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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בחולון בת-ים וראשל"צ

פרסום ראשון: מרן הגר"ח קנייבסקי פנה במכתב אישי לכ"ק מרן האדמו"ר מגור

שובה של 
האחדות

במכתב ייחודי אחרי תקופת נתק שהזכירה את ימי הקרע 
ידו  בכתב  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  מבקש  תשמ"ט,  בשנת 
"עושי  באמצעות  להסתייע  מגור  האדמו"ר  כ"ק  ממרן 
דבריו הרב יעקב ליצמן שליט"א"  את השר החרדי שזכה 
"גברא  התורה,  שר  מרן  מכנה  הרצון  שביעות  במשאלי 
דמריה סייעיה להרבות כבוד שמים וטהרה בישראל" / 

למעלה: ליצמן אצל מרן הגר"ח קנייבסקי. למטה: המכתבהסיפור המלא, בי"ס לפוליטיקה

"מחפשים אותך בדחיפות 
מלשכת ראש הממשלה"
מדוע הוקפץ שר הפנים אריה דרעי מבאר שבע 

היישר ללשכת ראש הממשלה? / בי"ס לפוליטיקה

"מרגע שברקת נבחר 
נצרתי את לשוני"

ח"כ פרוש בהתבטאות לא שגרתית: "נצרתי את לשוני 
כי טובת ירושלים לנגד עיני" / בי"ס לפוליטיקה

02-6475555

'' ''

ניתן גם לקבל יעוץ חינם של זכויות העובד ע"י משרד רו״ח 
מהמובילים בארץ בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00

הקו שלך לפרנסה מכובדת ההולמת את כללי ההלכה

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

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

"הנציגים 
של ש"ס 
צריכים 
לחזור 
לשטח"

שעות ספורות לאחר שהושבע כחבר כנסת 
מטעם ש"ס, הח"כ הטרי יגאל גואטה 

בראיון ראשון / עמ' 14-15

צילום: דוד זר

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

שלוחה 120

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:34
16:51
16:30

17:48
17:50
17:49

פרשת יתרו



יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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בנים ומחנכי
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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



תוקף המבצע עד 4.02.16 או/ו עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף. 
המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה.

מתנה לבית בשווי 200 ₪
מתנה לבית בשווי 300 ₪

במכירה ענקית אחתשני מותגים גדולים 
רק ב

מייבש כביסה 
7 ק”ג

תוף נירוסטה | פתח רחב 
במיוחד | 2200 וואט | 

8 תוכניות לרבות כביסה עדינה 
ותוכניות לרענון הכביסה | דירוג 

C אנרגטי

כיריים 4 
להבות גז 

להבת טורבו

תנור בנוי
דגם: 5417

נפח תא אפייה 74 ליטר
A דירוג אנרגטי

תנור משולב 
דו תאי
כשר למהדרין

באישור המכון להלכה

מכונת כביסה 
7 ק”ג

Aׁ 1200 סל”ד | דירוג אנרגטי

רק ב-   1,390 ₪

רק ב-   549 ₪

רק ב-  1,990 ₪

רק ב-   2,690 ₪ רק ב-   2,290 ₪

מתנה לבית בשווי 300 ₪

לדוגמא ממגוון המוצרים:

מתנה לבית בשווי 50 ₪
מתנה לבית בשווי 200 ₪

שימו לב 
למיקומים 

החדשים

חדש!
36 תשלומים 

באשראי.
אפשרות לתשלום 

בצ’קים* 

ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

ובכל שאר
סניפי

טרקלין חשמל



בחולון בת ים " ב תש"ע 121//1      י"ח בשבט תשע"ו 28/1/16    י"ח בשבט תשע"ו 428/1/16 בני ברק בני ברק12

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

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

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

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 

אביחי חדאד, אורי ירושלמי,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

דואגים להורים - וגם לילדים
הצללות חדשות בגינות רוטרי ברחוב דניאל ובגן ע"ש רחבעם זאבי ברחוב 

ניסנבאום  העבודות מבוצעות בכוונה גם בחורף, כדי שעד בוא האביב ובקיץ, 
השהות בגינות תהפוך לנעימה יותר

 מאת: יעקב פלדמן
 

צוותי  השלימו  לאחרונה  עירונית:  בהתחדשות  ממשיכים 
דניאל  העירייה התקנת הצללות חדשות בגינת רוטרי ברחוב 
ניסנבאום  ברחוב  זאבי  רחבעם  ע"ש  ובגינה  העיר,  במרכז 

בשכונת רמת הנשיא.
ההצללות מבוצעות כחלק ממהלך עירוני מתמשך לטיפוח 
המרחב הציבורי לרווחת התושבים ובמסגרת יציאת העירייה 

למכרז ההצללות.
העבודות מבוצעות גם במהלך החורף, כדי שעד בוא האביב 

ובקיץ, השהות בגינות תהפוך לנעימה ביותר.
במקביל, משלימה העירייה מהלך של התקנת חיפויי דשא 
בנוסף  תורמים  אשר  המשחקים,  במתחמי  ססגוניים  סינטטי 
ליעודם המקורי - החלפת משטחי החול -  תרומה משמעותית 

ההצללות החדשות בגינות            )צילום: דוברות העירייה(לחזות הנאה של הגנים.

מתנדבים גם בגיל הזהב
בבת ים התקיים השבוע טקס להענקת מגיני הוקרה לגמלאי הזהב, המצטיינים בהתנדבות 
 ראש העיר, יוסי בכר: "אתם מעוררים השראה גדולה בעשייתכם למען האחר"  בין 
המתנדבים: הרב חגי חיים, מתנדב בגני הילדים ומעביר שיעורי תורה במועדוני גמלאים

מאת: אהרן נצר

ראש  במעמד  חגיגי  בטקס  גיל:  אין  מסתבר,  להתנדבות, 
העיר, יוסי בכר וסגנו ומחזיק תיק האזרחים הותיקים אלי כהן, 
נערך השבוע טקס חלוקת מגני הוקרה לחמישה מתנדבים אשר 

הצטיינו בפעילותם הקהילתית.
רכזות  העיר,  תושבי  ידי  על  שהומלצו  מועמדים   16 מתוך 
מועדוני הגמלאים ועמותת קש"ב, נבחרו 5 לקבלת האות לשנת 
יכולים",  אנחנו  "כן  עמותת  מייסד  צ'יליבון,  מוטי    - תשע"ו 
בגני  מתנדב  חיים,  חגי  הרב  מיוחדים;  צרכים  בעלי  לאנשים 
אריה  ליאון  גמלאים;  במועדוני  תורה  שיעורי  ומעביר  הילדים 
כץ, המכונה "סבא ליאון", איש רב אשכולות, בעל אוסף בולים 

מספר  עוד  וכן  תחביבו,  על  ומספר  ספר  בבתי  עובר  אשר  ענק 
מתנדבים.

ראש העיר, יוסי בכר, בירך את המתנדבים ואמר להם כי הם 
למען  שלהם  ובהירתמות  בעשייה  גדולה,  השראה  מעוררים 
מאנשים  מורכב  שלנו  החברתי  "החוסן  כי  הוסיף  בכר  הזולת. 

כמותכם שעוסקים בנתינה".
בדברי  אמר  כהן,  אלי  הגמלאים  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן 
המתנדבים  הגמלאים  כל  שכן  קשה  הייתה  הבחירה  כי  ברכתו 
מבצעים פעילות נפלאה. עוד הודה כהן לראש העיר, יוסי בכר, 

על הגיבוי הרב שהוא נותן לתחום הגמלאים בעיר.
טקס חלוקת מגני הזהב, נערך בפעם השישית ברציפות, הוא 
ים, שהתקיים בהשתתפות  חתם את אירועי שבוע הקשיש בבת 

הרב חגי חיים )משמאל( בטקסמאות רבות של אזרחים ותיקים.

מאת: אהרן נצר

בעקבות תלונה של תושבים על ריחות רעים של דגים ברחוב 
אורי  ד"ר  העירוני  הווטרינר  למקום  הגיע  ים,  בבת  עגנון  ש"י 

צרפתי.
מסיור שערך במקום גילה להפתעתו כי בתוך מחסן מצויים 
פחים רבים, בהם גם פח של העירייה שנגנב, ובתוכם לא פחות 
ואינם  שהוברחו  "הרינג",  מסוג  מלוחים  דגים  ק"ג   מ-500 

ראויים למאכל אדם.
חג'ג  אל  בת  השוטרת  את  שכלל  העירוני,  השיטור  צוות 
הפחים  את  והחרים  למקום  הוזעק  שפרינגלר,  מאור  והמפקח 
דחסן  באמצעות  מיידי  באופן  שהושמדו  בדגים,  העמוסים 
אפשרות  כל  למנוע  מנת  על  התברואה  מחלקת  של  אשפה 

לשימוש בהם.
לשמש  נועדו  הדגים  כי  טען  ברשותו  היו  שהדגים  התושב 

כפיתיון לדייג של טונה.
וחקירות  הנושא הועבר לחקירת היחידה המרכזית לאכיפה 

של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מאת: שבתאי פוגל

בראשון- ז'בוטינסקי  במשולש  מגרש  למכירת  בהתמחרות 
בן  הקבלן  זכה  שיתוף,  פירוק  הליך  במסגרת  שהתקיימה  לציון, 

יחזקאל במגרש המיועד ל-36 דירות ב-33.1 מיליון שקל 
במתחם   10 בגין  עליזה  ברחוב  דונם   3.4 בן  במגרש  מדובר 
 .4 לכביש  מזרחית  הממוקם  בראשון-לציון,  ז'בוטינסקי  משולש 
המגרש מיועד להקמת בניין בן 36 דירות בשטח ממוצע של 132 
מ"ר כולל ממ"ד, בנוסף למחסנים וחניות. השמאי שי חזן העריך 

את שווי המגרש ב-27 מיליון שקל. 
המגרש נמכר במסגרת תביעה לפירוק שיתוף בין בעלים רבים 
בן  הקבלן  הזכויות  בעלי  בין  ביניהם.  להסכמות  הגיעו  שלא 
חלק  שרכש  לאחר  שיתוף  לפירוק  התביעה  את  שהגיש  יחזקאל, 
מזכויות הבעלים, ועם חלקם ביצע עסקת קומבינציה. שופט בית 
משפט השלום בראשון-לציון רפי ארניה הורה על מכירת המגרש 

ומינה את עו"ד שי רוה לכונס נכסים. 
גרופ,  נתנאל  חברת  המגרש:  רכישת  על  התמודדו  מציעים   4
שהגישה הצעה בסך 18 מיליון שקל; חברת קשת ארץ, שהגישה 
הצעה בסך 21.6 מיליון שקל; חברת קלוד נחמיאס, שהציעה 22.5 

מיליון שקל; והקבלן בן יחזקאל, שהציע 27.4 מיליון שקל. 
בין המציעים נערכה התמחרות, שבסופה עמדה ההצעה הגבוהה 

ביותר 33.1 מיליון שקל בתוספת מע"מ על-ידי בן יחזקאל. 
בבקשה שהגיש רוה לבית המשפט לאשר את המכר ציין רוה כי 
שהועמדה  השמאי,  מהערכת  בכ-20%  הגבוהה  בהצעה  "מדובר 

על 27 מיליון שקל בתוספת מע"מ". 
יש לציין כי המחיר הסופי שהציע בן יחזקאל משקף סכום שיא 
של 920 אלף שקל עבור מרכיב הקרקע לדירה אחת בבנייה רוויה 
במיוחד.  גדולות  בדירות  מדובר  זאת,  עם  יחד  בראשון-לציון. 
בכל  החדשה  הבנייה  יהודה,  נחלת  בשכונת  מלבד  לכך,  בנוסף 

תחומי ראשון-לציון היא דלה ועל כן נעדרת תחרות במחירים.

בהתמחרות למכירת מגרש במשולש ז'בוטינסקי בעיר ראשון לציון, שהתקיימה 
במסגרת הליך פירוק שיתוף, זכה הקבלן בן יחזקאל במגרש המיועד ל-36 דירות 

ב-33.1 מיליון שקל  המחיר הסופי שהציע - משקף סכום שיא של 920 אלף שקל 
עבור מרכיב הקרקע לדירה אחת בבנייה רוויה בראשון-לציון

900 אלף שקל - רק לקרקע לדירה "הרינג" - לא למאכל אדם
חצי טון דגים מלוחים מוברחים 

הושמדו על ידי הווטרינר והשיטור 
העירוני בבת ים



מבצעים מיוחדים לחודשים ספטמבר-אוקטובר-נובמבר )תשרי, חשוון, כסלו(

במחירים הכוללים את ה-כ-ל!!!
שבט אדר ניסן )פבואר מרץ אפריל(
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חולון
הילדים נכנסו ל'חידר' 

בטקס מרגש

לאחר שהבריא - נטע עץ

ערב מושקע ומרגש התקיים בחולון, כש-64 ילדי חמד מכל 
המגזרים התכנסו למסיבת תחילת קריאת האותיות ב'חידר' חב"ד 

וקראו את אותיות ה-א'-ב'  דברי ברכה נשאו הרב הראשי לחולון 
הרב יוחנן גוראריה, וראש העיר מר מוטי ששון 

לאחר 3 שנים שנפצע בתאונה - נעם ברזני נטע עץ לכבוד 
ט"ו בשבט  את העץ נטע יחד עם חובש 'איחוד הצלה' 

שהציל את חייו לאחר התאונה

מאת: מנדי קליין

בימים  התקיים  ומרגש  מושקע  ערב 
מכל  חמד  ילדי  כש-64  בחולון,  האחרונים 
את  וקראו  חב"ד  ל"חידר"  נכנסו  המגזרים 
תחילת  מסיבת  במסגרת  ב',  ה-א'  אותיות 
קריאת האותיות. כפי המסורת נכנסו הילדים 
בטליתות של האבות וקראו את האותיות מדף 
השער ב"תניא", בהנחיית המלמדים המסורים 
והאהובים הרב אהרון קטשוילי, הרב בנימין 

קסל והרב שניאור מנדלסון.
מילדי  לאחד  "תספורת"  נערכה  במקום 
הראשי   הרב  מפי  נשמעו  ברכה  דברי  הגנים. 
הרב יוחנן גורארי', ומפי ראש העיר מר מוטי 

מר  החינוך  מינהל  ראש  סגן  מפי  וכן  ששון, 
אילן קומה והרב מרדכי ממליה מנהל החינוך 

הדתי בעיריית חולון.
במיוחד  שהשקיעו  ציין  גורארי'  דוד  הרב 

בשנה זו לאור היותה שנת "הקהל".
חב"ד  בית  מנהל  גורליק  ירחמיאל  הרב 
בחולון, ציין שיום זה הוא יום השנה ליהודי 
נדב  שבנו  גורביץ  משה  מרק  ר'  בשם  דגול 

ספרייה על שמו בבית כנסת חב"ד.
מהאירוע  נרגשים  יצאו  ההורים 
והודו  והמיוחד,  המקודש  המרומם, 
גורארי'  רבקה  הרבנית  הגנים  למנהלת 
נחמי  סעדון,  תמי  הגב'  הגננות,  צוות  ולכל 
הצוות. ושאר  נאבול,  דבורה   גנזבורג, 

מאת: אהרן נצר

בשבט,  לט"ו  סמוך  שנים,  שלוש  לפני 
בתאונת   )16 בן  )כיום  ברזני  נעם  נפצע 
חשמליים  אופניים  על  שרכב  בעת  דרכים 

סמוך לביתו בבת-ים.
עמית,  אריה  היה  אליו  להגיע  ראשון 
של  האופנועים  ביחידת  מתנדב  חובש 
"איחוד הצלה" ומנהל אזור שפלה בארגון. 
מפגיעת  שסבל  בנעם  במהירות  טיפל  הוא 
ללוות  המשיך  אריה  חייו.  את  והציל  ראש 

בבית  ההחלמה  תקופת  לאורך  נעם  את 
החולים ואחריה.

השנה, לציון 3 שנים לאירוע ששינה את 
עץ  לנטוע  השניים  החליטו  נעם,  של  חייו 

לכבוד ט"ו בשבט.
"אני רוצה שנהפוך את זה למסורת וניטע 
מסמל  "זה  נעם.  אמר  שנה",  בכל  עץ  יחד 

עבורי התחלה חדשה".
לאחר שנטעו את העץ אמר אריה עמית: 
"אנחנו נמשיך לטפח את העץ ונראה את נעם 
ואת השתיל גדלים להיות חזקים ובריאים".

קידוש ה'. ברזני ועמית                                                   )צילום: שרון חן(

הילדים נכנסים לראשונה לחידר, השבוע                             )צילום: מאיר אלפסי(

אוריאלי סחר - פתרונות תאורה ייחודיים לבתי כנסת 
אוריאלי סחר מתמחה בתכנון וייעוץ תאורה בבתי כנסיות ומוסדות, החלפת גופי תאורה מפלורסנטים ללדים חסכוניים.

המוניטין של חברתנו והניסיון הרב שלנו בפרויקטים שונים ומגוונים נותן לנו ערך מוסף בבחירת גופי התאורה, לאורך כל משך הפרויקט
של הלקוח ע"י יחס אישי ומקצועי באולם התצוגה שלנו או כמובן ע"י יועץ תאורה מקצועי ומיומן.

מבחר ענק של נורות ליבון, נורות לד מכל הסוגים, נורות פחם, נורות לד פחם ונורות מיוחדות מכל מגוון הסוגים אשר יש לעידן המודרני להציע.
אנו נותנים דגש על נורות לד חסכוניות בעלות אחריות של 5 שנים.

אולם התצוגה שלנו ממוקם ברחוב העמל 4 אזור העסקים בת-ים.
יחס מיוחד, חווית עיצוב תאורה, שירות אדיב  והמחיר האטרקטיבי בישראל.

נשמח לעמוד לשרותכם!

להפיץ את אור התורה במקום בו השכינה שורה

ייעוץ
ותכנון תאורה 

חינם!
www.uriely.co.il | חפשו אותנו ב-רח' העמל 4, בת ים | טל' 03-5527674   |  שעות פעילות: א'-ה' 7:00-19:00 ו' 7:00-13:00  |



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 
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פרס החינוך הדתי - 
לבי"ס בבת ים

תרבות תורנית 
לילדי בת ים

ביום שני הקרוב ייהנו ילדי בת ים מהצגות תורניות במיוחד 
עבורם  ההצגות מופקות על ידי "תיאטרון נקודה טובה" 
הנודע בהצגות החינוכיות לילדים שומרי מצוות  המחלקה 

לתרבות תורנית: נותרו כרטיסים אחרונים
מאת: יעקב פלדמן

שולטת  בחוץ  הקור  שסופת  אלו  בימים 
גם  מגיע  האויר,  מזג  על  היא  היום  ושיחת 
לנשמה,  יהודי  מתוכן  ליהנות  שלנו  לילדים 
ערכים  עוד  ולקבל  פנימי  בחום  להתמלא 

טובים.
על כן, חברת "בעין יהודית" הפקות תרבות 
בראשות  הדתית  המועצה  בשיתוף  למהדרין 
תורנית  תרבות  ומחלקת  אלחרר  בנימין  הרב 
דגלם  על  שחרטו  ברנז   רפאל  הרב  בראשות 
והחרדי  הדתי  לציבור  תרבות  אירועי  קידום 
בעיר, בחרה להגיש לכם, תושבי העיר שומרי 
לילדים  וערכית  חינוכית  הפקה  המצוות, 
מבית  מהמלך"  "מכתב  החדשה  ההצגה   -
תיאטרון נקודה טובה, הצגה בעלת מסר יהודי 
מרתקת  הצגה  ילדינו,  על  לטובה  שתשפיע 
והתרגש  בואו לצחוק  ומהנה.  סוחפת  מרגשת 

יחד עם שאר הילדים )וגם המבוגרים(.
אשר  ילדות  חברי  שני  על  מדברת  ההצגה 
השונה  לדרכו  הולך  אחד  כל  דרכם,  נפרדה 

באשר היא.
שוב  נפגשים  הם  מפתיע  מכתב  בעקבות 

לאחר שנים שלא התראו.

בחור  יקי,  על  מספרת  האחרת  ההצגה 
גדולה,  בממלכה  קטן  מכפר  ומוכשר  חכם 
שהבעיה  אלא  פנים,  לו  מאירה  שההצלחה 
ולבוז  להתגאות  מתחיל  שיקי  ברגע  מתחילה 
לייצר  מתחייב  הוא  כמותו.  מוצלח  שלא  למי 
לב מלאכותי שבזכותו הוא יוכתר בפרס האדם 
ביהירות  נוהג  יקי  בעולם...  ביותר  המוצלח 
לו  קורא  בעצמו  כשהמלך  וגם  ובפזיזות 

לארמון הוא מסרב.
יותר  מה  הכל?  למרות  יצליח  לבסוף  האם 
חשוב ממה? החכמה או השמחה? התמימות 
השמח  העשיר  באמת  ומיהו  ההצלחה?  או 

בחלקו?
הללו,  השאלות  על  תשובות  לשמוע  בכדי 
מחלקת תרבות תורנים מזמינה אתכם ואתכן, 
ילדים וילדות, ליהנות מעוד הצגה טובה. לכם 
נשאר רק להזמין כרטיסים בהקדם. מהמחלקה 
נמסר כי נותרו כרטיסים אחרונים ל-2 ההצגות, 

ויש להזדרז.
ההצגות יתקיימו ביום שני הקרוב כ"ב שבט 
1/2 באשכול פיס רח' הדקל 5 בת ים. ההצגות 
ש״ח.   20 מחיר:  וב-17:30.   16:30 בשעות 
חייגו  מוקדמת  במכירה  כרטיסים  לרכישת 

.054-6489330
מספר הכרטיסים מוגבל.

מאת: אהרן נצר

בית  בישראל:  החינוך  את  להוביל  ממשיכים 
הארצי  הדתי  החינוך  בפרס  זכה  דרכא  המר  ספר 
לשנת תשע"ו. האות ניתן לבית הספר על הישגיו 
והערכית.  החברתית   פעילותו  ועל  הלימודיים 
האמר מצטרף לבתי הספר "יד מרדכי" שזכה בשנה 
"מלטון"  ולתיכון  היוקרתית  בתחרות  שעברה 

שזכה בפרס החינוך המחוזי.  
ועדת הפרס, שבחנה בתי ספר שונים מזרם החינוך 
כי  הממלכתי דתי ברחבי הארץ, קבעה בנימוקיה 
הם  האישי  והקשר  האהבה  אישי,  הבין  "החיבור 
השליחות  תחושת  את  החינוכי  לצוות  המעניקים 
שמרחיבים  והם   יומי,  יום  באופן  אותם  המלווה 
התלמידים   לכלל  החינוכית  העשייה  גבולות  את 
בכל שעות היום, בהעמדת מסגרות לימוד ליחידים 
בשעות  תורה  לימוד  קבוצות  פתיחת  ולקבוצות, 
פיתוח  זה  ולצד  לימודית  וטיפוח מצוינות  הבוקר 
משקפים  הטכנולוגיה.  ולימודי  השוחרות  מסלול 
ואמונה בדרך, המניעה את  מחויבות לכל תלמיד 
המורה ואת התלמיד ואת כלל השותפים לעשייה 

ללא גבולות".
בית הספר המר ממשיך בשנים האחרונות לקטוף 
בשנתיים  תחומים.  במגוון  ולהצטיין  הישגים 
האחרונות עלו אחוזי הזכאות לבגרות של תלמידי 
לקידום  פועל  הספר  בית   ,90% מ-  ליותר  המר 
ובפיזיקה  במתמטיקה  לימוד  יחידות   5 וחיזוק 

במסלול  לומדים  בו  מהתלמידים   25% וכיום 
הפיזיקה והמתמטיקה. כמו כן הציב לו ביה"ס המר 
יעד מרכזי להכשיר את תלמידיו כמובילים בתחום 
שוחרים  מסלול  שנתיים  לפני  ופתח  הטכנולוגי, 
חשמל,  הנדסת  במסלולי  האוויר  חיל  בשיתוף 

פיקוד ובקרה והנדסת  אלקטרוניקה ומחשבים.
לצד ההישגים הלימודיים מוביל בית הספר המר 
גם עשייה חברתית נרחבת למען הקהילה. תלמידיו 
מתנדבים באופן קבוע במסגרות רבות ובהן החינוך 
במועצת  מעורבות  לצד  אבות  ובתי  המיוחד 

התלמידים העירונית והארצית .
תלמידיו,  הישגי  לקידום  הרבה  עשייתו  לאור 
הספר  בתי  ברשמית  פעמיים  הספר  בית  נבחר 

המצטיינים של משרד החינוך
"זכות  סאסי:  נועם  המר",  "דרכא  בי"ס  מנהל 
גדולה היא לקהילה החינוכית של בית הספר, לקבל 
את פרס החינוך הדתי כהוקרה והערכה על העשייה 
אשר  היסוד  אדני  שלושת  והחברתית.  הלימודית 
אישי,  חינוך  להובילנו:   וימשיכו  אותנו  מובילים 
ציונות דתית ומצוינות. החינוך בעיר בת ים מהווה 
בפסיפס  חלק  להיות  שמחים  ואנו  ארצי  מגדלור 

המדהים הזה של מערכת החינוך בעיר"
הספר  בבית  גאה  "אני  בכר:  יוסי  העיר,  ראש 
המר, במנהלו מוריו ותלמידיו על ההישג המרשים, 
שהם ראויים לו מאוד. אין ספק שההשקעה בחינוך 
נושאת פירות ומדי שנה קוטפים בתי הספר שלנו 

אותות ופרסים מרשימים".

בית ספר "דרכא המר" בבת ים, זכה בפרס החינוך הדתי 
הארצי לשנת תשע"ו  ראש העיר, יוסי בכר: "אני גאה 
בבית הספר המר, במנהלו מוריו ותלמידיו על ההישג 

המרשים, שהם ראויים לו מאוד"

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

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

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK





י"ח בשבט תשע"ו 28/1/16בחולון בת ים1210

צהרי יום שני, השבוע. מפלסות השלג כבר תופסות עמדות 
בכבישי ירושלים, וראש הממשלה מתמקם בעמדה המוכרת לו 
כל כך ומנצח על התבהלה השבועית. פעם איראן, פעם דאע"ש 
בדיבורים,  בעיקר  נערכים  הקיצון,  תרחישי  לכל  שלג.  ופעם 
למעט תרחיש האימים המזוויע מכולם: פינוי לילי מבית ראש-

הממשלה ברחוב בלפור. 
לא את דמות דיוקנו של סמוטריץ' צריכים מתיישבי חברון 
לשים לנגד עיניהם, אלא את פרצופו של המתנחל וסרבן הפינוי, 
נתניהו השבוע  נתניהו. התרגיל שעשה  ראש הממשלה בנימין 
מוכיח שמוקדם להספיד את הפוליטיקאי  היהודי  הבית  לשרי 

מספר אחת בישראל שהישרדותו אומנותו.
בשעה שירושלים נערכה לסערה, סייר שר הפריפריה וכו' וכו' 
)התיקים האחרים לא רלוונטיים לסיפור המעשה( ברחובות באר 
שבע. כשדרעי נכנס למשרד הפנים הוא הבטיח לרדת לשטח, 
ובשבועיים שחלפו מאז השתדל לקיים זאת בימי חול ובשבת. 
ביום שני השבוע הוא סייר בבאר שבע, בשלישי בבוקר הגיח 
השלג  בגלל  שנסגרה  בצפת  האוכלוסין  בלשכת  פתע  לביקור 
שלא ירד. את השבת האחרונה הוא עשה באלעד בבית המרא 
במעוזים  ישבות  הקרובים  ובחודשים  מלכא,  הגר"מ  דאתרא 
נוספים של ש"ס בהם הוא מתכוון להעמיק את אחיזתו. ביקבי 
רמת הגולן מדווחים שההיערכות לביקורים המתוכננים הביאה 

לחיסול יין רום בציר 2007 מהמרתפים. 
דרעי שיחת  קיבל  בעודו מסייר ברחובות באר שבע הישנה 
מלשכת  בדחיפות  אותך  "מחפשים   .02 חיוג  מאזור  חירום 
ראש-הממשלה", נאמר לו. כשדרעי הבהיר כי הוא יוצא תכף 
והיועמ"ש  הממשלה  מזכיר  הקו  על  עלו  לירושלים,  ומיד 
הנבחר אביחי מנדלבליט, ונציג לשכת רה"מ, דוד שרן: "ראש-
יו"ר  של  קבוע  כממלא-מקום  אותך  למנות  מתכוון  הממשלה 
הוועדה לענייני התיישבות ופריפריה", נאמר לדרעי. שר הפנים 

מיד  הבין  טרנר  טוטו  אצטדיון  בסביבת  שעה  באותה  ששהה 
שנתניהו שוב מכריע את המשחק בזמן פציעות.

חברי הכנסת של הבית היהודי דרשו השבוע להקים את ועדת 
השרים לענייני התיישבות ואף איימו בהצבעה נגד הממשלה. 
לפינוי  כתגובת שרשרת  הוצג  היהודי  הבית  האולטימטום של 
תירוץ  היא  ולתמיד  מאז  שחברון  אלא  בחברון.  המתנחלים 
ולא סיבה. נאום ההתרסה של בנט בשבוע שעבר נגד נתניהו, 
התרסקות  של  רקע  אותו  על  באו  השבוע,  שנשלפו  והאיומים 

האופציות בבורסות העולם וגם בבורסה הפוליטית בישראל. 
כמה  בעוד  שהוקפץ  צייצני  בטון  בקולו,  הבהיר  הרצוג 
מהפרק.  ירדה  ביבי  עם  שהשותפות  המאורע,  לרגל  אוקטבות 
בנט מצידו הבין לאחרונה שביבי לא יעז לפגוע ב'בייס' הימני 
ולהעדיף את המחנ"צ על הבית היהודי. מרגע זה ואילך הותרו 
חרצובות לשונו והחשבון הישן על משתה המנדטים של ביבי 

בערב הבחירות, הוגש עם טיפ שמנמן, ריבית והצמדה. 
ונעמד על הרגליים  נעליים גבוהות  נעל  יעלון  שר הביטחון 
למנכ"ל  להתמנות  ב-2008  לבנט  שהציע  בוגי  האחוריות. 
משרדו, בתפקידו הפוליטי הראשון כשר לאיומים אסטרטגיים 
כיום  רואה  הנתניהוהים(  של  וטו  בעקבות  שנפסל  )מינוי 
לראש  בפני עצמו. שר הביטחון הבהיר  איום אסטרטגי  בבנט 
הממשלה שבעת הזאת, כניעה לדרישת הבית היהודי תתפרש 

כסטירת לחי אישית. 
ימריא  הישראלי  הביטחון  בו שר  לרגע  וחיכה  נתניהו שמע 
לפגישת עבודה ביוון עם שר ההגנה פאניוטיס קאמנוס )הקורא 
בשטח  עובדות  לקבוע  כדי  יווני(,  בסלט  יזכה  אחת,  בנשימה 
ולהתקפל. כשיעלון נחת ביוון הוא הבין שספג מנתניהו מכה 
קלה בכנף. הנימוק בדיעבד של ביבי, היה ענייני כתמיד: "שרי 
בו  קואליציוני  הסכם  על  ומסתמכים  צודקים  היהודי  הבית 

הובטחה הקמת ועדת שרים לענייני התיישבות". 

ביום שני הבהיר נתניהו לשרי הבית היהודי שבכוונתו לעמוד 
יהיו  בה  התיישבות  לענייני  שרים  ועדת  ולהרכיב  בהבטחה 
שותפים שני שרים מטעמם, בהתאם לסיכומים הקואליציוניים. 
וכל  ירידה היא לצורך עלייה  רק שאצל ביבי, כבר למדנו, כל 
אך  אישית,  נפגע  אולי  יעלון  הזדקפות.  לצורך  היא  התקפלות 
על  עברו  ראש-הממשלה  בלשכת  פוליטית.  הרוויח  נתניהו 
הררי  בין  וגילו  הקואליציוני  בהסכם  הרלוונטיים  הסעיפים 
הוזכרה  ההתיישבות  רק  לא  אבודה.  יהלום  טבעת  ההבטחות 
באותו סעיף אלא גם הפריפריה. מיהו השר הממונה על התחום, 

אתם כבר יודעים.
את  לחזק  בידיו  וסייעה  מהירה  הייתה  ביבי  של  התגובה 
ראש- בבית  הנצחית  בשליטתו  המכירה  בלפור'  'הצהרת 

הממשלה. נתניהו הבהיר כי בכוונתו למנות את שר הפריפריה, 
יקיר המפד"לניקים משנות השמונים ועד היום, לממלא-מקומו 
הכליל  בוועדה  החברים  ברשימת  הוועדה.  בראשות  הקבוע 
אך  היהודי,  ושקד מהבית  אריאל  את השרים  כמובטח  נתניהו 
נוכחותם בשישים.  נוספים שמבטלים את  לצידם מינה חברים 
לא אלקין ולוין כשהם מחוברים )לאידיאולוגיית הבית היהודי(, 
אלא בוגי המתון ושטייניץ הנאמן, כחלון הממורכז וגלנט גם. 
עם הרכב כזה, יעלון ואריאל יכולים להתחלף. אריאל ינעל את 
הנעליים הגבוהות של בוגי, יעלון - את הסנדלים המשוחררים 

של אורי.

ברקת כמשל
"התמודדתי לראשות עיריית ירושלים כי חשבתי שירושלים 
צריכה ראש עיר חרדי אבל מהרגע שניר ברקת נבחר ועד היום, 
העיר  טובת  כי  לשוני  את  נצרתי  רעה.  מילה  עליו  אמרתי  לא 

אין כמו הגדרה קולעת, מפיו של גדול המקצר במילותיו, 
כדי לאפיין ולאבחן את הצלחתו המטאורית של שר הבריאות 
המראה  בעל  העבדקן  היהודי  הנוכחית.  בקדנציה  ליצמן, 
סרה  לא  והמגבעת  אמריקאי-יידישאי,  שמבטאו  החסידי, 

מראשו, הפך לחביב התקשורת, לכוכב משאלי דעת הקהל.
"גברא דמריה סייעיה", בשלוש מילים הקולעות למטרה, 
שר  את  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  התורה  שר  השבוע  הגדיר 
ששלח  שגרתי  ולא  מיוחד  במכתב  ליצמן,  יעקב  הבריאות 

בכתב ידו, לכ"ק מרן האדמו"ר מגור.
"בס"ד שבט תשע"ו. למעלת כבוד ידידי הגה"צ ר' יעקב 
אלתר כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א", כותב הגר"ח קנייבסקי 
לאדמו"ר מגור, "כידוע אדוני אבי מורי ורבי זכרונו לברכה 
מעייני  בית-החולים  ברק  בבני  כאן  הקים  העולם הבא  לחיי 
הישועה אשר אין לשער ולתאר כמה קדושה וטהרה והצלת 
נפשות הוסיפה בישראל מלבד הרמה הרפואית הגדולה שיש 

בה".
השורות המעניינות במכתב, שמתפרסם כאן לראשונה, הן 
אלו שנוגעות לשר ליצמן. שורו, הביטו וקראו: "ועתה באתי 
דבריו  עושי  על  שיזכה  העתיד  על  ובקשה  לשעבר  בהודאה 
הגדולה  וסיועו  בעזרתו  וימשיך  שליט"א  ליצמן  יעקב  הרב 
כבוד  להרבות  סייעי'  דמרי'  גברא  הוא  כי  הישועה  למעייני 

שמיים וטהרה בישראל". 

חיסונים רבים הוזרקו, מאז נשמעו בחדרי חדרים ברחובות 
לגמרי  וחזו"א בבני ברק, התבטאויות בסגנון שונה  רשב"ם 
העצמאי  החינוך  פרשת  אחרי  המרכזית.  הסיעה  נציג  כלפי 
של  נתק  המחנות  בין  השתרר  ירושלים,  לעיריית  והבחירות 

ממש, שהזכיר את ימי הפילוג בשנת תשמ"ט. 
חזון  מרחוב  ולא  רשב"ם  מרחוב  יצא  אומנם  המכתב 

שבו  והאופן  ליצמן  על  האישיים  השבח  דברי  אך  איש, 
מרן  שכתב  המחמאות  הופשר.  שהקיפאון  מעידים  שוגרו 
ומשאל.  סקר  מכל  יותר  שוות  השבוע,  קנייבסקי  הגר"ח 
שהושמעו  הפוליטיים  הניתוחים  מכל  יותר  קולעת  הגדרתו, 
ובתרגום  סייעיה",  דמריה  "גברא  האחרונה:  בתקופה  כאן 

מארמית לעברית, איש שאדונו, הקב"ה, סייע בידיו. 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הצהרת בלפור

גברא דמריה 
סייעיה 

בלעדי

ברכנו לחיים. מרן הגר"ח קנייבסקי עם השר ליצמן בשם הרב. מכתב מרן הגר"ח קנייבסקי לכ"ק מרן האדמו"ר מגור
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הלא  האמרה  את  עיני".  לנגד  עמדה  ירושלים 
סגן שר החינוך  הזאת השמיע השבוע  שגרתית 

מאיר פרוש, לא לגופו של עניין אלא כמשל.
ירושלים  שמי  כמו  בהיר,  פרוש  של  המשל 
הוא  יותר,  הנמשל המעניין  יום שלישי.  בבוקר 
בחירתו של איציק זהבי למנהל המחוז החרדי: 
חשבתי  החרדי,  במחוז  גם  כך  בירושלים  "כמו 
מרגע  אבל  חרדי  באדם  לבחור  וצריך  שראוי 
היחידה  החשיבה  נבחר,  החילוני  שהמועמד 
האיש  הכלל.  טובת  מהי  היא  להיות  שצריכה 

ייבחן במעשיו".
עלייתו  לקראת  הקווים  על  מתחמם  זהבי 
למגרש אך בינתיים נקבעים כללי משחק חדשים 
נהלי  להתחלף.  שעומדים  השחקנים  ידי  על 
כפיית  על  המורות  הנחיות  בעייתיים,  רישום 
מחמירות  והנחיות  המפקחים  של  התערבות 
נוספות, הם חלק ממהלך שנראה כשינוי לרעה 
של תוכנית המשחק. וכל זה קורה לא בדשא של 
השכן, אלא בחצר האחורית שלנו, בקדנציה בה 
החרדים אוחזים את הממשלה באזורים רגישים. 
ברמת  גם  נכונה  לירושלים  ההשוואה 
משקלם  למרות  הנציגים.  של  ההתמודדות 
ונמנעים  החומות  את  שוברים  לא  הם  הסגולי, 
ושם  פה  המזון.  מחסני  את  באש  מלהעלות 
מצוטטות אמירות נוקבות עם רמיזות מאיימות 
בשבוע  באופק.  נראה  לא  ממש  של  משבר  אך 
גפני  מוישה  הכספים  ועדת  יו"ר  קרא  שעבר 
ברגע  יקרה,  המהלך  החרדי.  המחוז  לפירוק 
אוצר  על  שממונה  האיש  ירצה.  באמת  שגפני 
ולהפחית  בז'יטונים  לשחק  איך  יודע  המדינה, 
שכר כשצריך, ולא רק לעצמו )על הצעד האישי 
של גפני שוויתר על העלאת שכרו, צריך לומר 

מילה אחת: שאפו(. 
כאריות.  שואגים  הפחות  לכל  הכנסת  חברי 
במגזר  הבכירים  מהמנהלים  כמה  לעומתם, 
לפני  סיפור.  תשמעו  כחתלתולים.  מגרגרים 
כשבוע קיים סגן השר פרוש פגישה סוערת עם 
השר בנט והמנכ"לית כהן על הנהלים החדשים 
הישיבה  של  בסיכומה  תיאום.  ללא  שפורסמו 
וביקש  בקנה  שהיו  נוספים  מהלכים  בנט  עיכב 
לשכת  מול  יתואמו  המהלכים  ולהבא  מכאן  כי 

סגן השר. 
הוא  בנט  הוכחה.  טעונה  בנט  של  ההבטחה 
להעברת  שקשור  מה  בכל  פריק-קונטרול 
תכנים  ושינוי  לימוד  ספרי  החרמת  תקציבים, 
בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. באופן פלאי 
מהשליטה  לחרדים,  הנוגעות  בסוגיות  דווקא 

מחדש,  פעם  כל  והאיש,  זכר,  נותר  לא  הזאת 
מסביר כי אינו מצליח להטיל מרות על פקידיו.

שחלק  בשעה  בנט,  על  נלין  כי  לנו  מה  אבל 
עמדות  עם  קו  מיישרים  לא  מהמנהלים 
אחרי  קלה  שעה  החרדים?  הפוליטיקאים 
שהסתיימה הישיבה הסוערת עם צמרת המשרד, 
סימס מנהל רשת חרדי לאישיות בכירה במשרד 
הנהלים  פרסום  על  מפרגנת  הודעה  החינוך 
האישיות  והצלחה.  ברכה  איחולי  עם  החדשים 
בתרועת  בהודעה  נופפה  במשרד  הבכירה 
ניצחון, "אתם מתלוננים ואילו המנהלים שלכם 
בשטח מברכים, בדיוק כפי שהיה במינוי מנהל 

המחוז". 
המסר  עם  במסרון  נופפה  הבכירה  האישיות 
המנהל  וזעמו.  ראו  הכנסת  חברי  המפויס. 
המתמסר נקרא לסדר ונשאל הכיצד בירך במקום 
שצריך לקלל. חייבים להודות שאותו מנהל בכיר 
אינו היחיד שמשחק משחק כפול. מנהלים רבים 
תזרים  עם  החודש  את  לסיים  שחייבים  נוספים 
עקיף  דיאלוג  מקיימים  חיובי,  ודו"ח  מאוזן 
החרם  הוראת  את  החרדי.  המחוז  מפקחי  עם 
מיישמים  הם  חינוך  לענייני  הרבנים  ועדת  של 
נותר  לא  לפיכך,  ולרביע.  לשליש  למחצה, 
תקשורת  לענייני  הרבנים  ועדת  את  לכנס  אלא 
ולהורות  במלואן  מיושמות  כידוע  שהנחיותיה 
את  לאלתר  החליפו  המסמסים:  למנהלים 
המכשיר הפסול בסלולרי כשר נטול מסרונים.   

יום של חסד
יהדות  של  הכנסת  חברי  נכנסו  זה  אחר  בזה 
התורה לחדר סיעת ש"ס – הסמוך לחדר סיעתם. 
השבעתו  הייתה  בשבט,  ט"ו  למסיבת  הסיבה 
לתפקיד של הח"כ החדש יגאל גואטה, במסגרת 

החוק הנורווגי, שיושם במרוקאית. 
אורי מקלב פרגן מכל הלב והסביר את חשיבות 
הגדלת הנציגות החרדית, פיזית, במליאת הכנסת 
איחרה  לא  הש"סניקים  של  התגובה  ובוועדות. 
לו,  אמרו  הם  בכתובת",  "התבלבלת  לבוא: 
"אתה לא צריך לומר זאת לנו אלא לחברי סיעתך 
שמונעים את מינויו של יעקב אשר". וכבר אמרו 

חז"ל: המתפלל על חברו, נענה תחילה.
מינה  שדרעי  היחיד  הח"כ  הוא  גואטה 
ברשימה. שאר החברים המכהנים מטעם ש"ס, 
ונותרו  שעברה  בקדנציה  גם  כח"כים  כיהנו 
בין   כשנקרעו  שקיבלו  הבטחה  מכוח  בתפקיד 

היו"ר המכהן דרעי לבין היו"ר לשעבר ישי. 
הדרך  את  גואטה  עבור  פינה  ש"ס  יו"ר 
במפלסת שלג. חיים ביטון שהיה לפניו ברשימה 
בש"ס  ביותר  הבכיר  לתפקיד  ומונה  שודרג 
)אחרי היו"ר(, מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני 
)מעתה אמור: בני יוסף(. אברהם מיכאלי נשלח 
שעוד  היהודית,  בסוכנות  היסטורית  לשליחות 
להתפטר,  שנדרש  נהרי  משולם  לדורות.  תיזכר 
נגב  פריפריה,  הפנים,  משרד  בסגנות  רופד 
לחקיקה  שרים  בוועדת  בחברות  ופונק  וגליל 
היוקרתית. דרעי חתם לגואטה על הצ'ק. גואטה 

יהיה חייב להוכיח שיש לו כיסוי.
ברגל  גואטה  פתח  במשכן  הראשון  יומו  את 
ילדותו  על  ודיבר  הדוכן  על  כשעמד  ימין. 
השכול  כץ,  בפרדס  בגרותו  שמונה,  בקריית 
שלו  האותנטי  המשפחתי  והחיבור  האישי 
חברי  דממה.  במליאה  שררה  ישראל',  ל'עמך 
האזינו  הממשלה,  ראש  כולל  והשרים,  הכנסת 
בקשב עד לרגע הסיום, כשגואטה החל להקריא 
ליו"ר  ותשבחות  שירות  דברי  המסרים  מדף 
והחברים  במבוכה  בכיסאו  זע  דרעי  התנועה. 
חייכו. גואטה עוד ילמד שחבריו בכנסת ישראל 
צפון  של  בפרלמנט  כמו  להרגיש  אוהבים  לא 
קוריאה. גם להחמיא צריך לדעת והכלל החשוב 
יותר מדי )האייטם הבא,  ביותר הוא לא לפרגן 

יוכיח(.
מרשימה.  שתיקה  על  שמר  גואטה  יגאל 
בקולו,  והסביר  זו  באכסניה  התראיין  כשדרעי 
בכנסת,  גואטה  את  לראות  מעוניין  הוא  מדוע 
וגם  אלי  פנה  לא  "הוא  להגיב:  סירב  גואטה 
אבוא",  לי,  לקרוא  יחליט  אם  אליו.  אפנה  לא 
השתיקה  זכות  בשעתו.  כאן  וצוטט  אמר  הוא 
של גואטה הופכת לחובה עם כניסתו לתפקיד. 
ציטוטים  ושולפים  צצים  מהעבר  אויבים 
כמנכ"ל  הקצרה  מתקופתו  בעיקר  מהארכיון, 
שכיהן  פוליטיקאי  שאין  )עירייה  אלעד  עיריית 

בה וזוכר אותה לטובה(.
עשה  בטרם  עוד  לגואטה,  להדביק  הניסיון 
'אורן חזן  יומו הראשון בבניין, תדמית של  את 
שתוכו  אדם  הוא  גואטה  ומיותר.  פתטי  חרדי', 
כברו. איש מעש, עם ראש גדול ופה לא קטן. אי 
אפשר לזלזל ביכולותיו. אפשר בהחלט לצפות 
שייזהר בלשונו ויברור את מילותיו. אוהבי חינם 
לא חסרים וכמה מהם כבר אורבים במסדרונות 

ולא מוכנים להעניק לו יום אחד של חסד.  
לשיחה  להפנות  כדאי  מלעיזים,  אותם  את 
סחב  הוא  שגם  עידן  יצחק  הרב  עם  קצרה 
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לממלא מקומו הקבוע 
ברשות הוועדה מינה 
נתניהו את דרעי, יקיר 
המפד"לניקים הידוע. 
לצד החברים אריאל 
ושקד, לא מונו אלקין 
ולוין כשהם מחוברים 

)לאידיאולוגיית 
הבית היהודי(, אלא 
בוגי ושטייניץ, כחלון 

וגלנט. עם הרכב כזה, 
יעלון ואריאל יכולים 

להתחלף. אריאל ינעל 
את הנעליים הגבוהות 
של בוגי, יעלון - את 

הסנדלים המשוחררים 
של אורי

החרם שהכריזה ועדת 
הרבנים לענייני חינוך 

על המחוז החרדי, 
מיושם על ידי המנהלים 

משגרי המסרונים, 
למחצה, לשליש 

ולרביע. לפיכך, לא 
נותר אלא לכנס את 

ועדת הרבנים לענייני 
תקשורת שהנחיותיה 

כידוע מיושמות במלואן 
ולהורות למנהלים 

המסמסים: החליפו 
לאלתר את המכשיר 
הפסול בסלולרי כשר 

נטול מסרונים  

מכה קלה בכנף. שר הביטחון בוגי יעלון עם שר ההגנה היווני פאניוטיס קאמנוס                                     )צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון(

<<<
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)עד  באלעד  הקדנציה  סיום  מאז  צולעת  רגל 
סגירת  על  המשטרה  של  הרשמית  להודעה 
שניהל  עידן  אם  ראיות(.  מחוסר  נגדו  התיק 
עם גואטה קרב עקוב מדם ודיו, שם את העבר 
יכולים. "פנה אלי חבר  מאחוריו, גם האחרים 
וביקש  יוסף  דוד  הרב  הגאון  החכמים  מועצת 
שאעשה סולחה עם יגאל", מגלה עידן ומסכם, 
"שמתי את המאבק עם גואטה מאחורי. הבנתי 
לפטר  בשעתו  אותי  ששידל  מי  כי  באיחור 
אחר  ניסה  לטובתי,  כביכול  כמנכ"ל  יגאל  את 
מאחל  אני  להדחתי.  וגרם  תיק  לי  לתפור  כך 
כנסת  כחבר  החדש  בתפקיד  הצלחה  לגואטה 

מטעם ש"ס".

שמיים ומים
בסכסוך  גם  ואשם  זכאי,  הוא  זכאי,  הוא 
לשר  הממשלה  ראש  בין  שהתגלע  המתוקשר 
בין  שפרץ  האגו  בקרב  גם  כן.  כן,  התחבורה. 
נתניהו לכץ, אשם בכלל שר הפנים אריה דרעי. 
ומעשה שהיה כך היה: בפתח ישיבת הממשלה 
על  לדרעי  הממשלה  שרי  פרגנו  השבועית 
הצעת  במסגרת  שהוגשה  המים  מחירי  הוזלת 
והאוצר.  הפנים  שרי  של  משותפת  מחליטים 
כסף  הקצאת  על  'מערוף'  לדרעי  עשו  השרים 
רק  ולא  כלל-ישראלית  כהטבה  קואליציוני 

חרדית.
וכץ  שנתניהו  עד  כמים,  זרמו  המחמאות 
קיבלו את רשות הדיבור. שר התחבורה לעולם 
יקפיד שהפרגון לזולתו לא יעלה על המחמאות 
בקצרה  לפרגן  כשסיים  לעצמו.  חולק  שהוא 
על  יתירה  באריכות  לדבר  החל  הוא  לקולגה, 
הרפורמות המשמעותיות שחולל במשרדו. כץ 
נמנע  הוא  להן  בתח"צ  ההנחות  על  דיבר  לא 
היוזמה.  מוביל  זהות  בגלל  יח"צ,  מלעשות 
"הדרך  לעצמו:  בעיקר  החמיא  הוא  כדרכו, 
על  היא  המחיה  יוקר  את  להוזיל  האמיתית 

את  שהובלתי  כמו  לתחרות  השוק  פתיחת  ידי 
מחירי  את  שהוזילה  פתוחים'  'שמיים  תוכנית 

הטיסות". 
"הובלתי", אמר כץ ופרגן לעצמו בלעדית. 

"הובלנו", תיקן נתניהו שניחן באותה נדיבות 
הגיע  "ישראל,  בעקיצה:  וקינח  כצית,  עצמית 

הזמן לפתוח לתחרות גם את שוק המוניות". 
כץ הלם בבטן הרכה והשיב כי הוא, בניגוד 

לאחרים, אינו משרת אילי הון זרים. 
טרמפ.  ותפסה  לחגוג  מיהרה  התקשורת 
תפסה  לומר:  יותר  ראוי  בנסיבות  בהתחשב 
המכשירים  הותרת  על  מקפיד  נתניהו  מונית. 
הסלולריים מחוץ למליאת הממשלה, אך תוכן 
והשתלט  מהרה  חיש  דלף  ההדדיות  העקיצות 

על הכותרות הראשיות.
לפרק  ולבתר,  לנתח  מיהרו  הפרשנים 
מצוי,  טורף  כמו  כץ  כי  להסביר  ולהרכיב, 
כל  שאין  היא  האמת  דם.  מריח  כשהוא  תוקף 
חידוש בחילופי המהלומות בין שתי הצ'ילבות 
מזה  הליכוד.  בתנועת  סמכויות  על  שנאבקות 
זה  את  זה  עוקצים  וכץ  חודשים שביבי  מספר 
שלא  דבורים  ריקוד  במעין  הקבינט  בישיבות 

נגמר. 
קבוע  באופן  משתתפים  הקבינט,  בישיבות 
של  הסדרתיים  החשודים  ושקד,  בנט  גם 
נשאלת  מפלילה.  הדלפה  בכל  רה"מ  לשכת 
אפוא השאלה איך זה שלא שמעתם עד כה על 

הקטטות הסדרתיות בין ביבי לכץ? 
האינסופי  האף  חרון  למרות  כי  מסתבר, 
בנט- הצמד  כלפי  ביבי  של  המתעצם  והזעם 

קטטה  לנהל  עבורו  יותר  בטוח  עדיין  שקד, 
התקוטטות  פני  על  השניים,  בחברת  הגונה 
מפלגתו,  חברי  הליכוד,  שרי  יתר  בנוכחות 
אוכלי שולחנו ובני ביתו הפוליטי. בנביא מיכה 
ביתו'  אנשי  איש  'אויבי  של  מציאות  מתוארת 
כאחד מסימני דור הגאולה, וכידוע, אין בן דוד 

בא עד שתכלה מלכות נתניהו מישראל.

<<<

את המלעיזים, יש להפנות לשיחה עם הרב יצחק 
עידן שגם הוא סחב רגל צולעת מאז סיום הקדנציה 
באלעד: "פנה אלי חבר מועצת החכמים הגר"ד יוסף 
וביקש שאעשה סולחה עם יגאל גואטה", מגלה עידן 

ומסכם, "הבנתי באיחור כי מי ששידל אותי בשעתו 
לפטר את יגאל כמנכ"ל כביכול לטובתי, ניסה אחר 

כך לתפור לי תיק וגרם להדחתי"

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

המתפלל על חברו נענה תחילה. ח"כ גואטה וחכ"ל אשר בחדר סיעת ש"ס
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בלתי נתפס
)מדוע השלג לא באמת נתפס על הקרקע ולמה החלטתי להיות חזאי?(

החזאים, כמו שן כואבת במיוחד, חשים את עצמם לקובעי סדר היום של כולנו. כל השנה 
משאירים אותם לשניות האחרונות של מהדורת החדשות, איפשהו בין הפרסומות לחסות. 

פתאום, הם קופצים לראש המהדורה

בימים האחרונים החלטתי לעשות הסבת מקצוע. מהיום 
אני חזאי. כלומר, זה שמגיש את התחזית היומית. כלומר, זה 

שלא יודע מה ילד יום או לילה.
והשירות  דגן  בבית  להתגורר  עברתי  לא  עוד  נכון, 
משלוחים  שירות  כמו  לי  נשמע  תמיד  המטאורולוגי 
המפה  על  מביטים  איך  מושג  לי  אין  יפנית.  מסעדה  של 
יום  ביום  כי  לסינוסיטיס(,  משפחתי  קשר  )אין  הסינופטית 
שנדבקת  פעמית  חד  מפה  עם  להסתדר  מצליח  בקושי  אני 

ליד בגלל הקור.
ובכל זאת, בהערכה זהירה, אני יכול להגיד כמעט בבטחה 
ברמה של עשרים אחוזי הצלחה, שמחר או מחרתיים, ייתכן 
מחרתיים  שלא.  או  שלג,  ירד   - חודשים  שלושה  בעוד  גם 
יהיה גשום, או מעונן חלקית, או טמפרטורות רגילות לעונה 
לעונה,  מהרגיל  קר  ויהיה  ייתכן  כבד.  ניצנים של שרב  עם 
יהיו  או שמחר  לעונה,  נמוכות מהרגיל  יהיו  או שהמעלות 
מבצעי סוף עונה. ייתכן ויהיו שיטפונות במקומות הנמוכים, 
בעיקר אלו שנמצאים בסמיכות למקומות הגבוהים, שמשם 
ייתכן ותורגש קרה באזורים  נוזלים כל המים של המדינה. 
רבים  שישראלים  במטבח  ההוא  באזור  בעיקר  מסוימים, 

מכנים אותו בשם מקפיא.
גבוהות,  הטמפרטורות  שכאשר  בוודאות  יודע  גם  אני 
הסיבה היא תורשתית בלבד. ככל הנראה גם ההורים שלהם 

היו גבוהים.
מהסיבה  האמת,  כל  את  לכם  מספרים  לא  החזאים 
הפשוטה: הם לא יודעים מהי האמת. הם רואים במפה שגל 
היו בטוחים אם  סיביר. הם רק לא  קור מגיע אלינו מאזור 
זה גל קור או גל טרור. בשני המקרים, אנשים קופאים על 

מקומם.
עצמם  את  חשים  במיוחד,  כואבת  שן  כמו  החזאים, 
אותם  משאירים  השנה  כל  כולנו.  של  היום  סדר  לקובעי 
בין  איפשהו  החדשות,  מהדורת  של  האחרונות  לשניות 
המהדורה.  לראש  קופצים  הם  פתאום,  לחסות.  הפרסומות 
על פיהם יוחלט אלו כבישים ייסגרו והיכן יתקיימו לימודים.
ספציפיים.  יותר  תהיו  רק בקשה אחת מהחזאים:  לי  יש 
אין לי מושג מה זה אומר שמחר יהיה קר מהרגיל לעונה. 
ואני  סטטיסטיים  בחישובים  ממש  של  ידע  לי  שאין  כיוון 
לא מחזיק בכיס טבלת אקסל שמפרטת לי אלו טמפרטורות 
את  לי  שתפשטו  שמח  הייתי  עונה,  בכל  להיות  אמורות 
המושגים. בקור הזה אני בכלל לא זוכר באיזו עונה אנחנו 
להצטייד  חם. האם  או  קר  יהיה  אם  תגידו  נמצאים. פשוט 
שלושה  של  בסביבה  להיות  שכדאי  או  חמים  בסוודר  רק 
שימש  שבמקור  וכסא  קרקעי  תת  בונקר  מטריה,  מעילים, 

כפלטה של שבת.
אהה, ועוד משהו: מה נסגר איתכם בעניין גובה הגלים? 
אין לכם כבר מה לעשות? את מי זה מעניין? אני חייב לפגוש 

פעם את מי שאחראי למדוד לכמה מטרים מגיע כל גל. 
מד  לקחת  הים,  לחוף  לסור  לעצמי  הבטחתי  בהזדמנות 
מטר ולבדוק האם באמת גובה הגלים הם כפי שנמסר לנו 
בכמה  שטעיתם  לכם  אוכיח  אני  אחד  יום  החזאים.  ע"י 

סנטימטר.

הבטיחו  ייערם,  שהוא  הבטיחו  שלג.  לנו  הבטיחו 
שלג.  בלי  שייתפס  למי  ואבוי  אוי  כלומר,  ייתפס.  שהוא 
הם  מה,  הבטחות.  מקיימים  לא  שהחזאים  נתפס  בלתי  זה 

פוליטיקאים?
למסקנה אחת הגעתי בימים האחרונים: מזג האוויר, כמו 
ככל  דבר:  אותו  בדיוק  לנו להתנהג  גורם  המצב הבטחוני, 
שקר יותר, ככל שגל הטרור מחריף יותר, אנחנו מתמגנים. 

עוטים עלינו שכבות של הגנה – מפני הקור, מפני הטרור.
לנו.  שהבטיחו  מה  בדיוק  לא  הוא  השלג  שהבנתם,  כפי 
מפלסות השלג נותרו מיותמות. טונות המלח שהוכנו מבעוד 
מועד ישמשו לפיזור מלח על הפצעים של כל אלו שחטפו 

כוויות קור כשעמדו בחוץ והמתינו לשלג שבושש לבוא.
ורק נתניהו ממשיך לשמור על ארשת פנים קפואה, למרות 
שהבניה  הבטיח  גם  הוא  האוויר.  למזג  קשר  לכך  שאין 
שהוקפאה בירושלים מקורה בהחלטה מדינית ולא בהחלטה 
רואים  אתם  אם  ירושלים.  עיריית  של  בחמ"ל  שהתקבלה 
הבניה,  של  בעיצומה  שאנחנו  לכם  ונדמה  חדשים  בניינים 
אנחנו יכולים להבטיח לכם שתחילת בנייתם נעוצה אי שם 
לקבל  מסוגלת  הייתה  ריבונית  מדינה  שבהן  עברו  בשנים 
החלטה פשוטה – לבנות בעיר הבירה שלה. בינתיים, נותרו 
מבנים  שלדי  של  שורה  ההיא,  לתקופה  זיכרון  כאנדרטת 
מהחלק  עלייה  שעשו  חוקיים  בלתי  שוהים  לנים  שבהם 
המזרחי של העיר. שלד של בניין א"א להרוס, אבל גם א"א 
להמשיך ולבנות. אבל זה כנראה מעניין את הממשלה כשלד 

דאשתקד.

חוף הדרך

והגנים  הטבע  שרשות  החליט  הסביבה  להגנת  השר 
החורף.  בימות  גם  לחופים  בכניסה  תשלום  לגבות  רשאית 
אחרי ששמעתם את התחזית של השבוע, לא בטוח שיהיה 
לכם חשק להגיע לחוף בימים כאלו, אבל ריבונו של עולם, 
על מה גובים שם תשלום? יש מצילים? יש שירותי הצלה?

כאשר  רק  לחוף  בכניסה  תשלום  לגבות  מאפשר  החוק 
מפעילת החוף מספקת שירותי הצלה ושירותים אחרים. אז 
מדוע אם גובים כסף גם אם מדובר ביום חורפי במיוחד או 
רשות  וכי  זה  את  מאפשר  השר  כי  מאוחרת?  לילה  בשעת 

הטבע והגנים ישמחו שעוד כמה שקלים ייכנסו לקופתה.

  שאילתא 
הצהיר השבוע שטורקיה  יעלון  בוגי  הביטחון משה  שר 
מסייעת לדאע"ש. יכול להיות שיעלון לא אוהב את שיטת 
"הכל כלול"? יש סיכוי שהוא לא מחבב את חבילות הנופש 

שהישראלים קונים באנטליה? 

  שורת סיום  
שאושפזתי  הראשונה  "בפעם  מודה:  פרס  שמעון 
שלימה  מדינה   – השניה  בפעם  רופאיי.  עם  התלוצצתי 

מתלוצצת  עליי".

ינון פלח

כך נראית הקפאת הבניה בירושלים )צילום: פלאש 90(
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תכונת  אינו  הפומבי  שהריגוש  אנשים  יש 
המעטה.  בלשון  באופיים  בולטת  אופי 
הח"כ הנכנס יגאל גואטה הוא אחד מאלה. 
המתחולל  את  יסגירו  לא  לעולם  פניו 
מי  כל  מכיר  שלו  הפוקר-פייס  את  בקרבו, 
שבא עמו במגע. ודווקא בגלל ההקדמה הזאת, 
צריך היה להתלוות לאיש השבוע בבוקר יום שני, כדי לראות 

ולהבין שמדובר בשחקן נשמה.
את יום ההשבעה שחל ביום הולדת של הכנסת בט"ו בשבט, 
נקברו  גדל, בה  גואטה לפתוח בקריית שמונה. העיר בה  בחר 
הוריו ונרצחו בני משפחתו על ידי בני עוולה. הוא הוזמן לשוחח 
עם ילדי בית הספר הממלכתי שבו למד בשנות ילדותו וכשסיים 
לדבר נקוו דמעות בעיני המשתתפים. גואטה סיפר על המקום 
ההתמודדות  והשכול,  המצוקה  על  ילדותו,  הווי  על  גדל,  בו 
והקושי. "אם אני נוסע מכאן כדי להישבע אמונים כחבר כנסת 
יכול  מכם  אחד  שכל  אומר  זה  התורה,  חכמי  מועצת  בברכת 
להגיע לאן שירצה", הוא סיים את דבריו לקול מחיאות כפיים 

סוערות.
אמונים.  שהושבע  אחרי  רגע  בלשכתו  גואטה  את  פגשנו 
הטלפונים לא הפסיקו לצלצל וגואטה, בנאיביות של יום ראשון 
בתפקיד שהוא מבטיח לא להיגמל ממנה לעולם, משיב אחד-

אחד לכל הפונים. לא במסרון אלא בשיחה אישית. 
עמדת על הדוכן ואמרת שאתה בא מהשטח. אתה מרגיש 

שהחיבור האותנטי לשטח זה מה שחסר כיום לש"ס?
לשטח  להתחבר  חייבים  אנחנו  בעצמותי.  שבוער  דבר  "זה 
לא  דבר  ששום  להבין  צריכים  אנחנו  והעוצמה.  הכוח  בכל 
מובן מאליו ואם לא נרים את עצמנו ונחזור לעצמנו נאבד את 

השטח". 
דרעי בירך אותך ואמר שאתה איש שטח, אבל שטח מושג 

ערטילאי. בוא תתרגם את האמירה שלך לפסים מעשיים.
את  לחוש  ביותר שיש.  והמדיד  הוא המושג המעשי  "שטח 
השטח זה אומר להתחבר לאחר, להרגיש את הפונה. לפעמים 

בן אדם פונה אליך עם דוח חניה של מאתיים שקל. בעיניך זה 
דבר קטן אבל בשביל אברך שיש לו סובארו ישנה כדי לקחת 
את הילדים לגן, והוא מקבל אלף מאתיים שקל מהכולל מדובר 
בעשרים אחוזים מהמשכורת. זה היה המוטו שעמד לנגד עיני, 
להיכנס לנעלי המבקש, לראות את המצוקה מהמשקפיים שלו 

ולא שלי".
והתחושה שלך היא שהרגש הזה קהה אצל נציגי הציבור 

הוותיקים?
"למדתי דבר אחד בחיים כשדורכים לך על הרגל זה כואב, 
כואב,  זה  אם  אבל  לו,  כואב  לא  כשזה  צועק?  לא  אדם  מתי 
למצב שהבעיות של  הגענו  אחרת.  אפשר  אי  תישמע.  הצעקה 
לחזור.  צריך  זה מתחיל. לשם  לנו, משם  כואבות  לא  האנשים 

בכל בעיה של אנשים צריך לטפל, לכל פניה צריך לחזור". 
דווקא ראינו בשנה האחרונה התמקדות של ש"ס באפליית 

הבנות הספרדיות ובעוד תופעות כואבות.
"מאז שדרעי חזר לראשות התנועה יש רוח רעננה של שינוי 
על  רק  לא  מדבר  אני  ויתחזקו.  וילכו  בשטח  ניכרים  והדברים 
כזוטות.  שנראה  מה  על  גם  לפעמים  אלא  הגדולות  המצוקות 
וכי מישהו יכול לעמוד בדמעות של אנשים שהילדה שלהם לא 
אני כבר לא מדבר על דמעות של אמא שהבת  לגן?  התקבלה 
כמה  עוד  ללכת  שצריכה  אמא  על  אלא  לסמינר  התקבלה  לא 
רחובות לגן. בעיני הנציג המקומי זה נראה טרטור אבל בשביל 
האמא שיוצאת בשבע וחצי כדי לפרנס את הבית וצריכה ללכת 
מה  דבר,  של  בסופו  ומלואו.  עולם  זהו  ברגל  רחובות  שמונה 
אנשים רוצים, בשביל מה הם שלחו אותנו? כי שנעזור להם לא 

רק בגדולות אלא בקטנות.
ליצמן  הבריאות  זהו שר  בכלל  רע  לא  זה  את  מי שעושה 

מיהדות התורה.
"הלכתי אמש לבקר השבוע את אמו של חבר טוב שמאושפזת 
בתל השומר ואני רוצה לומר לך שלא רק שאין מקום במחלקה, 
אין מקום במסדרונות. אני לא מזלזל חלילה, להיפך. אין ספק 
שליצמן עושה עבודה טובה ומשפר את המצב ככל יכולתו אבל 

צריך לדעת גם לעשות תקשורת טובה ובקטע הזה אנחנו לוקים 
המון  על  את המערכת  היכרותי  מתוך  ויודע  אני שומע  בחסר. 
פותח  אני  והנזקק,  החלש  הציבור  למען  עושה  שדרעי  דברים 
את העיתון ולא רואה את זה. אני מדבר על דברים שהוא עושה 

בימים אלו".
לך  יש  לתקשורת,  שמתראיין  מכהן  ח"כ  אתה  הנה,  אז 

הזדמנות לומר מילה טובה ולגלות לנו מה פספסנו...
צדיקים,  לקברי  שנוגע  מה  בכל  תקדים  חסרת  רפורמה  "יש 
שיפוץ של מקומות קדושים. אצלנו הרי זה חלק מהחיים ולא רק 
רגע בשנה בהילולא, כל הסיפור של הנחות בתחבורה הציבורית, 
הרי מדובר במהלך שמשמעותו הפשוטה היא חסכון בכיס יום 
יום, שעה שעה. הרי הציבור שלנו נוסע כל היום באוטובוסים. 
זו מהפכה לא פחות גדולה ממה שעשה כחלון בסלולרי וכאן, 
מהפכת התחבורה הציבורית מיועדת נטו לחלשים. כחלון עזר 
לאוכלוסיות  נטו  נקודתית  נוגע  זה  פה  לעשירים.  גם  לכולם, 

מצוקה".

חיבוק על הדוכן
היה רגע אחד בנאומו, שעיני הכל נישאו לעברו בהשתאות: 
קרובי  את  לציין  בחר  גואטה  לפיד.  יאיר  ועד  נתניהו  מביבי 
לאומיים,  דתיים  חרדים,  והמגזרים,  העדות  מכל  משפחתו 
בשם  זאת  לומר  בלי  מגינוסר.  וקיבוצניקים  מהכרך  חילוניים 
ספרד,  יהדות  מורשת  את  לנוכחים  הזכיר  גואטה  המפורש, 

שמחבקת ולא דוחה, מקבלת ולא מרחיקה.
האחרונות  השנים  של  ש"ס  הזה,  המסורתי  הציבור  את 
ובסקרים לא  נטו,  איבדה. שבעת המנדטים שלה הם חרדים 

נראה שהיא נוגסת מחדש בקהל המסורתי.
רואה  אתה  לשנות.  וצריך  אפשר  אבל  המצב  זהו  "לצערי 
למצוקות  התחברות  לשטח,  חזרה  של  הקו  את  מוביל  שדרעי 

האזרח הקטן".

"הגענו למצב שהבעיות של האנשים לא כואבות לנו, משם זה מתחיל. לשם 
  "צריך לחזור. בכל בעיה של אנשים צריך לטפל, לכל פניה צריך לחזור

"אני שומע ויודע מתוך היכרותי את המערכת על המון דברים שדרעי עושה 
למען הציבור החלש והנזקק, אני פותח את העיתון ולא רואה את זה. צריך 

לדעת גם לעשות תקשורת טובה ובקטע הזה אנחנו לוקים בחסר"  "רציתי 
שהציבור שלנו יבין שזה שאם מאות אלפי אנשים מסתובבים עם קומה 
זקופה ואור בעיניים זהו דבר שאנחנו חייבים אותו לאריה דרעי. במשך 

שנים היה מי שניסה להעלים זאת ולפעמים גם אחדים מתוכנו מתביישים 
לקום ולומר את מה שכולנו יודעים. לכן קמתי ואמרתי זאת בגאון"

"תנועת ש"ס 
חייבת להתחבר 

מחדש לשטח"

יוסי הכט

רגע אחרי שהושבע כחבר כנסת מטעם ש"ס שוטח ח"כ יגאל גואטה את ה'אני מאמין' האישי והתנועתי:



 15 בחולון בת ים     י"ח בשבט תשע"ו 28/1/16

ח"כ גואטה בנאומו הראשון )צילום: דוד זר(

שוב מדובר בסיסמאות. התחושה היא שהציבור המסורתי לא 
מתחבר יותר לנציגים חרדיים. איך מחזירים אותו לש"ס כנגד כל 

הסיכויים?
אישית  בגישה  רק  ברורה.  פעולה  דרך  אלא  סיסמאות  לא  "אלו 
הארץ  בכל  הנציגים  אם  הביתה.  המצביעים  את  להחזיר  אפשר 
ירגישו  לשטח  יירדו  עירניים,  יהיו  הבעיות,  בכל  ויטפלו  יתעוררו 
את הציבור הזה ויחושו את המצוקות שלו נראה גם תוצאות. צריך 
'להתאבד' כמו שאומרים, על כל פנייה, על כל בקשה, לרדת לשטח 

ולהיות נציג ציבור".
ביום הראשון בתפקיד עוד יש לך כוח לענות לכולם, נראה מה 

יקרה בעוד חודש חודשיים.
שלחותי  את  התחלתי  לא  ישתנה.  לא  שכלום  ותראה  "ניפגש 
יכול להתלונן  זה אדם שלא  ציבור  נציג  הציבורית השבוע. בעיני, 
על כלום, גם אם מתקשרים אליו בשתיים בלילה. לפני כמה שבתות 
יו"ר התנועה אריה דרעי התקשר אלי וטרטר אותי שעה לפני שבת 
על כך שניתקו למשפחה בבני ברק מים. אמרתי לעצמי, זהו המבחן. 
אל ייאוש ואל מנוחה. בשביל אותה משפחה שבת בלי מים זה עולם 
ומלואו. אז נציג יכול לעשות הנחה לעצמו ולהגיד אי אפשר לעשות 
עכשיו כלום כי העירייה סגורה, ואפשר לחשוב על המשפחה, להרים 
טלפון לראש העיר ולחדש להם את זרם המים רגע לפני השבת. אם 
אתה דוחה דבר כזה ליום ראשון, אתה מועל בשליחותך, אתה קהה 

חושים, אתה לא מתאים".
יש מי שיאמר שכל הח"כים הוותיקים בש"ס הפכו לכאלה עם 

השנים והשחיקה.
ויודע  מהשטח,  שומע  השטח,  את  רואה  מהשטח,  בא  "אני 
שש"ס היום נמצאת באווירה של עשייה. התחושה היום שהמהפכה 
חוזרת ומתחילים בכוחות רעננים וחדשים, עם ציבור צעיר שנכנס 
אפשר  אי  לציבור.  לעזור  ורעב  צימאון  עם  לבוא  צריך  למערכת. 

לבוא לשליחות ציבורית עם תחושה של שובע בעשייה". 
היה לך נאום פתיחה חזק ומרגש.

"תודה".
רגע, רגע. יש המשך.

"כמובן, לא חשבתי אחרת".
בני  ואת  לעולמם  שהלכו  הוריך  את  הזכרת  מהלב,  דיברת 
ועל  הפריפריה,  על  דיברת  מחבלים.  ידי  על  שנרצחו  משפחתך 
קצת  בפרגון  לסיים  מה  בחרת משום  אבל  חינם,  באהבת  הצורך 
מסמיק  במליאה  שיושב  דרעי  שאפילו  נראה  היה  לדרעי.  דביק 

קצת יותר מדי.
"כל מי שמכיר אותי יודע שהדבר האחרון שאפשר להאשים אותי 
בו זה בחנופה. עמדתי ודיברתי בכוונת מכוון. רציתי שהציבור שלנו 
יבין שזה שאם מאות אלפי אנשים מסתובבים עם קומה זקופה ואור 
דרעי. במשך שנים  חייבים אותו לאריה  זהו דבר שאנחנו  בעיניים 
היה מי שניסה להעלים זאת ולפעמים גם אחדים מתוכנו מתביישים 
לקום ולומר את מה שכולנו יודעים. לכן קמתי ואמרתי זאת בגאון".

אתה מרגיש שבמידה מסוימת נעשה לדרעי עוול תקשורתי?
"יש לך בכלל ספק? כשאני אומר שהמהפכה חוזרת אני מתכוון 
להפסיק  לצורך  שלנו,  במנהיגים  לגאווה  הקומה,  לזקיפות  גם 
בחוסר  ולשתוק  בנו  שפוגעים  אחרים  לשמוע  להפסיק  להתנצל, 
אונים, אני אומר זאת לנציגים וגם לעצמי, בוא נזכור מאיפה באנו 

והיכן היינו אלמלא המהפכה".
היכן היית אתה, יגאל גואטה, אלמלא קמה ש"ס?

מילדי  אחד  את  בעצמי  רואה  שאני  לומר  מתבייש  לא  "אני 
המהפכה. אם לא הייתה המהפכה של ש"ס, אני יגאל גואטה הייתי 
פועל קשה יום בקריית שמונה. את מהפכת עולם התורה הספרדי, 
את העובדה שבחורים הולכים בראש מורם לישיבה ספרדית, ואת זה 
שכל האנשים שלנו השתלבו בעשייה ציבורית, בתעסוקה מכובדת 
בעולם העסקי ולא בעבודות דחק, אנחנו חייבים למרן עטרת ראשנו 
דרעי,  הרב  התנועה  יו"ר  ולשלוחו  זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון 
ועל זה צריך שתהיה הכרת הטוב. בעיני הוא מסר נפש כשחולל את 
היום.  את המהפכה  נפש כשמחזיר  ומוסר  מרן,  בהוראת  המהפכה 
לכן קמתי ואמרתי זאת בנאומי הראשון בנוכחות כולם ולא אהסס 

לומר זאת שוב ושוב".

מי הבא בתור
האמנת במוצאי הבחירות כשלפנייך ברשימה עוד שניים 

שלא נבחרו, שאחרי פחות משנה תושבע כחבר כנסת?
"לא רק שלא האמנתי. לא חשבתי על זה בכלל. בתפיסת 
עולמי אני חושב שלא מגיע לי כלום. כשזה יבוא והקב"ה 

יחליט שזה יהיה, זה יהיה".
בקולו  מחודש  למעלה  לפני  כאן  אמר  דרעי  אבל 
שבכוונתו למנות אותך. אין ספק שזה דגדג לך. למה לא 

הרמת טלפון ושאלת: אריה, מתי זה קורה?
"שר הפנים דרעי הזכיר את זה גם בישיבת הסיעה. בכל 
לי  פניתי אליו אפילו פעם אחת. אמרו  לא  התקופה הזאת 
אנשים, הוא אמר, תתכונן, זה יקרה השבוע. אמרתי להם, 
אם זה יקרה, זה יקרה. אני לא חושב שזה מגיע לי וכופר 
לדעת  צריך  ציבור  שליח  ג'וב'.  לי  לסדר  'חייבים  במושג 

שכלום לא מגיע לו בדין ומה שיבוא, יבוא".
חכה, חכה, כשיתחיל מבול הפניות של המקורבים ובני 

המשפחה לסידור עבודה. 
יום שפרסמתם בקו עיתונות  "אספר לכם משהו. באותו 
את דברי דרעי על הרצון שלו לראות אותי בכנסת, התקשר 
לי:  ואמר  שמו,  את  אזכיר  לא  יקר,  איש  שלנו,  פעיל  אלי 
'אין כמוך, אתה הכי ראוי' ואני בליבי חושב: נו, מה הוא 
הבן  את  לקחת  חייב  'אתה  כמובן:  הגיע,  מיד  וזה  רוצה? 
ויעזור לך'. אמרתי לו: קודם כל  שלי לצידך. הוא מוכשר 
אני לא חבר כנסת וגם אם אהיה, אשב ואשאל כי אני חדש 
אומר  לבחור  ממני  ויבקשו  במידה  אבל  להתייעץ  ומעונין 
לך דוגרי כבר מעכשיו: הבן שלך לא יהיה אצלי בלשכה. 
אמר לי אותו אדם, 'למה להיות שלילי מההתחלה?'. אמרתי 
לו, אנשים פה עובדים שלושים שנה, רצים ונקרעים למען 
התנועה, אני אקח אותם ולא בן של מקורב. אמרתי לו, אתה 
אולי רגיל שמורחים אותך אבל אני אומר לך את האמת כפי 

שהיא. תמיד, לכל אחד".
ותישאר אותו דבר?

בוודאי  מכירים.  שכולם  העממי  יגאל  אשאר  "בוודאי. 
ובוודאי שאתנהג כך בעבודה היומיומית".

אחר.  יגאל  פתאום  ראינו  הכנסת  דוכן  על  כשעמדת 
נקרא לזה: משתמש  בורר את מילותיו.  ממלכתי, שקול, 

במילים של בית מרקחת... 
"כשאעלה על הפודיום אתבטא כפי שראוי לנאום ולדבר 
על הבמה בכנסת ישראל אבל בוועדות וכלפי הציבור אנהג 
הגישה  שרק  חושב  שאני  בגלל  וזה  עממית  דרך  באותה 
דרך  אין  העממיות.  המצוקות  את  לפתור  יכולה  העממית 

אחרת".
המשבצת  על  אותך  לשים  כדי  שח-מט  שיחק  דרעי 

הנכונה. אנשים שואלים, מדוע הוא בחר דווקא בך?
שלושים  במשך  שלי  הפעילות  את  מכיר  הוא  "כי 
לא  אלי,  שהגיעה  בעולם  בקשה  שאין  יודע  הוא  שנה. 
התגייסתי  שלא  העם,  מפשוטי  גם  אלא  מהבכירים  רק 
אנשים  צריכים.  שאנחנו  מה  זה  בה.  לטפל  כדי  כוחי  בכל 
שגדלו בשטח, שמכירים את המצוקה של השני ואני חושב 
כגדולה  קטנה  בעיה  לכל  להתייחס  למדתי  הזה,  שבעניין 
ולראות בה כבעיה שלי. כשאני לא מצליח לטפל במשהו, 
חושב  לא  אני  זה.  את  הבין  אריה  אישי.  כישלון  חש  אני 
אגב, שאחרים פחות טובים ממני. מיכאלי הלך להסתדרות, 
חיים ביטון ידידי עושה עבודה נפלאה ברשת מעיין החינוך 

ובסופו של דבר הגיע התור שלי".
בסוף העבודה בכנסת היא לא רק עשייה למען הפרט 
אלא גם מלחמה עקבית בוועדות. אתה כבר יודע באיזה 

ועדות תשב?
"בעיני גם זה סוג של עשייה למען הפרט. לגוף העניין, 
אמרתי שאלך לאן שישלחו אותי אבל ביקשתי לא לשבת 
נלחמים  כולם  איך  בעירייה  ראיתי  ועדות.  משתי  ביותר 
לשבת בכמה שיותר ועדות ומרוב חברויות הם לא מגיעים 

בסוף לאף ועדה". 
בוועדת הפנים, כמי שבא מהרשויות  מן הסתם לשבת 

המקומיות?
אני  הפנים  נושא  כל  את  אותי.  מעניין  בהחלט  "התחום 
מכיר היטב מתפקידי בעיריית בני ברק, אבל נושא הרווחה 
שקשור  מה  כל  בחיי.  וערכי  מהותי  יותר  הרבה  חלק  הוא 
לחלש ולנזקק זהו המוטו שלי. בכל מקרה אני סומך על יו"ר 

התנועה שישבץ אותי במקום המתאים".
איך  מסתיימת.  הקדנציה  קדימה,  שנתיים-שלוש  קח 

תוגדר מבחינתך הצלחה ועמידה במשימה?
ואצהיר הצהרות  חוקים  ציפית שאכריז שאחוקק  "אולי 
יידעו שהם פונים  אבל מבחינתי הצלחה תהיה אם אנשים 
אלי והפניות מטופלות כמו שצריך. אם בסוף קדנציה אעשה 
מאזן ואראה שכל פנייה ללשכה שלי טופלה עם הרבה חום 
שאנחנו  יידעו  שאנשים  הוא  שלי  היעד  וי.  אסמן  ואהבה, 
כתובת לבעיות וכאשר הם פונים אלי הם יקבלו מענה ראוי. 

זו תהיה הצלחה מבחינתי ובזאת אבחן".
בהצלחה.



רגע אחרי שהושבע כחבר כנסת מטעם ש"ס שוטח ח"כ יגאל גואטה את ה'אני מאמין' האישי והתנועתי:



פעילות קידום בריאות נרחבת 
עניפה  פעילות  במסגרת 
בריכוזים  בריאות  לקידום 
החרדיים ברחבי הארץ, עסקה 
החולף  השבוע  במהלך  מכבי 
לחורף  מיוחדת  בפעילות 

כאשר במהלך השבוע החולף התפרשו דיילים בתלבושת 
וילדיהם  לתושבים  והפעילו  החרדיים  בריכוזים  מכבי 
הקרים.  החורף  ימות  את  להנעים  מיוחד  זיכרון  משחק 
המודעות  את  להגביר  נועד  הפיקה  שמכבי  המשחק 
והזיכרון  המחשבה  את  לחדד  בריאות,  קידום  לערכי 
ומתאים לכל בני הבית. במכבי שרותי בריאות השקיעו 
בהפקת המשחק זמן ומחשבה, במטרה להעשיר את הידע 
של הילדים כיצד  נשמור על הבריאות  בחורף. המשחק 
של  מעולמם  נושאים  לבין  בריאות  נושאי  בין  משלב 
הילד והבית הקשורים לחורף כגון: ברכת הברק והרעם 
ועוד. הפעילות עוררה עניין והתרגשות רבה בקרב אלפי 
הילדים ומשפחותיהם שהביעו התעניינות רבה בהפעלה 

המיוחדת ובקופסאות המשחק המהודרות.

תואר ראשון במנהל עסקים עם 
התמחות במערכות מידע

הקריה  של  החרדי  הקמפוס 
מזמין  בירושלים,  אונו  האקדמית 
ראשון  לתואר  ללמוד  אתכם 
יוקרתי- B.A.  במנהל עסקים עם 

החדשה  ההתמחות  מידע.  מערכות  בניתוח  התמחות  
בניתוח מערכות מידע פותחת את השער לקריירה בחברות 
בנוסף  בתחום.  מגוונות  תעסוקה  ולאפשרויות  הייטק 
בתואר  נוספות  התמחויות  אונו  החרדי  הקמפוס  מציע 
במנהל עסקים: מימון ושוק ההון, ייעוץ פנסיוני וראיית 
)עריכת  למשפטים  הפקולטה  בנוסף,  חשבון)במרכז(. 
לסיוע  מיוחדות  מלגות  גם  לכם  מוצעות  באונו  דין(. 
ב--14.2.16  מתחילות  הגברים  מכינות  הלימוד.  בשכר 
 ה' אדר א' הזדרזו והבטיחו את מקומכם: 03-7382270

ימים אחרונים למבצע 
מבצע יצירות אוריגמווּו באריזות 
מקבוצת  עלית  פרה  שוקולד 
ליישרות  נכנס  שטראוס, 
הקרוב,  שלישי  ביום  האחרונה. 

ט"ז שבט תשע"ו )26.1.16( יסתיים המבצע ואלפים כבר 
קיפלו אוריגימי באינספור עיצובים, שלחו את הצילומים 
דיגיטלית  במצלמה  לזכות  ויכולים  המבצע  לכתובת 
קונים שוקולד פרה  כיצד משתתפים?  יוקרתית במתנה. 
האריזה  את  מקפלים  החדשים,  בעיצובים  עלית  של 
התמונה  את  ושלחו  אותה  מצלמים  אוריגמי,  לפרה 
לת.ד  או   ellite3440@gmail.com המבצע:  לכתובת 
2646 בני ברק. 50 קיפולי הפרות המוצלחים, המעניינים 
והמגוונים  ביותר יזכו את שולחיהם במצלמה דיגיטלית 
.)7-28.1.16( שבט  ט"ז  עד  המבצע  במתנה.   יוקרתית 

כשזה סמיך יותר, זה מנקה ומחטא טוב יותר
שאתם  שברגע  הזו  התופעה  את  מכירים 
לפני  ועוד  משטח  על  אקונומיקה  שופכים 
שהספקתם להניח את  הבקבוק, הנוזל כבר 
מאוד  לכם  כדאי  אז  הניקוז?  בחור  נעלם 
ז'אוול אקונומיקה סמיכה"  להכיר את "סנו 
מעולים,  וחיטוי  ניקוי  הלבנה,  כושר  עם 
לשימוש.  יותר  שנוח  וצמיגי  סמיך  במרקם 
מכיל חומר פעיל  מרוכז המשמיד חיידקים, 
שומנים  וממיס  ועובש  פטריות  וירוסים, 

לניקוי יסודי. בזכות הנוזל הסמיך, המוצר יעיל במיוחד 
לניקוי משטחים אנכיים. ניתן להשיג באריזות של 1 , 2  

ו-4 ליטרים.

hila@kav-itonut.co.il - עריכה: הילה פלאח

מתחדשים צרכנות
חברת הטיפוח השוויצרית 
JUVENA גאה להציג: 
קרם לחות עם גוון נגד הזדקנות 
העור לכל סוגי העור ולכל גיל. 
מחיר: 399 ₪ להשיג ברשת 
הסופר פארם

 YVES ROCHER מותג הקוסמטיקה הבוטנית
מציג מארז יוקרתי במהדורה מוגבלת הכולל: 

בושם Eau De Perfume בגודל מלא 50 מ"ל 
ובקבוקון מיוחד לנשיאה 

בתיק בגודל 
5 מ"ל. 

מחיר: ₪179

אסתי לאודר, החברה שזה שישים שנה מוכרת 
את מוצרי האיפור, הטיפוח והבישום, מביאה לך 

בשמים עשירים ויוקרתיים בעלי ניחוח 
בלתי נשכח המשלבים פירות 
'Beautiful' :ופרחים ייחודיים

Beautiful', Sensuous Noir'
,MODERN MUSE,

 Youth Dew ועוד

מותג האיפור המקצועי 
 Smashbox Cosmetics
משיק ג'ל אייליינר עם 
נוחות נשיאה ומריחה של 
טוש העמיד עד 36 שעות. 
גוונים: שחור וחום

בעקבות ביקוש 
הצרכנים, אסם 
מחזירה למדפים 
במהדורה מוגבלת 
את "ביסלי במבה 
MIX". שני החטיפים 
האהובים והמובילים 
בישראל בשקית 
אחת

רשת שילב משיקה קולקציית 2016 למותג 
ויטמינה ג'י Vitamina G האיטלקי שמעניק 

לתינוק התפתחות והנאה תוך 
כדי משחק. דוגמת 

מחירים: שולחן 
פעילות ראשון 

במחיר 99.90 ₪
במקום 169.90 ₪

NUXE מותג הדרמו-
קוסמטיקה במבצע 
מפנק: מוצרי סדרת 
Merveillance Expert

במחיר של 169₪ ליחידה, 
סדרת אנטי אייג'ינג חדשנית 

לטיפוח עור הפנים, לנשים בגילאי +40 ו-25% הנחה 
על שאר מוצרי הטיפוח של NUXE. בין התאריכים: 
21.01-3.02.2016 בסופר-פארם

 AVENT פיליפס
משיקה את הדור 
הבא של הבקבוק 
 AVENT פיליפס -
קלאסי+, דגם חדש 
ונוח לתפעול, תוך 
שמירה על המערכת 
הייחודיות להפחתת 
גזים. מחיר: 44.90 ₪  

יקב יתיר והיינן 
המוערך ערן 
גולדווסר משיקים 
את היין הלבן 
ויונייה יתיר מבציר 
2014 מחיר מומלץ 
לצרכן: 90 ₪ 

Laline משיקה סדרה מיוחדת תחת 
 Everybody Needs A Hug :הקונספט

בגוונים של זהב ושחור, 
במהדורה מוגבלת 

לכ-3 חודשים

חורף חם בטעמן: 
"שקדי מרק" 
 "XL ו"שקדי מרק
מצטיינים בחומרי 
גלם משובחים 
והופכים כל ארוחה 
משפחתית לחגיגה 
אמיתית

יש לכם ספל 
טרמי של 
סונול? זכיתם 
בקפה מהביל 
ב-5 ₪ למשך 
שנה מיום 
הרכישה

ORLY יצרנית הלקים 
האמריקאית משיקה 2 מייבשי 
 QUICK DRY DROPS :לק
טיפות מהירות בהזלפה לייבוש 
מהיר של הלק ומייבש לק מהיר 
דו תכליתי המסייע בשימור 
הפיגמנג. להשיג 
במכוני הציפורניים ובפארמים

'יקבי ברקן' 
מציגים לראשונה: 
מרסלאן- זן חדש 
בסדרת ספיישל רזרב, 
ראשון הבציר לשנת 
2013 כ- 70 ₪ לצרכן. 
כשר בהשגחת הרבנות 
הראשית לישראל

המותג 
הקולינארי 

"מאסטר שף" 
משיק סדרה חדשה: קוסקוס חיטת סולת, חיטה 

מלאה ולראשונה: קוסקוס אסלי-100% חיטת דורום. 
מחיר: 7.5 ₪  כשרות: חת"ס ב"ב

 רשת האיפור 
  SACARAוהקוסמטיקה
מציעה:   מארזים מפנקים 

ומהודרי ם  
החל מ- 19.90 ₪  

 TAMAR cosmetic line
סדרת מוצרי הטיפוח החדשנית 

מבית "שוורץ קוסמטיקה" 
מתרחבת עם המוצרים: שמפו, 

מרכך וקצף אמבט על בסיס 
תמצית פרי התמר 

מחיר: 21 ₪ - 23.5 ₪ )500 סמ"ק(

חטיפים  ללא גלוטן
המודעות  לנוכח 
וגוברת  ההולכת 
מודעת,  לתזונה 
חברת  החליטה 
כמהלך  כרמית 
לפתח  אסטרטגי, 

סדרת מוצרים רחבה תחת המותג 'חופשי' תוך מתן דגש 
ליהנות  לצרכן  גם  תאפשר  הסדרה  פשרות.  ללא  לטעם 
מחטיפים איכותיים וטעימים, אשר אינם מכילים גלוטן 
ללא  וופלים  החדשים:  המוצרים  'חופשי'.  מותג  תחת 
ציפוי- וופל בטעם שוקולד, לימון, קוביות וופל במילוי 
חטיפי  קוביות,  שוקולד-  מצופים  וופלים  אגוזים.  קרם 
בטעם  וופל  ואצבעות  ופל  אצבעות  חלב,  מריר,  בארים 
מעולה,  מריר  שוקולד  חלב.  שוקולד  ובציפוי  שוקולד 
צימוקים  עם  שוקולד  וחטיפי  מעולה  חלב  שוקולד 
וקורנפלקס. המחירים ינועו בין 6.90 – 10.90 ₪ כשרות: 

בד"צ העדה החרדית.

לשיער רך כמשי 
את  מציגה  קוסמופארם 
עם  לשיער  הטיפוח  סדרת 
 .Alpha Touch -נוסחת ה
טאצ'  אלפא  ה-  קומפלקס 
בויטמינים  מועשר  הייחודי, 
משי  מגע  לשיער  ומעניק 
נעים, רכות מתמשכת וברק 
שימוש  לאחר  זמן.  לאורך 

אחד השיער קל לסירוק ונעים למגע, לאחר שבוע השיער 
ובעל  חזק  גמיש,  השיער  חודש  לאחר  ברק,  ומקרין  בריא 
מגע משי. הסדרה כוללת 4 סדרות של שמפו ומרככי שיער 
לשיער  יבש,  לשיער  רגיל,  לשיער   : השיער  סוגי  למגוון 

מתולתל, לשיער צבוע ושמפו +מרכך.

בעקבות תנופת הפיתוח
הנהלת  חברי 
הרב  מכבי 
ג  ר ב צ י ט ש
פרוינד  והרב 
ש  א ר ו
מר  המחוז 
לשץ,  גידי 
סיור  ערכו 
ם  י ז כ ר מ ב
ם  י י א ו פ ר ה
ם  י ש ד ח ה

של מכבי בירושלים. לפי נתוני הביטוח לאומי, מעל 5000 
ירושלים  במחוז   2016 מתחילת  הצטרפו  חדשים  חברים 
מרכזים  שני  יפתחו  הקרובים  החודשיים  במהלך  והשפלה. 
והרב  שטיצברג  הרב  מכבי  הנהלת  חברי  נוספים.  רפואיים 
בשיפור  רבות  משקיעים  והמרחב  המחוז  "הנהלת  פרוינד: 
מתקדמים  מרכזים  מצאנו  החברים,  כלל  למען  השירות 
ראש  החרדית".  הקהילה  חיי  לאורח  מושלמת  בהתאמה 
השנה  במהלך  מאד  הרבה  השקיע  מכבי  כי  ציין  המחוז 
אולטרסאונד  מכשירי  מכבי  רכשה  השאר  בין  האחרונה, 
את  להתאים  מנת  על  שקלים  אלפי  מאות  של  בשווי 
ולרוח התרבות של  רפואת הנשים לצרכי המגזר החרדי 
השונים. הבריאות  מתחומי  אחד  בכל  וכך  מכבי,   חברי 

דקה אחת, ואין חיידקים!
ניקיון יסודי בבית יכול להיות סיפור הרבה יותר פשוט, 
בתנאי שאתם משתמשים בסנו ג'ט. סנו מציגה את סדרת 
סנו ג'ט החדשה לניקוי יסודי והשמדת 99.9% מהחיידקים 

היעילה  הדרך  דקה,  בתוך 
והמהירה לנקות את כל הבית. 
לכם  מאפשרת  ג'ט  סנו  סדרת 
ליהנות מניקיון יסודי ועוצמתי 
ומשמידה   הג'ט,  במהירות 
המצטברים  החיידקים  את 
בבית  השונים  המשטחים  על 
בתוך דקה אחת בלבד. בסדרת 
מוצרים  שלושה  ג'ט  סנו 

המעניקים פיתרון מושלם לניקוי יסודי בכל חלקי הבית: 
סנו ג'ט לניקוי כללי ורצפות, סנו ג'ט קצף לניקוי יסודי 
האמבטיה. בחדר  יסודי  לניקוי  קצף  ג'ט  וסנו   במטבח 

תלמידת מבחר מצטיינת ארצית 
בטקס חגיגי שיתקיים בעוד כשבוע 
ל-12  הצטיינות  תעודת  תוענק 
בפרויקט  ומתנדבות  מתנדבים 
של  וליווי  תמיכה  פרויקט  פר"ח, 

מרחבי  וסטודנטיות  סטודנטים  ע"י  ספר  בית  תלמיד 
 12 פר"ח  פרויקט  הנהלת  בוחרת  לשנה  אחת  הארץ. 
ההתנדבות  שבמהלך  מצטיינים  ומתנדבות  מתנדבים 
לשפר  והצליחו  דופן  יוצאת  מסירות  הציגו  שלהם 
של  והרגשיים  הלימודיים  התפקודים  את  משמעותית 
התלמידים. השנה בחרה הנהלת פרויקט פר"ח את אחת 
התואר  במבחר.  תקשורת  קלינאות  מסלול  מתלמידות 
עם  ילדה  בליווי  התנדבות  בעקבות  לה  ניתן  המכובד 
סיפור חיים קשה במיוחד. מנכ"ל מבחר אומר כי "אנחנו 
אני  פר"ח.  בפרוייקט  ושמחים להשתתף  גאים  כמכללה 
אישית לא מופתע מהזכייה הזו. התלמידות שלנו פועלות 
מתוך תחושת שליחות עמוקה ואך טבעי שהכרה בעשייה 
המבורכת שלהן תגיע גם מגורמים מחוץ לכתלי מבחר".

קפסולות אבקת כביסה מרוכזת
סנו  סנו:  מבית  חדש  מנצח  מוצר 
 ACTIVE POWDER- מקסימה 
כביסה  אבקת  קפסולות   CAPS
'סנו  הכביסה  אבקות  מסדרת  מרוכזת 
מקסימה'. במארז החדש 40 קפסולות 
כביסה  אבקת  המכילות  מסיסות 
החודר  פעיל  חמצן  בתוספת  מרוכזת, 

אבקת  קפסולות  קשים.  כתמים  ומפרק  הסיב  לעומק 
נוחות  הכביסה,  סוגי  לכל  מתאימות  מקסימה,  כביסה 

וקלות לשימוש מהיר, מתאימות לעד 40 כביסות.

העסקאות המשתלמות ביותר 
ביג ליס וסוכנות מורשה 'אלבר' פותחת את שנת העסקים 
הבטוח  במסלול  עסקאות  של  ענק  מגוון  עם   2016
המשתלמות  העסקאות  את  לקבל  ללקוח  שמאפשרות 
הבלעדי  השקוף  המימון  במסלול  הרכב,  בעולם  ביותר 
ל'ביג ליס' ללא הפתעות וללא תוספות. עסקאות בלעדיות 
דגש  בשימת  בארץ  המובילים  הרכב  יבואני  עשרות  עם 
על רכבים המתאימים למגזר החרדי ובעסקאות במחירים 
נוספים: -1-700 ליס'. לפרטים  'ביג  בלעדיים ללקוחות 
בירושלים  ליס  ביג  של  התצוגה  באולמות  או   550-650

ברחוב ירמיהו 39 ובבני ברק ברחוב כהנמן 106 

SMASHBOX COSMETICS מותג האיפור
משיק את פלטת הצלליות בעלת אינסוף האפשרויות: 

DOUBLE EXPOSURE PALETTE       צלליות 
ההופכות ל- 28 במגע עם מים
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הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

 י"ז-י"ט שבט תשע"ו  27-29/01/16
                       

            

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים







+5 חדרים



וילות ובתים

3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא
פנטהאוז ודירות גן

■








+5 חדרים4-4.5 חדרים

■
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■





3-3.5 חדרים

 ■









■



מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

דופלקסים
■






■












■












לפרסום
בלוח

03-6162228

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.

■





הסרת שיער
בלייזר 
לגברים

ללא 
גילוח 
בפנים

מבצע - טיפול ראשון 49.90&

הסרת שיער
בלייזר
לנשים 

ללא 
גילוח 
בפנים

לפרטים: 1-700-702-109

ע"י מטפל גבר

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■






■
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 ■






פנטהאוז ודירות גן

■









■





דופלקסים
■








■
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■
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4-4.5 חדרים

■









■







■







■







■







■








■









■





amitayperfectprocoil
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wwwaduardmecoil
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yosiyagengmail

com
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  י"ז-י"ט שבט תשע"ו  27-29/01/16 203-6162228

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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319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים
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øמחפש דירה
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+5 חדרים

לפרסום
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03-6162228
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בהזדמנות מתיווך!!

לפרטים 
שלמה: 054-2000089

ישי: 054-5889024

למכירה 3 חדרים 
קומה ג', מוארת, 70 

מ' מעוצבת. כולל 
גג 75 מ' + זכויות 

1,330,000&והיתרים

■






■





+5 חדרים

■







■




■




■




■





■





■








■






■





■





■









■









+5 חדרים

פנטהואזים ודירות גן
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אור הגנוז
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ונופש
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בית שמש

בני ברק
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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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מושב תרום
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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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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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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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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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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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מכוניות
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סיאט
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יונדאי

שברולט
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מוצרים 
rושירותים
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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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לפרסום
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■






■



■








■







■






■






■




■





■





■




■




■




■


■


■


■





■
INFINITY



■




■




■


■


MP■




■





■


■




■


■




■




■

ITEL



■


■

WATT



■




■




■


■




■


■


■
uneverse



■




■
ATLUSA Goldline







■




■


■


■


■





■




X■




■


■


■




■





■
XX



■
XXX



■


■


■


■




■
X




■



■






וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  י"ז-י"ט שבט תשע"ו  27-29/01/16 603-6162228



■








■





■




■





■




■




■





■







■




■





■





■




מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
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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.
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 
במצב טוב, טרייד אין- החלפה

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
050-2030007
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חירום

תחבורה
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תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני
דרושים 

מאבטחים
לאחר 

שירות צבאי  

לב"ב ולכל חלקי 
הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■
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■
invest







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

הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר
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rivkagmailcom
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JOBSimagestore
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jobsmyfacecoil
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למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/יות מכירותדרושים/ות 

054-2044168
shay@lottodeal.co.il

ריטה
שכר גבוה למתאימים

■





adikidumpluscoil
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tamaryfcpacoil
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■




מחסנאי/ת 
לח. אלקטרוניקה

ניפוקים, קליטות, ספירות, קיוטים
ידע בתוכנת  ERP פריוריטי  

נכונותלשעות עבודה מאומצות
-חרוץ, מוסר עבודה גבוה-
elits@elmomc.com :קו"ח למייל  
טלפון: 03-9292304   

לישיבת תל אביב "מעלה אליהו" 
דרוש עובד תחזוקה

moshe@ytlv.co.il ניתן לשלוח קו"ח

שעות העבודה: 
יומיים בשבוע, 8:30 – 13:00

תחילת עבודה: מידית
שכר ותנאים: טובים

תנאי סף:

 עדיפות תנתן ל:
בעלי תעודת חשמלאי מוסמך

בעלי רישיון נהיגה

נסיון משמעותי 
בתחום התחזוקה

03-9095877 קו"ח 
לפקס':

שליטה מלאה באופיס
(לרבות אקסל ואאוטלוק)

נסיון מוכח בעבודה 
משרדית

אנגלית כשפת אם חובה!!
נכונות למשרה מלאה

דרושה מזכירה 
למשרד באלעד
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לחברת ניהול פרוייקטים 
דרושים:

מהנדסי בניין, 
מנהלי פרוייקט,
מהנדסי ביצוע 

ופיקוח

052-2815264

לרציניים 

משרות 

לטווח ארוך

■
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■







'פמילינק' מאפשרת לאישה החרדית להזמין 
מוצרים ממיטב אתרי הקניות בעולם. בעזרת 
תוכנה ייחודית, אנחנו מסננות אלפי פריטים 

המותאמים לציבור החרדי ומעלות אותם 
לקטלוג ממוחשב ונוח. הלקוחה בוחרת 

פריטים מהמסך - ופמילינק מטפלת בהכל: 
הזמנה, משלוח ומעקב עד הגעת המוצרים. 

את מוזמנת לארח מכירה של פמיליק 
בביתך ולקבל אחוזים מהרווחים. 

שלחי פרטים ל-

■



ygmailcom

נתן: 053-5230211

נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

שכר�מעוֹלה�ֹלמתאימות

ִדרושות
גננות�וסייעות

ם
ֹלו

ה
י

ֹלצהרוני�המשכיֹל
בפתח�תֱקוה�וגבעתיים

יתרון - !ניסיון�ֱקוִדם

יכוֹלת�ֹלהפעיֹל�וֹלעניין�יֹלִדי�גן
ימים�בשבוע 5 התחייבות�ֹלעבוִדה

נא�ֹלפנות�בין�השעות
17:00-19:00או9:00-13:30

054-2195815,054-2508024

ִדרישות:

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@spotnik.co.il או במייל
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yaronlavgmailcom
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