין, שהציגה לפני 
שהרכבו  למהדרין  סימילאק  של  יתרונותיו  את  האמהות 
הוכח מדעית כמקנה התפתחות דומה לזו של תינוק יונק, 

המאפשר לאמא להיות בטוחה בגלל המדע.

 X משיקה את סדרת  Bobux
Range Xplorer shoes נעלי 

צעד ראשון לפעוטות, בעיצובו 
של Sean Maisano, המעצב 

של אדידס ופרדה. מחיר: 220 ₪ 
ממידה 18 עד 22 להשיג בחנויות 
המובחרות ברחבי הארץ ובאתר 

www.bobux.co.il

מותג הטיפוח 
Crêma מציע 

לרגל החורף, קרם 
ידיים מזין לעור יבש 

במיוחד, לטיפוח 
ושמירה על עור 

הידיים בעונה 
הקרה. מועשר 
בחמאת שיאה 

המעניקה עור רך, 
גמיש וחלק. מחיר 

לצרכן כ: 11 ₪

רשת SACARA משיקה: סדרת 
לקים בגווני הירוק ברוח ט"ו בשבט 

מחיר לצרכן:4.90 ₪ 

"אחוה" משיקה מוצר חדש 
ומפנק במיוחד: ממרח חלוה 
בצנצנת חדשה, המכיל 
50% טחינה גולמית. בד"ץ 
העדה החרדית ירושלים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 12 – 
10 ₪ 400 גרם

קוסמופארם 
משיקה שני ניחוחות 
חורפיים בסדרת 
כיף milk תחליב 
רחצה קוקוס וניל 
ותחליב רחצה 
לבנדר. מחיר 
לצרכן: 10 ₪,  
לתכולת: 750 מ"ל

Laline הרשת 
הבינלאומית 
לטיפוח הגוף 
והנפש משיקה 
מברשת איפור 
דו צדדית 
לסומק ומייק 
אפ. מחיר: 
₪ 59.90

 GARNIER ISRAEL מותג הטיפוח
במבצע ייחודי לסופר פארם בלבד: 

סדרת אסנשיאלס מסירי איפור- 2 ב- 1 
ב- 20 ₪ ומגוון מוצרי BB במחירים 

מיוחדים. המבצעים במהלך ינואר 2016 
ו\או עד גמר

רשת גלי יוצאת 
במבצע סוף 
עונה: 1+1 במתנה 
על נעלי החורף 
לנשים ולילדים. 
עד ה- 15.1.16  

ברוח ט"ו בשבט- חברת הרבלייף השיקה מוצרי 
טיפוח על בסיס צמחים ופירות הדר מתוך סדרת 
הסקין ביניהם: ג'ל ניקוי הדרים, מי פנים מרעננים 
על בסיס צמחים, תרחיץ גרגרי יער לחידוש מיידי 
של העור ומסיכת חימר מטהרת עם נענע

"נטורל פורמולה" מציגה 
שני מוצרים עשירים 
בקרטין טהור השומרים 
על בריאות השיער: קרם 
קרטין אינטנס להגנה 
מנזקי הפן 39.90 ₪  
וסרום קרטין אינטנס: 
טיפות הקסם לשיער 
חלק ומלא ברק. 49.90 ₪

מותג העיצוב ההולנדי פיפ סטודיו 
מגוון רחב של כלי אירוח והגשה. בכל 

פריטי הסדרה הצבעונית, העשויה 
מפורצלן מופיעים דוגמאות אריגה. 

מחיר: 104-400 שקל, בחנויות העיצוב 
ברחבי הארץ

'יד מרדכי' נכנסת 
לקטגוריה חדשה 

ומשיקה: סירופ מייפל 
טבעי, ללא צבעי מאכל, 
ללא חומרים משמרים 

וללא תוספת סוכר. 
כשר פרווה בעל"ז 

מחזיקי הדת

Fam- האתר הישראלי
fash מציע קולקציה 

ALL OVER - ז'קטים 
מעוצבים, סווטשרים 

מעוטרים, חולצות 
מכופתרות בהדפסים 

וחצאיות בלרינה עם 
הדפסים. טווח מחירים: 

69-299 ₪. להשיג 
ב-15% עד 50% הנחה 

עד 15/1 ומשלוח בדואר 
רשום ללא תשלום 

www.fam-fash.co.il

WELEDA מציג: קרם לחות 
קלנדולה לפנים המגן ומזין 
את עורו העדין של התינוק 
בכל מקרה של יובש, גירוי 
ואדמומיות. להשיג ברשתות 
הפארם, מכבי, מאוחדת, 
שילב ודיאדה, בבתי מרקחת 
וברשתות הטבע. 45.90  ₪

מערכת הבנקאות איתנה בישראל
ציון קינן מנכ"ל בנק הפועלים בוועידת כלכליסט: "פגיעה 
ביציבות הפיננסית תזיק בראש וראשונה לצרכן הישראלי" 
וקרא לשר האוצר, לפעול ולאפשר מיידית את פתיחת שוק 
ממוקדי  "אחד  המדינה.  אזרחי  לטובת  לתחרות  הביטוח 
האיתנות הבולטים של המשק הישראלי היה ונשאר מערכת 
בשיקום  עסוקות  עדיין  רבות  שמדינות  בזמן  הבנקאות. 
מערכת הבנקאות, הבנקאות הישראלית שמרה על איתנות 
ויציבות. משלם המסים בישראל לא נדרש להשתתף בנטל 
במדינות  שקרה  כפי  הפיננסית,  המערכת  של  השיקום 
בועידת  הפועלים,  בנק  מנכ"ל  קינן,  ציון  אמר  רבות", 

כלכליסט בתל אביב, שהוקדשה לתחזיות כלכליות.

צפון: הרחבת שירותי רפואה
במחוז  בריאות'  שירותי  ב'מכבי  הרפואה  שירותי  הרחבת 
שירותי  עיבוי  בעקבות  למכבי  הצטרפו  מאות  הצפון. 
הרפואה במחוז הצפון. על פי הנותנים משנת 2015: במכבי 
מחוז  ראש  חדשים.  מצטרפים  של  ביותר  הגדול  המספר 
הצפון במכבי מר יגאל וידאל: "ההתפתחות של מכבי בצפון 
מוכיחים מעל הכל על  נתוני המעברים האחרונים,  גדולה, 
להתפתח  נמשיך  אנחנו  בנו,  רוחש  שהציבור  הרב  האימון 

ולהרחיב את השירותים לכלל חברי מכבי".

מסכמים שנה
'נתיב החסד' מסכמת את שנת 2015 בסיפוק רב. במהלך 
השנה פתחה הרשת עוד 4 סניפים נוספים במרכזי בני ברק- 
'נתיב  רשת  הארץ.  ברחבי  סניפים   27 הרשת  מונה  כיום 
רשתות  משאר  ומיוחדת  שונה  דרך  לעצמה  סללה  החסד' 
המזון: לא עוד הנחות קטנות ומבצעי 'קנה קבל' מבלבלים 
מחירים  הוזלת  אלא  נדרשים,  בהכרח  שאינם  מוצרים  על 
דראסטית על מגוון המוצרים המבוקשים ביותר. כל ערב 
והנחות  מבצעים  עשרות  החרדית  בעיתונות  פורסמו  חג, 
מועט  זמן  בתוך  שצברה  החסד',  'נתיב  ברשתות.  ענק 
מוניטין וחוג לקוחות נרחב, שמה לה למטרה "להביא את 
החרדיות,  השכונות  בתוך  ולהקים  לשכונה"  הסופרמרקט 

קרוב לבית, צרכניות באיכות ובמבחר שטרם נראו.

הזדמנות שווה ומיוחדת 
Miele, המותג המוביל למוצרי חשמל הטובים בעולם, במכירת 
מגוון  מציע   Miele לפספס.  שחבל  ב'  וסוג  תצוגות  עודפים, 
רחב של מוצרים איכותיים שעברו בדיקות קפדניות במעבדות 
הבדיקה החדשניות ביותר על מנת להבטיח כי המוצרים יעמדו 
יבואנית  'אלקטרה',  חברת  לפחות.  שנה   20 של  הזמן  במבחן 
Miele בישראל, עורכת יריד עודפים משתלם בו ניתן למצוא 
מכונות כביסה, מדיחים, תנורים, כיריים ועוד במחירים יוצאי 
בתאריכים  יתקיים  היריד  אחוזים.  עשרות  של  ובהנחה  דופן 
כ''ג- כ''ה בטבת )4-6.1.2016( בימים שני –רביעי בין השעות 
10:00-18:00. בחנות הבוטיק Miele Gallery ברחוב משכית 

33, הרצליה פיתוח. "כל הקודם זוכה".

 צרכנות
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מתחדשים

מה קורה השבוע? 

המחירים הכי שווים לחד פעמי
נפתח בבני ברק מחסן החד 
מענה  הנותן  החדש  פעמי 
פרטיים  ללקוחות  נרחב 
–בו  'המחסן'  ולסיטונאיים: 
חד  כלים  למצוא  תוכלו 
הזולים  במחירים  פעמיים 

ביותר שנמכרו עד כה, מאחר ואלו מחירים סיטונאיים. המחסן 
מכיל את כל מה שאנחנו מחפשים לבית, לשבת ולחג, לאירוח 
סוגי  כל  את  בחנות  למצוא  ניתן  ובכלל.  לאירועים  חגיגי, 
הכלים, הפשוטים והמהודרים. ועכשיו לרגל הפתיחה מחירים 
זו חנות עם יחס מכבד ומכובד. החנות  מיוחדים והכי חשוב 
המלך.  שלמה  פינת   11 עזרא  ברחוב  כחודש  לפני  נפתחה 

במקום חניה חינם ובשפע.

בית פרטי בונים עם בלוקים טובים 
בניית שלד הבית מהווה 
כולו.  לבית  הבסיס  את 
המרכיבים  לחומרים 
חשיבות  יש  השלד,  את 
רבה, כיוון שהם קובעים 
הבידוד  כושר  את 

התרמי. בניגוד לאלמנטים רבים בבית אותם תוכלו להחליף 
לאורך השנים, לעדכן ולשפר, כגון- מטבח, ריצוף, משקופים 
וכד', את קירות הבית לא ניתן להחליף והם ילוו אתכם במשך 
פרטי  בית  בניית  לפני  עומדים  כאשר  לכן  בבית.  חייכם  כל 
כדאי לשקול היטב את ההחלטה באילו בלוקים לבנות, לבדוק 
עמידה בתקנים, היכן מיוצרים הבלוקים ומהיכן מגיעים חומרי 
הגלם. בניית בית פרטי בבלוקי איטונג מאפשרת לכם ליהנות 
איטונג  שנים.  לאורך  שקט  לכם  שיעניקו  רבים  מיתרונות 
מעמידה לרשותכם מגוון רחב של יועצים, אשר יוכלו לסייע 

לכם, בעת בניית בית פרטי, בשלב התכנון ובשלבי היישום.

עד 50% הנחה על מעל ל- 2,700 פריטים 
שלה,  השנתי  הסייל  במסורת  ממשיכה  ישראל  איקאה 
ללקוחותיה  ומציעה  ובקיץ  בחורף  בשנה  פעמיים  שמתקיים 
סייל  הנחה.   50% עד  של  בהנחות  פריטים  מאלפי  ליהנות 
החורף השנה יתקיים בין התאריכים 7-24 בינואר )כ"ו בטבת 
י"ד בשבט( עם למעלה מ- 2,700 פריטים מכלל מחלקות   –

נערכו  החנויות  החנות. 
מדי  מבקרים  אלפי  לקליטת 
ההסעדה,  מערכי  גם  וכך  יום 
על  והלוגיסטיקה  השירות 
מנת שנוכל להמשיך ולהעניק 
חווית קניה מהנה למבקרים."

חדש ואיכותי
המזון  יבואנית  טעמן, 
הכשר למהדרין, ממשיכה 
ומשיקה  ולהפתיע  לחדש 
באיכות  אלומיניום  מוצרי 

במיוחד  חזקים  אלומיניום  רדידי  מהודרת:  ובכשרות  מעולה 
בגלילים במגוון גדלים, תבניות אלומיניום איכותיות ועמידות 
וגם דפי אלומיניום מיוחדים לשבת עמידים ומוכנים לשימוש. 
חתוכים ונשלפים אחד אחד. כל מוצרי האלומיניום של טעמן, 
ובעולם,  בארץ  הגדולים  היצרנים  מיטב  ידי  על  מיוצרים 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר, על פי תקני איכות בינלאומיים 

והם נמצאים תחת השגחת הבד"ץ העדה החרדית.

טיפים ליצירת אווירה חמימה 
תחום  מנהלת  כהן   הדס 
והשראה בצבע  אדריכלות 
מנדבת  נירלט  בחברת  
שימושיות  ועצות  טיפים 
חדרי  של  מחמם  לעיצוב 
"חדר  בחורף:  ילדים 

יותר משאר חדרי הבית,  הילדים, הוא חדר מאוד חשוב ואף 
ילדים  חדר  ליצירת  יום".  מדי  מבלים  שלנו  הקטנטנים  בו 
חמים ועוטף: לקירות חדר הילדים הקפידו על גוונים חמימים 
הימנעו  לשיקולכם.  פחות,  או  יותר  בהירים  מעושנים,   או 
מלבן מוחלט, העלול ליצור אוירה קרירה וסטרילית, העדיפו 
למיניהם.  חמימים  ופודרה  מוקה  גווני  ניטרליים,  אפרפרים 
וכחולים  ירקרקים  יתאימו  המעושנות  בסקאלות  כמובן שגם 
מדי  בוהקים  גוונים  חייבים  לא  חול.  גווני  לצד  מעושנים 
המזוהים עם ילדים. ניתן לשלב קיר דקורטיבי בגוונים עמוקים 
יעניק מראה עדין   BRUSH וחמימים, לדוגמה אפקט סהרה
במראה סופת חול עם נגיעות מטאליות, זהו אפקט דקורטיבי 

על בסיס מים קל ומהיר ליישום.

לחות, גדולות ועבות לניקוי כללי
מלאכת  את  שיהפכו  כללי  לניקוי  לחות  מטליות  סושי  סנו 
הניקיון לקלה ונוחה וישאירו ניחוח מרענן באוויר. המטליות 
החדשות גדולות, עבות ובעלות מרקם מיוחד ללכידת לכלוך 
משטח  כל  ומבשמות  מבריקות  ומחטאות,  מנקות  הן  קשה. 
ברחבי הבית. המטליות מיועדות לשימוש חד פעמי כך שבגמר 

השימוש תוכלו פשוט להשליך 
עם  ולהישאר  לאשפה,  אותן 
הבית.  בחלל  ניקיון  של  ניחוח 
להשיג במארז בודד או במארזי 

שלישייה.

והשביעית תשמרנה
במפגש מרגש עם עיתונאים חרדים ואנשי המותג "אחלה" נפגשו 
אנשי המדיה החרדית במקום שהכל מתחיל ממנו, בשדה החקלאי. 
טרי  מזון  חטיבת  מנכ"ל  אנגלנדר,  איתי  סיפר  המפגש  במהלך 
בשטראוס על ההשקעה הרבה בהכנות לשנת השמיטה ולאחריה: 
שלכל  להבטיח  בכדי  רבים  משאבים  השקענו  האחרונה,  "בשנה 
המוצרים  ממגוון  וליהנות  להמשיך  הצרכנים  יוכלו  השנה  אורך 
האהובים בכשרות מהודרת". בימים אלו, אחלה מחזירה למדפים 
פלפלים  וסלט  כבד  בטעם  חציל  סלט  סלטים:  של  רחב   מגוון 
שני  עם  הסלטים  משפחת  את  מרחיבה  אחלה  בנוסף,  קלויים. 
-סלט  משוויה  סלטה  השבת:  שולחן  בהשראת  חדשים  מתכונים 
עגבניות, פלפלים וחצילים קלויים וחציל זעליק - סלט  חצילים 

ופלפלים קלויים מסדרת טעמי השוק.

הצלחה אדירה 
סימילאק למהדרין מבית אבוט, מסכם בהצלחה עוד ערב 
המרתק  בערב  בירושלים.  הפעם  ומעשיר,  מוצלח  נשים 
נהנו אמהות ואמהות לעתיד תושבות העיר  ממידע מקיף 
מרעננת  אומנותית  תכנית  לצד  התינוק  תזונת  בנושא 
אסטרייכר,  אביטל  השתתפה  באירוע  עשיר.  וכיבוד 
הדיאטנית הקלינית של סימילאק למהדרין, שהציגה לפני 
שהרכבו  למהדרין  סימילאק  של  יתרונותיו  את  האמהות 
הוכח מדעית כמקנה התפתחות דומה לזו של תינוק יונק, 

המאפשר לאמא להיות בטוחה בגלל המדע.

 X משיקה את סדרת  Bobux
Range Xplorer shoes נעלי 

צעד ראשון לפעוטות, בעיצובו 
של Sean Maisano, המעצב 

של אדידס ופרדה. מחיר: 220 ₪ 
ממידה 18 עד 22 להשיג בחנויות 
המובחרות ברחבי הארץ ובאתר 

www.bobux.co.il

מותג הטיפוח 
Crêma מציע 

לרגל החורף, קרם 
ידיים מזין לעור יבש 

במיוחד, לטיפוח 
ושמירה על עור 

הידיים בעונה 
הקרה. מועשר 
בחמאת שיאה 

המעניקה עור רך, 
גמיש וחלק. מחיר 

לצרכן כ: 11 ₪

רשת SACARA משיקה: סדרת 
לקים בגווני הירוק ברוח ט"ו בשבט 

מחיר לצרכן:4.90 ₪ 

"אחוה" משיקה מוצר חדש 
ומפנק במיוחד: ממרח חלוה 
בצנצנת חדשה, המכיל 
50% טחינה גולמית. בד"ץ 
העדה החרדית ירושלים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 12 – 
10 ₪ 400 גרם

קוסמופארם 
משיקה שני ניחוחות 
חורפיים בסדרת 
כיף milk תחליב 
רחצה קוקוס וניל 
ותחליב רחצה 
לבנדר. מחיר 
לצרכן: 10 ₪,  
לתכולת: 750 מ"ל

Laline הרשת 
הבינלאומית 
לטיפוח הגוף 
והנפש משיקה 
מברשת איפור 
דו צדדית 
לסומק ומייק 
אפ. מחיר: 
₪ 59.90

 GARNIER ISRAEL מותג הטיפוח
במבצע ייחודי לסופר פארם בלבד: 

סדרת אסנשיאלס מסירי איפור- 2 ב- 1 
ב- 20 ₪ ומגוון מוצרי BB במחירים 

מיוחדים. המבצעים במהלך ינואר 2016 
ו\או עד גמר

רשת גלי יוצאת 
במבצע סוף 
עונה: 1+1 במתנה 
על נעלי החורף 
לנשים ולילדים. 
עד ה- 15.1.16  

ברוח ט"ו בשבט- חברת הרבלייף השיקה מוצרי 
טיפוח על בסיס צמחים ופירות הדר מתוך סדרת 
הסקין ביניהם: ג'ל ניקוי הדרים, מי פנים מרעננים 
על בסיס צמחים, תרחיץ גרגרי יער לחידוש מיידי 
של העור ומסיכת חימר מטהרת עם נענע

"נטורל פורמולה" מציגה 
שני מוצרים עשירים 
בקרטין טהור השומרים 
על בריאות השיער: קרם 
קרטין אינטנס להגנה 
מנזקי הפן 39.90 ₪  
וסרום קרטין אינטנס: 
טיפות הקסם לשיער 
חלק ומלא ברק. 49.90 ₪

מותג העיצוב ההולנדי פיפ סטודיו 
מגוון רחב של כלי אירוח והגשה. בכל 

פריטי הסדרה הצבעונית, העשויה 
מפורצלן מופיעים דוגמאות אריגה. 

מחיר: 104-400 שקל, בחנויות העיצוב 
ברחבי הארץ

'יד מרדכי' נכנסת 
לקטגוריה חדשה 

ומשיקה: סירופ מייפל 
טבעי, ללא צבעי מאכל, 
ללא חומרים משמרים 

וללא תוספת סוכר. 
כשר פרווה בעל"ז 

מחזיקי הדת

Fam- האתר הישראלי
fash מציע קולקציה 

ALL OVER - ז'קטים 
מעוצבים, סווטשרים 

מעוטרים, חולצות 
מכופתרות בהדפסים 

וחצאיות בלרינה עם 
הדפסים. טווח מחירים: 

69-299 ₪. להשיג 
ב-15% עד 50% הנחה 

עד 15/1 ומשלוח בדואר 
רשום ללא תשלום 

www.fam-fash.co.il

WELEDA מציג: קרם לחות 
קלנדולה לפנים המגן ומזין 
את עורו העדין של התינוק 
בכל מקרה של יובש, גירוי 
ואדמומיות. להשיג ברשתות 
הפארם, מכבי, מאוחדת, 
שילב ודיאדה, בבתי מרקחת 
וברשתות הטבע. 45.90  ₪

מערכת הבנקאות איתנה בישראל
ציון קינן מנכ"ל בנק הפועלים בוועידת כלכליסט: "פגיעה 
ביציבות הפיננסית תזיק בראש וראשונה לצרכן הישראלי" 
וקרא לשר האוצר, לפעול ולאפשר מיידית את פתיחת שוק 
ממוקדי  "אחד  המדינה.  אזרחי  לטובת  לתחרות  הביטוח 
האיתנות הבולטים של המשק הישראלי היה ונשאר מערכת 
בשיקום  עסוקות  עדיין  רבות  שמדינות  בזמן  הבנקאות. 
מערכת הבנקאות, הבנקאות הישראלית שמרה על איתנות 
ויציבות. משלם המסים בישראל לא נדרש להשתתף בנטל 
במדינות  שקרה  כפי  הפיננסית,  המערכת  של  השיקום 
בועידת  הפועלים,  בנק  מנכ"ל  קינן,  ציון  אמר  רבות", 

כלכליסט בתל אביב, שהוקדשה לתחזיות כלכליות.

צפון: הרחבת שירותי רפואה
במחוז  בריאות'  שירותי  ב'מכבי  הרפואה  שירותי  הרחבת 
שירותי  עיבוי  בעקבות  למכבי  הצטרפו  מאות  הצפון. 
הרפואה במחוז הצפון. על פי הנותנים משנת 2015: במכבי 
מחוז  ראש  חדשים.  מצטרפים  של  ביותר  הגדול  המספר 
הצפון במכבי מר יגאל וידאל: "ההתפתחות של מכבי בצפון 
מוכיחים מעל הכל על  נתוני המעברים האחרונים,  גדולה, 
להתפתח  נמשיך  אנחנו  בנו,  רוחש  שהציבור  הרב  האימון 

ולהרחיב את השירותים לכלל חברי מכבי".

מסכמים שנה
'נתיב החסד' מסכמת את שנת 2015 בסיפוק רב. במהלך 
השנה פתחה הרשת עוד 4 סניפים נוספים במרכזי בני ברק- 
'נתיב  רשת  הארץ.  ברחבי  סניפים   27 הרשת  מונה  כיום 
רשתות  משאר  ומיוחדת  שונה  דרך  לעצמה  סללה  החסד' 
המזון: לא עוד הנחות קטנות ומבצעי 'קנה קבל' מבלבלים 
מחירים  הוזלת  אלא  נדרשים,  בהכרח  שאינם  מוצרים  על 
דראסטית על מגוון המוצרים המבוקשים ביותר. כל ערב 
והנחות  מבצעים  עשרות  החרדית  בעיתונות  פורסמו  חג, 
מועט  זמן  בתוך  שצברה  החסד',  'נתיב  ברשתות.  ענק 
מוניטין וחוג לקוחות נרחב, שמה לה למטרה "להביא את 
החרדיות,  השכונות  בתוך  ולהקים  לשכונה"  הסופרמרקט 

קרוב לבית, צרכניות באיכות ובמבחר שטרם נראו.

הזדמנות שווה ומיוחדת 
Miele, המותג המוביל למוצרי חשמל הטובים בעולם, במכירת 
מגוון  מציע   Miele לפספס.  שחבל  ב'  וסוג  תצוגות  עודפים, 
רחב של מוצרים איכותיים שעברו בדיקות קפדניות במעבדות 
הבדיקה החדשניות ביותר על מנת להבטיח כי המוצרים יעמדו 
יבואנית  'אלקטרה',  חברת  לפחות.  שנה   20 של  הזמן  במבחן 
Miele בישראל, עורכת יריד עודפים משתלם בו ניתן למצוא 
מכונות כביסה, מדיחים, תנורים, כיריים ועוד במחירים יוצאי 
בתאריכים  יתקיים  היריד  אחוזים.  עשרות  של  ובהנחה  דופן 
כ''ג- כ''ה בטבת )4-6.1.2016( בימים שני –רביעי בין השעות 
10:00-18:00. בחנות הבוטיק Miele Gallery ברחוב משכית 

33, הרצליה פיתוח. "כל הקודם זוכה".

 צרכנות
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מתחדשים

מה קורה השבוע? 

המחירים הכי שווים לחד פעמי
נפתח בבני ברק מחסן החד 
מענה  הנותן  החדש  פעמי 
פרטיים  ללקוחות  נרחב 
–בו  'המחסן'  ולסיטונאיים: 
חד  כלים  למצוא  תוכלו 
הזולים  במחירים  פעמיים 

ביותר שנמכרו עד כה, מאחר ואלו מחירים סיטונאיים. המחסן 
מכיל את כל מה שאנחנו מחפשים לבית, לשבת ולחג, לאירוח 
סוגי  כל  את  בחנות  למצוא  ניתן  ובכלל.  לאירועים  חגיגי, 
הכלים, הפשוטים והמהודרים. ועכשיו לרגל הפתיחה מחירים 
זו חנות עם יחס מכבד ומכובד. החנות  מיוחדים והכי חשוב 
המלך.  שלמה  פינת   11 עזרא  ברחוב  כחודש  לפני  נפתחה 

במקום חניה חינם ובשפע.

בית פרטי בונים עם בלוקים טובים 
בניית שלד הבית מהווה 
כולו.  לבית  הבסיס  את 
המרכיבים  לחומרים 
חשיבות  יש  השלד,  את 
רבה, כיוון שהם קובעים 
הבידוד  כושר  את 

התרמי. בניגוד לאלמנטים רבים בבית אותם תוכלו להחליף 
לאורך השנים, לעדכן ולשפר, כגון- מטבח, ריצוף, משקופים 
וכד', את קירות הבית לא ניתן להחליף והם ילוו אתכם במשך 
פרטי  בית  בניית  לפני  עומדים  כאשר  לכן  בבית.  חייכם  כל 
כדאי לשקול היטב את ההחלטה באילו בלוקים לבנות, לבדוק 
עמידה בתקנים, היכן מיוצרים הבלוקים ומהיכן מגיעים חומרי 
הגלם. בניית בית פרטי בבלוקי איטונג מאפשרת לכם ליהנות 
איטונג  שנים.  לאורך  שקט  לכם  שיעניקו  רבים  מיתרונות 
מעמידה לרשותכם מגוון רחב של יועצים, אשר יוכלו לסייע 

לכם, בעת בניית בית פרטי, בשלב התכנון ובשלבי היישום.

עד 50% הנחה על מעל ל- 2,700 פריטים 
שלה,  השנתי  הסייל  במסורת  ממשיכה  ישראל  איקאה 
ללקוחותיה  ומציעה  ובקיץ  בחורף  בשנה  פעמיים  שמתקיים 
סייל  הנחה.   50% עד  של  בהנחות  פריטים  מאלפי  ליהנות 
החורף השנה יתקיים בין התאריכים 7-24 בינואר )כ"ו בטבת 
י"ד בשבט( עם למעלה מ- 2,700 פריטים מכלל מחלקות   –

נערכו  החנויות  החנות. 
מדי  מבקרים  אלפי  לקליטת 
ההסעדה,  מערכי  גם  וכך  יום 
על  והלוגיסטיקה  השירות 
מנת שנוכל להמשיך ולהעניק 
חווית קניה מהנה למבקרים."

חדש ואיכותי
המזון  יבואנית  טעמן, 
הכשר למהדרין, ממשיכה 
ומשיקה  ולהפתיע  לחדש 
באיכות  אלומיניום  מוצרי 

במיוחד  חזקים  אלומיניום  רדידי  מהודרת:  ובכשרות  מעולה 
בגלילים במגוון גדלים, תבניות אלומיניום איכותיות ועמידות 
וגם דפי אלומיניום מיוחדים לשבת עמידים ומוכנים לשימוש. 
חתוכים ונשלפים אחד אחד. כל מוצרי האלומיניום של טעמן, 
ובעולם,  בארץ  הגדולים  היצרנים  מיטב  ידי  על  מיוצרים 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר, על פי תקני איכות בינלאומיים 

והם נמצאים תחת השגחת הבד"ץ העדה החרדית.

טיפים ליצירת אווירה חמימה 
תחום  מנהלת  כהן   הדס 
והשראה בצבע  אדריכלות 
מנדבת  נירלט  בחברת  
שימושיות  ועצות  טיפים 
חדרי  של  מחמם  לעיצוב 
"חדר  בחורף:  ילדים 

יותר משאר חדרי הבית,  הילדים, הוא חדר מאוד חשוב ואף 
ילדים  חדר  ליצירת  יום".  מדי  מבלים  שלנו  הקטנטנים  בו 
חמים ועוטף: לקירות חדר הילדים הקפידו על גוונים חמימים 
הימנעו  לשיקולכם.  פחות,  או  יותר  בהירים  מעושנים,   או 
מלבן מוחלט, העלול ליצור אוירה קרירה וסטרילית, העדיפו 
למיניהם.  חמימים  ופודרה  מוקה  גווני  ניטרליים,  אפרפרים 
וכחולים  ירקרקים  יתאימו  המעושנות  בסקאלות  כמובן שגם 
מדי  בוהקים  גוונים  חייבים  לא  חול.  גווני  לצד  מעושנים 
המזוהים עם ילדים. ניתן לשלב קיר דקורטיבי בגוונים עמוקים 
יעניק מראה עדין   BRUSH וחמימים, לדוגמה אפקט סהרה
במראה סופת חול עם נגיעות מטאליות, זהו אפקט דקורטיבי 

על בסיס מים קל ומהיר ליישום.

לחות, גדולות ועבות לניקוי כללי
מלאכת  את  שיהפכו  כללי  לניקוי  לחות  מטליות  סושי  סנו 
הניקיון לקלה ונוחה וישאירו ניחוח מרענן באוויר. המטליות 
החדשות גדולות, עבות ובעלות מרקם מיוחד ללכידת לכלוך 
משטח  כל  ומבשמות  מבריקות  ומחטאות,  מנקות  הן  קשה. 
ברחבי הבית. המטליות מיועדות לשימוש חד פעמי כך שבגמר 

השימוש תוכלו פשוט להשליך 
עם  ולהישאר  לאשפה,  אותן 
הבית.  בחלל  ניקיון  של  ניחוח 
להשיג במארז בודד או במארזי 

שלישייה.

והשביעית תשמרנה
במפגש מרגש עם עיתונאים חרדים ואנשי המותג "אחלה" נפגשו 
אנשי המדיה החרדית במקום שהכל מתחיל ממנו, בשדה החקלאי. 
טרי  מזון  חטיבת  מנכ"ל  אנגלנדר,  איתי  סיפר  המפגש  במהלך 
בשטראוס על ההשקעה הרבה בהכנות לשנת השמיטה ולאחריה: 
שלכל  להבטיח  בכדי  רבים  משאבים  השקענו  האחרונה,  "בשנה 
המוצרים  ממגוון  וליהנות  להמשיך  הצרכנים  יוכלו  השנה  אורך 
האהובים בכשרות מהודרת". בימים אלו, אחלה מחזירה למדפים 
פלפלים  וסלט  כבד  בטעם  חציל  סלט  סלטים:  של  רחב   מגוון 
שני  עם  הסלטים  משפחת  את  מרחיבה  אחלה  בנוסף,  קלויים. 
-סלט  משוויה  סלטה  השבת:  שולחן  בהשראת  חדשים  מתכונים 
עגבניות, פלפלים וחצילים קלויים וחציל זעליק - סלט  חצילים 

ופלפלים קלויים מסדרת טעמי השוק.

הצלחה אדירה 
סימילאק למהדרין מבית אבוט, מסכם בהצלחה עוד ערב 
המרתק  בערב  בירושלים.  הפעם  ומעשיר,  מוצלח  נשים 
נהנו אמהות ואמהות לעתיד תושבות העיר  ממידע מקיף 
מרעננת  אומנותית  תכנית  לצד  התינוק  תזונת  בנושא 
אסטרייכר,  אביטל  השתתפה  באירוע  עשיר.  וכיבוד 
הדיאטנית הקלינית של סימילאק למהדרין, שהציגה לפני 
שהרכבו  למהדרין  סימילאק  של  יתרונותיו  את  האמהות 
הוכח מדעית כמקנה התפתחות דומה לזו של תינוק יונק, 

המאפשר לאמא להיות בטוחה בגלל המדע.

 X משיקה את סדרת  Bobux
Range Xplorer shoes נעלי 

צעד ראשון לפעוטות, בעיצובו 
של Sean Maisano, המעצב 

של אדידס ופרדה. מחיר: 220 ₪ 
ממידה 18 עד 22 להשיג בחנויות 
המובחרות ברחבי הארץ ובאתר 

www.bobux.co.il

מותג הטיפוח 
Crêma מציע 

לרגל החורף, קרם 
ידיים מזין לעור יבש 

במיוחד, לטיפוח 
ושמירה על עור 

הידיים בעונה 
הקרה. מועשר 
בחמאת שיאה 

המעניקה עור רך, 
גמיש וחלק. מחיר 

לצרכן כ: 11 ₪

רשת SACARA משיקה: סדרת 
לקים בגווני הירוק ברוח ט"ו בשבט 

מחיר לצרכן:4.90 ₪ 

"אחוה" משיקה מוצר חדש 
ומפנק במיוחד: ממרח חלוה 
בצנצנת חדשה, המכיל 
50% טחינה גולמית. בד"ץ 
העדה החרדית ירושלים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 12 – 
10 ₪ 400 גרם

קוסמופארם 
משיקה שני ניחוחות 
חורפיים בסדרת 
כיף milk תחליב 
רחצה קוקוס וניל 
ותחליב רחצה 
לבנדר. מחיר 
לצרכן: 10 ₪,  
לתכולת: 750 מ"ל

Laline הרשת 
הבינלאומית 
לטיפוח הגוף 
והנפש משיקה 
מברשת איפור 
דו צדדית 
לסומק ומייק 
אפ. מחיר: 
₪ 59.90

 GARNIER ISRAEL מותג הטיפוח
במבצע ייחודי לסופר פארם בלבד: 

סדרת אסנשיאלס מסירי איפור- 2 ב- 1 
ב- 20 ₪ ומגוון מוצרי BB במחירים 

מיוחדים. המבצעים במהלך ינואר 2016 
ו\או עד גמר

רשת גלי יוצאת 
במבצע סוף 
עונה: 1+1 במתנה 
על נעלי החורף 
לנשים ולילדים. 
עד ה- 15.1.16  

ברוח ט"ו בשבט- חברת הרבלייף השיקה מוצרי 
טיפוח על בסיס צמחים ופירות הדר מתוך סדרת 
הסקין ביניהם: ג'ל ניקוי הדרים, מי פנים מרעננים 
על בסיס צמחים, תרחיץ גרגרי יער לחידוש מיידי 
של העור ומסיכת חימר מטהרת עם נענע

"נטורל פורמולה" מציגה 
שני מוצרים עשירים 
בקרטין טהור השומרים 
על בריאות השיער: קרם 
קרטין אינטנס להגנה 
מנזקי הפן 39.90 ₪  
וסרום קרטין אינטנס: 
טיפות הקסם לשיער 
חלק ומלא ברק. 49.90 ₪

מותג העיצוב ההולנדי פיפ סטודיו 
מגוון רחב של כלי אירוח והגשה. בכל 

פריטי הסדרה הצבעונית, העשויה 
מפורצלן מופיעים דוגמאות אריגה. 

מחיר: 104-400 שקל, בחנויות העיצוב 
ברחבי הארץ

'יד מרדכי' נכנסת 
לקטגוריה חדשה 

ומשיקה: סירופ מייפל 
טבעי, ללא צבעי מאכל, 
ללא חומרים משמרים 

וללא תוספת סוכר. 
כשר פרווה בעל"ז 

מחזיקי הדת

Fam- האתר הישראלי
fash מציע קולקציה 

ALL OVER - ז'קטים 
מעוצבים, סווטשרים 

מעוטרים, חולצות 
מכופתרות בהדפסים 

וחצאיות בלרינה עם 
הדפסים. טווח מחירים: 

69-299 ₪. להשיג 
ב-15% עד 50% הנחה 

עד 15/1 ומשלוח בדואר 
רשום ללא תשלום 

www.fam-fash.co.il

WELEDA מציג: קרם לחות 
קלנדולה לפנים המגן ומזין 
את עורו העדין של התינוק 
בכל מקרה של יובש, גירוי 
ואדמומיות. להשיג ברשתות 
הפארם, מכבי, מאוחדת, 
שילב ודיאדה, בבתי מרקחת 
וברשתות הטבע. 45.90  ₪

מערכת הבנקאות איתנה בישראל
ציון קינן מנכ"ל בנק הפועלים בוועידת כלכליסט: "פגיעה 
ביציבות הפיננסית תזיק בראש וראשונה לצרכן הישראלי" 
וקרא לשר האוצר, לפעול ולאפשר מיידית את פתיחת שוק 
ממוקדי  "אחד  המדינה.  אזרחי  לטובת  לתחרות  הביטוח 
האיתנות הבולטים של המשק הישראלי היה ונשאר מערכת 
בשיקום  עסוקות  עדיין  רבות  שמדינות  בזמן  הבנקאות. 
מערכת הבנקאות, הבנקאות הישראלית שמרה על איתנות 
ויציבות. משלם המסים בישראל לא נדרש להשתתף בנטל 
במדינות  שקרה  כפי  הפיננסית,  המערכת  של  השיקום 
בועידת  הפועלים,  בנק  מנכ"ל  קינן,  ציון  אמר  רבות", 

כלכליסט בתל אביב, שהוקדשה לתחזיות כלכליות.

צפון: הרחבת שירותי רפואה
במחוז  בריאות'  שירותי  ב'מכבי  הרפואה  שירותי  הרחבת 
שירותי  עיבוי  בעקבות  למכבי  הצטרפו  מאות  הצפון. 
הרפואה במחוז הצפון. על פי הנותנים משנת 2015: במכבי 
מחוז  ראש  חדשים.  מצטרפים  של  ביותר  הגדול  המספר 
הצפון במכבי מר יגאל וידאל: "ההתפתחות של מכבי בצפון 
מוכיחים מעל הכל על  נתוני המעברים האחרונים,  גדולה, 
להתפתח  נמשיך  אנחנו  בנו,  רוחש  שהציבור  הרב  האימון 

ולהרחיב את השירותים לכלל חברי מכבי".

מסכמים שנה
'נתיב החסד' מסכמת את שנת 2015 בסיפוק רב. במהלך 
השנה פתחה הרשת עוד 4 סניפים נוספים במרכזי בני ברק- 
'נתיב  רשת  הארץ.  ברחבי  סניפים   27 הרשת  מונה  כיום 
רשתות  משאר  ומיוחדת  שונה  דרך  לעצמה  סללה  החסד' 
המזון: לא עוד הנחות קטנות ומבצעי 'קנה קבל' מבלבלים 
מחירים  הוזלת  אלא  נדרשים,  בהכרח  שאינם  מוצרים  על 
דראסטית על מגוון המוצרים המבוקשים ביותר. כל ערב 
והנחות  מבצעים  עשרות  החרדית  בעיתונות  פורסמו  חג, 
מועט  זמן  בתוך  שצברה  החסד',  'נתיב  ברשתות.  ענק 
מוניטין וחוג לקוחות נרחב, שמה לה למטרה "להביא את 
החרדיות,  השכונות  בתוך  ולהקים  לשכונה"  הסופרמרקט 

קרוב לבית, צרכניות באיכות ובמבחר שטרם נראו.

הזדמנות שווה ומיוחדת 
Miele, המותג המוביל למוצרי חשמל הטובים בעולם, במכירת 
מגוון  מציע   Miele לפספס.  שחבל  ב'  וסוג  תצוגות  עודפים, 
רחב של מוצרים איכותיים שעברו בדיקות קפדניות במעבדות 
הבדיקה החדשניות ביותר על מנת להבטיח כי המוצרים יעמדו 
יבואנית  'אלקטרה',  חברת  לפחות.  שנה   20 של  הזמן  במבחן 
Miele בישראל, עורכת יריד עודפים משתלם בו ניתן למצוא 
מכונות כביסה, מדיחים, תנורים, כיריים ועוד במחירים יוצאי 
בתאריכים  יתקיים  היריד  אחוזים.  עשרות  של  ובהנחה  דופן 
כ''ג- כ''ה בטבת )4-6.1.2016( בימים שני –רביעי בין השעות 
10:00-18:00. בחנות הבוטיק Miele Gallery ברחוב משכית 

33, הרצליה פיתוח. "כל הקודם זוכה".

 צרכנות
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

מאן דאמר

אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני

ַנֲאַקת  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ֲאִני  ְוַגם 
ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶאת  ָוֶאְזּכֹר  אָֹתם  ַמֲעִבִדים 

ְּבִריִתי )שמות ו, ה(.
הקודמת  בפרשה 
נגלה ה' יתברך אל משה 
רבינו בסנה וציווהו לומר 
גואלם,  שהוא  לישראל 
ִיְׂשָרֵאל  ִזְקֵני  ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ֵלְך 
ָּפַקְדִּתי  ֲאֵלֶהם..ָּפקֹד  ְוָאַמְרָּת 
ְּבִמְצָרִים  ָלֶכם  ֶהָעׂשּוי  ְוֶאת  ֶאְתֶכם 
)שמות ג, טז(, ודרשו רבותינו )שמות רבה ג, ח(: אמר לו 
הקב"ה למשה, מסורת היא בידם מיוסף הצדיק שבלשון 

הזה אני גואלם, לך אמור להם זה הסימן. 
ובפרקי דרבי אליעזר )פרק מ"ז( מובא שכשבאו משה 
הלכו  ישראל,  זקני  לעיני  המופתים  את  ועשו  ואהרון 
הזקנים והתייעצו עם זקנתם-סרח בת אשר שנשארה חיה 
מתקופת השבטים, ואמרה להם שלא יתפעלו מהאותות 
)מנוסח  ָחם  ְּבֵני  ְּבַאְדַמת  ּוְבמוְֹפִתים  ְּבאוֹתוֹת  והמופתים, 
ברכת "גאל ישראל"(, אין בהם ראיה שהוא הגואל, הרבה 

יודעים לעשות ניסים.
"ָּפקֹד  להם  אמר  גם  שהוא  ואמרו  הזקנים  המשיכו 
כך, הוא  ֶאְתֶכם", אמרה להם סרח בת אשר, אם  ָּפַקְדִּתי 

האיש העתיד לגאול את ישראל ממצרים! 
ולומר  לבוא  יכול  אחד  כל  הרי  קשה,  עדיין  ולכאורה 
באמת  ידעו  כיצד  כן  ואם  המשיח!  אני  ָּפַקְדִּתי"-  "ָּפקֹד 
שמשה רבינו הוא הגואל והמשיח באומרו "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי". 
מאוד,  נפלא  באופן  זאת  מסבירים  המפרשים  אלא 
אחד  שרק  דור  מדור  ישראל  גדולי  אצל  הייתה  הקבלה 
"ָּפקֹד  להגיד  מסוגל  שלא  לשון  וכבד  ופה  כבד  שהוא 
ָּפַקְדִּתי", ובכל זאת בעת גאולתם הוא יצליח לומר מילים 

אלו-סימן שהוא הגואל. 
משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון כבר מהיותו ילד 
ָּפַקְדִּתי"  "ָּפקֹד  המילים  את  להגות  היה  יכול  ולא  קטן 
בהברתם הרגילה, וכפי שמתואר במדרש )שמות רבה א, 
כו( שהוגש לפניו בארמון פרעה קערה אחת מלאה גחלים 
רותחות וקערה שניה מלאה זהב ואבנים טובות,  ושלח 
והזיזה  המלאך  גבריאל  ובא  הזהב  את  לקחת  ידו  משה 
ותפש את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכוה 
לשונו, ומזה נעשה כבד פה וכבד לשון ולא היה מצליח 
לבטא את המילים בצורה מושלמת וטובה, עד העת בוא 
לומר  הצליח  אז  שאו  ישראל  את  לגאול  ה'  מאת  נשלח 
את המילים "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי", והבינו חכמי ישראל שהוא זה 

הגואל האמיתי!

משמים נתנו במשה רבינו את החיסרון להיות כבד פה 
וכבד לשון, כדי שמתוך כך תיצמח הישועה, ולמדנו בכך 
יסוד גדול לחיים שפעמים שמתוך החיסרון עצמו צומחת 
)קיח,  בתהילים  המלך  דוד  שאמר  וזהו  הישועה!  לאדם 
ִלי ִליׁשּוָעה, "אני מודה לך ה'  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני  ִּכי  כא( אוְֹדָך 
שמתוך  אני  שיודע  כיון  לי,  מביא  שאתה  העינויים  על 
ואת  הישועה  לי  תבוא  הללו  והקושי  הצער  העינויים 

הנצרך לי להצלחתי ולטובתי!"
בעניין זה מסופר, בגרמניה בתקופת הנאצים הארורים 
היד,  בכף  ניתוח  לעבור  שהוצרך  קטן  יהודי  ילד  היה 
ידו.  שבמהלכו לקחו לו עור מרגלו והדביקו אותה בכף 
הניתוח עבר בהצלחה, אך לצערו הגדול של הילד התחילו 

לגדול שערות בכף ידו וזה גרם לו בושה מאוד גדולה.
לימים באו הנאצים הארורים ולקחו את אחותו הקטנה 
נפשו  למסור  מוכן  היה  הוא  משמר,  מכל  שמר  עליה 
בשבילה וניגש בעוז ובעוצמה למפקדת הנאצים הראשית 
ודרש לשחררה, אחד המפקדים שראה את נחישותו לעג 
בצחוק ואמר: "אתה יודע מה? לא תקבל את אחותך עד 

אשר יגדלו שערות בכף ידך". 
לתדהמתו, גילה מיד היהודי הצעיר את כף ידו המלאה 
ידי, תשחרר את  בכף  יש שערות  "הנה,  ואמר:  בשערות 
וכך  אחותו  ואת  הילד  את  הנאצי  שיחרר  מיד  אחותי", 
ניצלו שניהם מגיא ההריגה. החיסרון שהיה לו, זהו בעצם 

הישועה שה' יתברך הכין בעבורו. 
של  מושיען  רבינו  משה  את  לעשות  רצה  הקב"ה 
הבורא  שאם  ללמדנו  שפתיים,  ערל  עשהו  ולכן  ישראל 
כיון  מכך  לשמוח  הוא  צריך  באדם,  חיסרון  ברא  יתברך 
הצמיחה  הישועה  לאדם  באה  החיסרון  מתוך  שלפעמים 

והעליה הגדולה! 

הכרת הטוב 
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמְּטָך ּוְנֵטה ָיְדָך 
ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל ְיאֵֹריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל 
ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָדם  ְוָהָיה  ָדם  ְוִיְהיּו  ֵמיֵמיֶהם  ִמְקֵוה  ָּכל 

ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים" )שמות ז, יט(. 
משה  על  היאור  שהגין  לפי  אמור(  )ד"ה  פירש"י 
כשנשלך לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו לא במכת דם ולא 
במכת צפרדעים, אלא לקה על ידי אהרון, וזהו שאמר ה' 

למשה "ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן", הוא יכה ולא אתה. 
ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר  וכן הוא אומר )שמות ח, יב( 
ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל 
ֶאֶרץ ִמְצָרִים, שלא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה, 

ַוַּיְך  בחול,  ויטמנהו  המצרי  את  כשהרג  עליו  שהגין  לפי 
ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחוֹל )שמות ב, יב(, לכן לקה על ידי 

אהרן )רש"י שם(. 
עמ'  שימורים  ליל  )קונטרס  זצ"ל  דסלר  אליהו  רבי 
נ"ו-נ"ז( מקשה קושיה עצומה, מובן הדבר שיש להכיר 
שייך  מה  אך  טובה,  לך  שעשה  באדם  לזלזל  ולא  טובה 
להכיר טובה לחפץ דומם, וכי יש לו שכל ונשמה להבין 

שגומלים עמו חסד ומוקירים לו טובה?
ושכל  נשמה  לדומם  שאין  שאע"ג  הרב  מתרץ  אלא 
להבין, מ"מ חיוב הכרת הטוב כלפם הוא בשביל האדם 
עצמו, שהוא בר דעת ומבין. אם האדם לא יגמול ויחזיר 
להרגילו  הדבר  עלול  דוממים  חפצים  לאותם  טובה 
אדם  בני  כלפי  גם  טובה  לגמול  שלא  בליבו  ולהשריש 
את  יכה  רבינו  הראוי שמשה  מן  אין  לכן  וקיימים,  חיים 
המים והעפר, כדי שיזכור וישריש בעצמו וילמדנו לדורות 
שלא להיות כפוי טובה למי שגמל עמך חסד. חיוב הכרת 
הטוב הוא לא רק ענין של בין אדם לחבירו, אלא יסודו 
טובה",  "מכיר  להיות  עצמו,  לבין  בינו  האדם  על  הוא 

שלא לפגוע בתחושות העדינות של הצלם אלוקים שבו.
וכעין זה מצינו בסוף פרשת יתרו במצוות התורה ְוֹלא 
ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת ַעל ִמְזְּבִחי )שמות כ, כג(, ופירש שם רש"י 
וזה לשונו: והרי דברים קל וחומר ומה אבנים הללו שאין 
בהם דעת להקפיד על בזיונן אמרה תורה הואיל ויש בהם 
בדמות  שהוא  חבירך  בזיון,  מנהג  בהם  תנהג  לא  צורך, 

יוצרך, ומקפיד על בזיונו, על אחת כמה וכמה:
סימן  חאו"ח  סופר  חתם  בשו"ת  )יעו'י  סופר  החתם 
ר"ג ובחיו"ד סימן רל"ג( מבאר שדברי רבותינו בתלמוד 
)ברכות ח ע"א( גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים, 
ישוב  מצוות  בה  שמקיימים  ישראל  בארץ  דווקא  נאמרו 
ידי שעוסקים במלאכת הבנאות החשמלאות  ועל  הארץ, 
בה  השוכנים  היהודים  עם  חסד  גומלים  וכדו'  הריצוף 
ומעודדים  גורמים  וגם  הקודש  בארץ  לשכון  שימשיכו 
עולים רבים לעלות לארץ, נמצא שבכל עבודה שעושים 
בארץ ישראל מקיימים מצווה ולכן גדול שכרו של הנהנה 

מיגיע כפיו. 
חייבת  עמנו  שהטיב  יהודי  לכל  טובה  לגמול  הזיכרון 
באשר  יהודי  כל  לכבד  עלינו  עינינו,  לנגד  תמיד  להיות 
הוא, וכפי שמצוונו התנא באבות )אבות פ"ד מי"ב( יהי 
כבוד חברך חביב עליך כשלך- כאילו שזה אתה בעצמך, 
ועל ידי זה נזכה למידה כנגד מידה שגם ה' יתברך יכבדנו 
ּוְבֵכן  וכבודנו בגאולת ישראל השלימה,  וירים את קרננו 
ְלדוְֹרֶׁשיָך  טוָֹבה  ְוִתְקָוה  ִליֵרֶאיָך  ְּתִהָּלה  ְלַעֶּמָך,  ָּכבוֹד  ֵּתן 

)מתפילת הימים הנוראים(, במהרה בימינו, אמן.

“

“

הקב"ה רצה לעשות את משה רבינו מושיען של ישראל ולכן עשהו ערל שפתיים, 
ללמדנו שאם הבורא יתברך ברא חיסרון באדם, צריך הוא לשמוח מכך כיון 

שלפעמים מתוך החיסרון באה לאדם הישועה הצמיחה והעליה הגדולה! 

העמוד טעון גניזה



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

 כ"ה-כ"ז טבת תשע"ו  6-8/01/16
                       

            

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים







4-4.5 חדרים

+5 חדרים



וילות ובתים

1-1.5 חדרים



3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא
פנטהאוז ודירות גן

■








■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■












 ■












4-4.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים
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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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Zlbrgmailcom
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wwwramagnet

פנטהאוז ודירות גן
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וילות ובתים
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ilamitayperfectprocoil
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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ברבי עקיבא 25 
בניין שלם למכירה 

לפרטים ניתן ליצור 
קשר עם המשרד 
תווך זילברברג

 03-5754412 
052-2236671
zlbr54@gmail.com

ניתן לבנות: חנות  
100מ"ר, גלריה,

 8 דירות של
 3 חד' ופנטהאוז.



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ה-כ"ז טבת תשע"ו  6-8/01/16 203-6162228

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.
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1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(
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לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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173256
424579

319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי
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1-1.5 חדרים

פנטהאוז ודירות גן
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דירות 
להשכרה





4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים





+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים

 ■











4-4.5 חדרים



■






מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

2-2.5 חדרים
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ביקוש 
דירות





3-3.5 חדרים
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פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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וילות ובתים

3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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050-2690691 054-9470801

ברשותנו מאגר דירות 
להשכרה/מכירה
במגוון אזורים 

בעיר ומחוצה לה 
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וילות ובתים



4-4.5 חדרים



+5 חדרים

3-3.5 חדרים
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נדל“ן 
מסחרי
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ilshimonperfectprocoil
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ilyairgperfectprocoil

למכירה נכס בדרום
מחולק ל-5 דירות
תשואה גבוהה
052-7171815
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וילות ובתים
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אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון

ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom
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mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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יבניאל

ירושלים
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wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

כוכב יעקב
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מושב עלמה

מושב תרום
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מירון
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אירועים עד 70 איש
שבתות חתן/בר מצוה

לזוגות ומשפחות
אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

במחירי מבצע!
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להשכרה 
שטח מסחרי 

קוסמטיקה וכו' מתאים לסלון כלות, 
052-3416199

ברמת אשכול 
70 מ"ר 

מושקע ומעוצב 
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zlbrgmailcom
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב
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קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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לפרסום
בלוח

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

₪

₪

₪
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02-6-630-630
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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מוצרים 
rושירותים
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CREST
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קוממיות

ראש פינה                               
■




wwwhapagodacom
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מכוניות



■




■






■








■








טויוטה
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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ניסאן
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בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מחירים טובים!
מרכז הזמנות ארצי:
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infoezrentcoil
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dafnalawgmailcom

ZHV■







■




סיטרואן
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54
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רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
+

עניבה
180

ח לצה עניבה

&
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הבגדים מהחורף הקודם 
? ם י ל ו ע א  ל

באישור משרד הבריאות

03-6313775 

פיתרון פשוט 
תוצאות מדהימות

3-6 ק"ג בחודש
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tamaryfcpacoil
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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קורות חיים לפקס: 
03-3734039 

ידע בתוכנות אופיס
יחסי אנוש מעולים

יכולת עבודה בצוות
שירות לקוחות

אחריות, דייקנות וראש 
גדול

התמודדות במצבי לחץ

לחברה באזור המרכז

דרוש/ה 
מזכיר/ה:

לחברה באזור המרכז

דרוש/ה 
מזכיר/ה:
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קו יד שתיים
מכירה וקניה של 

כל מוצרי 
יד שניה ונדל"ן 
ללא דמי תיווך.

וכן חיפוש עבודה 
ועובדים.

בחינם לחלוטין!
0799-1111-20
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לפרסום
בלוח
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7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ה-כ"ז טבת תשע"ו  6-8/01/16וברכה 03-6162228

לפרסום
בלוח

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

■
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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

ֹ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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45 ש"ח שכר בסיס
  +                   

           בונוסים.

לארגון ארצי
דרושים/דרושות 

טלפניות לגיוס תרומות

לשעות אחה"צ 

שנתיים ניסיון- 
חובה.

03-6164444
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דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים ובודקים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

ניתן
להשאיר 

הודעה

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!

דרושים/ות
סייעות וגננות מ“מ

לצהרונים בגני ילדים

תאים
מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצוות לוין 
בע“מ

בפתח תקוה -
אם המושבות החדשה

לפרטים: עינת 052-3568725
ימים א‘-ה‘ בלבד בין השעות: 13:30 - 17:30
משרד: 08-9261967 זר 

ם במג
הגני

לוני 
החי
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 ,שיחות נכנסות בלבד
משמרת בוקר עד השעה 16:00 

ללא ימי שישי, 
שכר 30 ש"ח לשעה + בונוסים 

העבודה בגבעת שמואל

למוקד שירות של חברת ביטוח גדולה
דרושים/ות נציגים/ות

לפרטים: 054-2662669 ניתן לסמס
roni.shalev@teleclal.com :מייל

052-660-7070

לקפיטריה בב"ב
דרוש אחראי דלפק

חרוץ זריז ומסור
למשמרות בוקר/ערב

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

לטולי׳ס חנות נעליים
דרושה מוכרת רצינית קבועה 
לש' בוקר עד צהריים/ערב

כולל ימי שישי
-תנאים טובים למתאימה-
לפרטים: 054-7843470

בני
ב

ברק

למעון בשיכון ה' בב"ב
דרושות מטפלות 

לתינוקיה

052-7660483

לשעות:
08:30-14:30
07:30-18:00

תנאים
טובים!

הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר
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 בתוקף בין: כ"ד בטבת - א' בשבט תשע"ו 5-11.1.16 או עד גמר המלאי לפי המוקדם ביניהם. 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. 

אננס מיובש / פפאיה / תאנים מיובשות / צימוק בהיר 
/ משמש מיובש / תפוח עץ מיובש / חמוציות שלמות

80-200 גרם   מיה

צימוק כהה / לדר משמש
125-200 גרם   מיה

אגוז מלך / צנובר / פיסטוק קלוי
100-200 גרם   מיה

חג לאילנות, חגיגה לכם!

שמפו
נקה 7

750 מ"ל

מארז שמיניית
חטיף דגנים 

תלמה

חיתולי
מולפיקס

ג'מבו

אלסבון כיף
1 ליטר

אלסבון נוזלי
פמילי

1 ליטר

קרית אתא
זבולון 14

פתח תקווה 
שטמפפר 73

שירות 
המשלוחים 

המהיר 
והטוב 
ביותר

מבחר 
המוצרים 

הגדול 
והמגוון 

ביותר

  ₪10 ₪40
 3 ב-

₪90
 3 ב-

₪10  ליח' ₪10  ליח'

₪1990  ליח'
₪18

 2 ב-
₪15

 2 ב-

חם אש הכל בחמש!

₪5
 2 ב-

₪5
 2 ב-

₪5

מפיות נייר פאפיה
100 יחידות

מעדן שוקולד ג'וי
130 גרם    שטראוס

חטיף צ'יק צ'אק
190 גרם   ברוס

₪5

זוג מפות שולחן
סנו סושי

מגבוני טואלט לחים לילי
48 יח'

₪5

מטלית הקסם
ניקול

₪5

נוזל ניקוי אמבטיה  00 
/ מנקה אסלות  00 

1 ליטר   סנו

₪5
ליח'

₪5
 2 ב-

גלילי וופלים
ממולאים קרם אגוזים

100 גרם   רול עדין

מפיות נייר
150 יח'   סנו סושי

₪55

גלילונית שקיות אוכל
150 יח'

₪5

אפונה וגזר / אפונת גינה / תירס  
במים / גרעיני חומוס / שעועית 

אפויה ברוטב עגבניות
550-580 גרם   פרי מבורך

₪5
ליח'

קרם ידיים קלאסיק פנג'ל
80 גרם

₪5

רסק עגבניות
100 גרם   פרי מבורך

פירורי לחם לבנים /
מוזהבים / מתובלים

 200 גרם   מיה

₪5
 2 ב-

עגבניות מרוסקות / רוטב פסטה / 
רוטב לפיצה / רסק עגבניות

/ רוטב פסטה לילדים 
 260 גרם   פרי מבורך

₪5
 2 ב-

₪5
 4 ב-

מגוון קמחים סוגת 
קמח תופח / מלא / לעוגות

 1 ק"ג 

₪5

משקה קל ג'אמפ / מוגז
 1.5 ליטר

₪5
ליח'

סבנאפ / סבנאפ  דיאט
/ פפסי קולה

 / מקס
1.5 ליטר

₪5
ליח'

אורביטול משחת שיניים 
70 – 145 גרם

₪5
ליח'

מחלקת פירות וירקות בכשרות מהודרת של 
הבד"צ בסניפים נבחרים של  "זול בשפע"
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