
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה
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מחירים
תחרותיים!

) ֹלביטוח סוכנות פתרונות בע”מ2009הירשוביץ (

מבטחים רכב
בהירשוביץ!

פרשת בא
כ. 16:22 י. 17:36ירושלים

כ. 16:38 י. 17:38
כ. 16:17 י. 17:37              

ב"ב
פ"ת

שר הבריאות יעקב ליצמן שנבחר השבוע כשר הכי פופולארי בראיון ל"קו עיתונות"

"חיסוני השפעת 
יינתנו בכל בתיה"ס"

"למדתי שהציבור מעריך שני דברים: יחס אישי לפרט ועקביות בעבודה"  "אני לא 
רץ לתקשורת כדי להביע דעה לא על אובמה, לא על איראן וגם לא על ועדת הכספים 
ומשרד החינוך, אבל לומר שאינני מעורב זהו הבל"  ההסדר שגיבשתי, של קצבאות 

חיסכון לכל ילד, הוא הישג גדול עם משמעות לטווח ארוך ואני חייב לציין שהוא 
נעשה בתיאום על כל החברים מיהדות התורה ומש"ס" / בית ספר לפוליטיקה

ליברמן: "גפני החליט להפוך אותי ללוחם נגד החרדים. זו 
הייתה הצגה שבוימה מראש"  גפני: "מי שעם החרדים 

אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני נגדו" / בי"ס לפוליטיקה

עימות גפני-ליברמן

שמחה לכבודה 
של תורה

בבית הכנסת 'חזון עובדיה' שבשכונת 
הדר גנים בפתח תקוה, נערך השבוע 
מעמד הכנסת ספר תורה לזכרו של 
המחנך הדגול הרה"צ רבי משה 

אשכנזי זצ"ל / עמ' 4

ההילולא השנתית 
של הבבא סאלי

בביתו של מנצח מקהלת "פרחי ירושלים" נערכה 
השבוע ההילולא המסורתית של הבבא סאלי זיע"א 
 בהילולא השתתפו רבים מנכבדי העיר, ובראשם 

ראש העיר וסגניו, וזמרים ואמנים / עמ' 8

מחירי הדירות בפתח תקווה 
ממשיכים לעלות  בתוך שנה בלבד 

עלה המחיר למ"ר דירה ב-8%
/ עמ' 6

מחירי הנדל"ן 
בפ"ת - בעליה

מרת חווה 
צ'רבוניץ ע"ה
שוב אסון פתאומי בפתח תקווה: מרת 
חווה ציפורה צ'רבוניץ ע"ה, התמוטטה 
לפתע בביתה והלכה לעולמה  אסון 

זה מצטרף לשורת אסונות שידעה 
לאחרונה פתח תקווה התורנית / עמ' 6

 NetanelEngel@gmail.com :מייל
www.netanelengel.co.il  :אתר

נתנאל אנגל
שירותים ואחזקות

שיפוצים כלליים | דירות ובניינים
תוספות בניה, הריסה ובניה, אינסטלציה, צבע,

עבודות גבס/גמר, יעוץ ותכנון

052-2805604
לא בשבת קמפוס אירוח לשבתות

לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

פרסם
ותתפרסם

שלוחה 03-5796643121

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000



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

תוקף המבצע עד 22.01.16 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 ₪



בראשות מנהיגה הרוחני של פתח תקווה

יתקיים אי"ה בליל שבת
פרשת בשלח ”שירה“- 22.1.16

במרכז חסידות מישקולץ
רחוב סלנט 8, מרכז העיר פתח תקוה

בשעה 20:30 בערב
את ה׳טיש׳ ינעימו

מקהלת
חסידי מישקולץ 

עם הלחנים החדשים
עזרת נשים פתוחה

אמירת
״שירת הים״ ברוב עם

”בנערינו ובזקנינו נלך... כי חג ה‘ לנו“מעמד

׳טיש׳ וחלוקת פירות ט״ו בשבט לברכה והצלחה
שהיא סגולה בדוקה לפרנסה

שבת בשלח 
שירת הים

בחצר הקודש מישקולץ



בפתח-תקוה12 " ב תש"ע 121//1   ה' בשבט תשע"ו 415/1/16 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

שמחה לכבודה של תורה

הדיינים ביקרו במרכז 'קשר'

 

בבית הכנסת 'חזון עובדיה' שבשכונת הדר גנים בפתח תקוה, נערך השבוע מעמד הכנסת ספר תורה 
לזכרו של המחנך הדגול הרה"צ רבי משה אשכנזי זצ"ל  במעמד צוין גם הוצאת ספרו החשוב 

"יסודות הקריאה" במהדורה חדשה ומאירת עיניים
מאת: אהרן נצר

השבוע  התקיים  ומרגש  מיוחד  במעמד 
מעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס ברוב פאר 
עובדיה'  'חזון  המרכזי  הכנסת  לבית  והדר 
ע"ש מרן זצוק"ל בפתח תקוה, שנכתב לזכרו 
ולע"נ של המחנך הדגול מזכה הרבים הצדיק 
תשב"ר  לימד  אשר  זצ"ל  אשכנזי  משה  רבי 
לאלפי ילדי ישראל בת"ת 'שתילי זיתים' בבני 
ברק בנאמנות ובמסירות רבה במשך עשרות 
ישיבות  ראשי  של  בהשתתפותם  בשנים 
בציון  נכתב  התורה  ספר  חשובים.  ורבנים 

לארבע שנים להסתלקותו.
למרות מזג האוויר הסגרירי וגשמי הברכה, 
האחרונות  האותיות  כתיבת  מעמד  התקיים 
הרב  המחנך  הכנסת  בית  גבאי  בנו  בבית 
הגאונים:  הרבנים  במעמד  אשכנזי,  יהודא 
רבי ניסים בן שמעון ראב"ד ת"א, רבני העיר 
הרב  הלוי,  מיכה  והרב  אטיאס  בנימין  הרב 
רוזנבאום,  יקותיאל  הרב  פיג'ו,  עזריה  חיים 
הדיין הרב אלון אבידר, הרב מאיר אלול, חתן 
החשובים  והרבנים  טנז'י,  מאיר  הרב  המנוח 
שיחי'  הרבנים  המנוח  בני  זיאת,  למשפחת 

ועוד.
תורה  בספר  האותיות  כתיבת  סיום  עם 
התורה  ספר  והכנסת  היריעות  ותפירת 

ק-לי  'זה  בבחינת  ומפואר  מוכסף  לארגז 
תחת  חוגג  והמון  בתהלוכה  יצאו  ואנווהו', 
אפריון בשירה ובריקודים לכבודה של תורה 
הכנסת,  בית  לכיוון  הראשיים  ברחובות 
את  סגרו  תנועה  שוטרי  הדרך  כל  כשבמשך 

הכבישים בה עברה התהלוכה. 
בראש התהלוכה נראו המוני ילדי תשב"ר 
עם  יחד  זיתים"  "שתילי  תורה  תלמוד  שע"י 
המחנכים הנמנים על תלמידיו של הרב זצ"ל, 
ברחובה  תורה  לכבודה של  ומפזזים  רוקדים 

של עיר.
המרכזי  הכנסת  בית  לרחבת  הגעתם  עם 
יצאו  גנים',  'הדר  בשכונת  עובדיה'  'חזון 
תורה  כשספרי  המתפללים  לקראתם 

ופתחו  הקודש  מארון  שהוצאו  בזרועותיהם 
מנופפים  החמד  כשילדי  ברחבה  במעגלים 
כשהם  נמשכה  השמחה  מוארים,  בלפידים 
לאחר  רבה.  בשמחה  הכנסת  לבית  נכנסים 
אמירת מזמור לדוד וימלוך ד' כנהוג, הוכנסו 
בארון  להיכל  זה  אחר  בזה  התורה  ספרי 
זצוק"ל  מרן  של  ע"ש  הכנסת  בבית  הקודש 
היה  זצ"ל  אשכנזי  משה  רבי  המנוח  אשר 
לתפילת  ונגשו  אהבה  בעבותות  עימו  קשור 

ערבית ברוב עם.
מצוה  לסעודת  התאסף  הקהל  מכן  לאחר 
מ"מ  ציבור,  ואישי   רבנים  נכחו  בה  אשר 
רה"ע הרב אוריאל בוסו , חברי המועצה הרב 
גינת והרב שוקר שנשאו דברי תורה לכבודה 

של תורה.
בדבריהם העלו על נס את דמותו האצילית 
של עובד ה', תלמיד חכם, מלמד דרדקי שידע 
תלמידיו,  על  שמים  ויראת  תורה  להאהיב 
דוגמא של שליח ציבור שעליו נאמר כי כולו 
הענווה  כשסמל  ה',  עבד  משה  בבחינת  היה 
והאמת לראשו בכל אורחותיו, חקוקה היטב 
בת"ת  הן  תלמידיו,  אלפי  של  בליבותיהם 
החיים'  'אור  בביהכ"נ  והן  זיתים'  'שתילי 

ועוד.
לכבוד ציון האזכרה ליום פטירתו והמעמד, 
החשוב  ספרו  את  הוציאו  המשפחה  בני 
"יסודות הקריאה" במהדורה חדשה ומאירת 
עיניים לאחר שהמהדורות הקודמות אזלו מן 

השוק.
ונשגב  קדוש  ערב  ננעל  המעמד,  בתום 
מעלת  על  וחיזוק  עילאית  תחושה  מתוך  זה 
וודאי  אשר  הקדושה,  התורה  וסגולת  ערך 
ייחרט בלבם של כל המשתתפים הרבים זמן 
אותה  של  לכבודו  מעמד  היה  זה  כאשר  רב, 
דמות החקוקה בליבותיהם של אלפים שגדלו 
אשכנזי  משה  רבי  של  ברכיו  על  והתחנכו 
הגדולה,  וענוותנות  פניו  בהארת  אשר  זצ"ל 
הנחה דרך לאהבת התורה אשר חקוקה היטב 

בליבותיהם של תלמידיו הרבים.

הגר"נ בן שמעון והגר"מ טנז'י בהכנסת ספר התורה

רב העיר פ"ת יחד עם דייני בית הדין הרבני, הגיע לביקור מיוחד במרכז 'קשר' לילדים והורים 
 הביקור נערך חודשים ספורים לאחר השיפוץ הכללי של המקום, אחרי שנים של הזנחה

 הרבנים התרשמו מהמקום ולאחר מכן השתתפו בדיון מקצועי שנערך במרכז
מאת: יעקב פלדמן

לאחר  והורים,  לילדים  קשר  מרכז  שופץ  שנה  כחצי  לפני 
אשר  ברוורמן  איציק  עו"ד  העיר  ראש  הזנחה.  של  שנים 
וביחד עימם, שופץ הבית.  גייס תורמים  נחשף למצב הבית, 
השיפוצים כללו סיוד וצביעה של הבית על כל חדריו, הכנסת 
ציוד חדש, הכנת גינה מטופחת בחצר, התקנת מתקני משחק 

בחצר ועוד.
מרכז קשר הורה-ילד מהווה מקום למפגש בטוח בין הורים 
הבסיס  הם  וביטחון  יציבות  לפגיעה.  חשד  כשעולה  לילדים 
קריטי  הוא  וילדים  להורים  המרכז  של  ותפקידו  ילד,  לכל 
לבניית קשר רציף ובריא בין הילד להוריו. דייני בית הדין הם 
לקיום  והילדים  ההורים  את  מפנים  מזומנות  שלעיתים  אלה 
מפגש במרכז קשר, וזוהי להם הפעם הראשונה שהם מבקרים 

במרכז קשר עצמו ומתרשמים מהמקום. 
ביוזמת יחידת הסיוע בבית הדין, התקיים ביקור של ראב"ד 
)כלומר,  ההרכבים  שני  עם  אטיאס  בנימין  הרה"ג  העיר  ורב 
עם כל הדיינים בבית הדין הרבני(, נציגי יחידת הסיוע, עו"ס 
לסדרי דין, עובדי מרכז הקשר, עובדים סוציאליים לסדרי דין 

וסגניתו בת  גיא עפארי  ובריאות  רווחה  מחוזיים, מנהל אגף 
שבע מנצור. 

תחילה  'קשר'.  במרכז  האחרונים  בימים  התקיים  המפגש 
נערך  מכן  ולאחר  מהמקום  והתרשמו  במרכז  הרבנים  סיירו 
דיון מקצועי, שכלל את הצגת מרכז קשר, הצגת נהלי העבודה 
במרכז קשר, הצגת נהלי העבודה של יחידת הסיוע כמתווכים 

ומקשרים והצגת התהליך של עבודת סדרי דין. 
מטפלת  בית,  אם  )עו"ס,  מקצועי  רב  צוות  קשר  במרכז 
מערכתית  ראייה  מתוך  הפועל  בבע"ח(,  ומטפלת  באמנות 
תוך  וילדיהם,  להורים  טיפולית  תוכנית  נבנית  בסיסה  שעל 
מקבילים  מענים  ומתן  ויצירתיים,  שונים  בכלים  שימוש 
אגף  ע"י  וממומן  כשנה  נמשך  הטיפול  ולילדים.  להורים 
הרווחה. ההפניה למרכז קשר נעשית ע"י עו"ס העובדת עם 

המשפחה ולאחר וועדה לקביעת תכנית טיפול.

מרכז 'קשר' בפתח תקווה



חנייה בשפע!
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הקר
תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
המבצעים ב-                       ממשיכיםישיר

רח' רחוב יצחק מאיר הכהן 2 בני ברק טל: 03-6167776/5 שעות פתיחה: ב', ג' ד', ה'  09:15-19:30 יום ו' 8:30-11:30

 בהקר ישיר
 השירות

מעל הכל

 מחלקה חדשה
 בשר של 

טרי
 קרטון עופות ’שארית‘/‘רובין‘ 29.90 & לקילו

      מפורק לפי דרישות הלקוח  
 עופות בד“צ העדה החרדית 34.90& לקילו

       מפורק לפי דרישות הלקוח
 מושט בד“צ 3 קילו - 115 & 

 פילה סלמון 64.90 &  לקילו
 מבחר ירקות מבית ’סנפרוסט‘ - בד“צ

 משלוחים כל יום לפתח תקווה
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מאת: אהרן נצר

של  בערבו  נפטרה  תקווה  בפתח  אסון:  רודף  אסון 
יום ראשון האחרון האשה החשובה מרת חווה ציפורה 
צ'רבוניץ ע"ה, וזאת  לאחר שהתמוטטה לפתע. נסיבות 
או  לבבי  באירוע  מדובר  האם  ברורות,  אינן  האירוע 

אירוע חנק בשל מאכל. 
פעולות  בה  וביצעו  לביתה  הוזעקו  הצלה  כונני 
חולים השרון,  לבית  פונתה  ומשם  החייאה ממושכות, 
שם השיבה את נשמתה ליוצרה כשהיא בת 69 בפטירתה. 
ארבע  ולפני  נחלים,  תושבת  הייתה  ע"ה  המנוחה 
שנים עברה יחד עם משפחתה למרכז העיר פתח תקווה. 
בפתח  שאירעו  האסונות  לשרשרת  מצטרף  זה   אסון 
תקוה בתקופה האחרונה עם פטירתו של הגאון רבי יוסף 
דוד הרבסט זצ"ל, ר"מ בישיבת באר התלמוד ומחשובי 
הרבנים בשכונת גני הדר, ופטירתה של הגברת בת שבע 
אסונות  שני  שפעת,  בשל  שעבר,  בשבוע  ע"ה  בוימל 

שזעזעו את כל תושבי העיר. 
בשעה  שני  ביום  למחרת,  התקיים  הלוויתה  מסע 
11:00 בבוקר, בבית העלמין סגולה בפתח תקווה שם 

נטמנה. 
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

מאת: יעקב פלדמן

השבוע  החלה  ומוצלחת  טובה  בשעה 
הלימודים  לשנת  הילדים  לגני  ההרשמה 

תשע"ז.
החלה  כי  מסרו  תקווה  פתח  בעיריית 
העירונית,  החינוך  למערכת  ההרשמה 

הנחשבת לאחת הטובות בארץ. 

ולשפר  הרישום  את  להנגיש  במטרה 
השנה  גם  בעירייה,  אמרו  השירות,  את 
באמצעות  הילדים  לגני  הרישום  יתבצע 
פתח  "עיריית  העירוני.  האינטרנט  אתר 
תקוה תמשיך גם השנה לעשות כל שניתן 
חינוכית,  מסגרת  לילדכם  להעניק  כדי 
לרוח  המתאימה  ואיכותית,  מקצועית 

המאה ה- 21", נאמר בהודעת העיריה. 

לנרשמים  כי  הדגישו,  לציין,  חשוב 
הבאים  במועדים  ההרשמה  זמני  בטווח 
במועדים  )ורק   11/1/16-31/1/2016
"כל  בבחינת  לא  הם  השיבוצים  אלה(, 
לפרמטרים  בהתאם  אלא  זוכה",  הקודם 

מקצועיים וברורים.
בחוברת שנשלחה לתושבי העיר, ניתן 

למצוא את כל המידע הנחוץ והמעודכן.

מאת: מנדי קליין

הנדל"ן  מדד  את  פרסם  יד2  אתר 
עולה,  ממנו  האחרון  דצמבר  לחודש 
בפתח  אשתקד  לדצמבר  בהשוואה  כי 
 8% של  בשיעור  עלייה  נרשמה  תקווה 
בדצמבר  למ"ר  המחיר  בין  בהשוואה 

2015 לעומת דצמבר אשתקד. 
 2014 בדצמבר  כי  עולה,  מהנתונים 
המחיר למ"ר דירה בפתח תקווה עמד על 
14,755 שקל בעוד שבדצמבר 2015 הוא 
טיפס כבר ל- 15,888 שקל למ"ר. מדובר 

בתוספת של 1,133 שקל למחיר למ"ר.
אבי זיתוני, מנכ"ל ובעלים של חברת 
 ECO פרויקט  את  המקימה  זיתוני  א. 
עוז  נווה  שבשכונת  הירוקה  עוז  נווה 
הדירות  "מחירי  כי  מציין  תקווה  בפתח 
בפתח תקווה עולים כל הזמן. אני מציע 
עכשיו  כבר  לרכוש  שמתלבט  מי  לכל 
דירה בעיר וזאת לפני שהמחירים יוסיפו 
במשרדי  מבחינים  אנו  עוד.  לטפס 
 - רוכשים  של  ערה  בתנועה  המכירות 
מהסביבה,  דיור  ומשפרי  צעירים  זוגות 
המעידה על הביקושים הרבים ובהתאם 

מביאים לעליית מחירים בעיר".

אסון נוסף 
בפ"ת: מרת חווה 

צ'רבוניץ ע"ה
שוב אסון פתאומי בפתח תקווה: מרת 
חווה ציפורה צ'רבוניץ ע"ה, התמוטטה 
לפתע בביתה והלכה לעולמה  אסון 

זה מצטרף לשורת אסונות שידעה 
לאחרונה פתח תקווה התורנית

השבוע החל הרישום לגני הילדים לקראת שנת הלימודים תשע"ז  והשנה, ניתן 
לעשות זאת ביתר קלות

מחירי הדירות בפתח תקווה ממשיכים לעלות  בתוך 
שנה בלבד עלה המחיר למ"ר דירה ב-8% 

החל הרישום לגני הילדים 

מחירי הנדל"ן 
בפ"ת - בעליה

טבלת השוואת מחירי הדירות

בפתח-תקוה8        כ"ז בטבת תשע"ו 128/1/16

מאת: אהרן נצר

במסגרת חודש נתינה וחסד בפנימייה באולפנת 
רבים  אירועים  התרחשו  רעות,  עקיבא  בני 
שקל",  "מבצע  ביניהם,  זה,  בנושא  ומגוונים 
למשפחות  מוצרים  התרימו  תלמידות  במסגרתו 
הפנינג  התקיים  אחד.בנוסף,  שקל  עבור  נזקקות 
תלמידות  הפעילו  אותו  לקהילה',  הפנים  'עם 
ממגוון  נהנו  השכונה  וילדי  הורי  הפנימייה. 
אומגה,  שיא,  חוגי  מתנפחים,  מהנות:  פעילויות 
ודוכני  איפור  תסרוקות,  מגנטים,  בדואי,  מאהל 

אוכל.
פעילויות  של  שלם  ממערך  כחלק  זאת  כל 
התנדבות במתנ"סים, בבתי האבות ובבתי הספר 

של החינוך המיוחד.
כי  מציינת  הפנימייה  מנהלת  אליאס,  רחל 
"במהלך זה, יש ערך חשוב ומלמד עבור הבנות, 
לצאת מעצמן ולעשות דברים חיוביים, של עשייה 
ונתינה עבור האחר, שמשפיעים בסופו של דבר 

על כלל ישראל".

זוכרים את הקדושים
 באירוע מיוחד בהיכל התרבות, תציין פ"ת את יום הזיכרון הבינלאומי 
להנצחת קרבנות השואה  יו"ר המרכז להנצחת השואה משה פדלמר, 
פנה אל ראש העיר וביקש להנציח יום זה גם במוסדות החינוך השונים

לתת זה 
לקבל

נתינה וחסד בפנימייה באולפנת 
בני עקיבא רעות: במסגרת חודש 
הנתינה התלמידות יצאו למבצעים 
שונים סביב ערכי הנתינה והחסד  מאת: יעקב פלדמן

יום  עצרת האו"ם החליטה לקבוע 
קרבנות  להנצחת  בינלאומי  זיכרון 
ה-27  ביום  בחרה  העצרת  השואה. 
בין-לאומי  זיכרון  כתאריך  בינואר 
משום  השואה  קרבנות  להנצחת 
אל  האדום  הצבא  כניסת  יום  שזהו 
אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכול 
של  טוטאלית  להשמדה  הניסיון  את 

העם היהודי. 
לחקר  לתיעוד,  העירוני  המרכז 
ולהנצחת השואה באגף התרבות פ"ת 
בניהולו של אריה ימיני, יציין אירוע 
י"ז  רביעי,  ביום  התרבות  בהיכל  זה 

בשבט, 27.01.2016 בשעה 19:30.
נרות  שישה  הדלקת  בתוכנית, 
זיכרון, תפילת ק-ל מלא רחמים מפי 
ראש  מפי  דברים  בש,  יעקב  החזן 
העיר עו"ד איציק ברוורמן, סגן ראש 
עו"ד  התרבות  מנהל  וראש  העיר 
העירוני  המרכז  ויו"ר  שונשיין  איתי 
השואה  ולהנצחת  לחקר  לתיעוד, 

משה פלדמר.
בחלקו האומנותי של הערב הציבור 
המבוססת  "מהדקים"  בהצגה  יצפה 
בשנת  שהתרחש  אמיתי  סיפור  על 
וויטהול  בשם  נוצרית  בעיירה   1998
גר  לא  יהודי  שבטנסי בארה"ב שאף 

בה.
ייחודי  בפרויקט  מדובר  למעשה 
וכוחו  ומעבר,  מעל  שהצליח 
האמיתי הוא ביכולתו לגעת באנשים 
שונים  וגילאים  שונות  מתרבויות 
שנאבקים נגד האנטישמיות הגוברת. 
המחזה ממחיש את כוחם של ילדים 
כולנו  עבור  וליצור  שינוי,  לחולל 

עולם טוב יותר.
הגעה  לאשר  יש  מוזמן,  הציבור 
 ,03-9113669 שמספרו  בטלפון 

מיכל.
משה  שלח  השבוע  כך,  ובתוך 
פלדמר, יו"ר המרכז העירוני לתיעוד 
מכתב  בפ"ת,  השואה  והנצחת  חקר 
לראש העיר איציק ברוורמן בו ביקש 
להיערך לציון יום הזיכרון הבינלאומי 

החינוך.  במוסדות  השואה  לקדושי 
"כמסורת  פלדמר:  כותב  במכתבו 
שהנהגנו בשנים האחרונות, נציין יום 
לתיעוד  העירוני  המרכז  במסגרת  זה 
חקר והנצחת השואה, באירוע מיוחד 
שיתקיים בהיכל התרבות אליו יוזמנו 
בתי  תלמידי  העיר,  תושבי  ניצולים 
הספר ונציגי תנועות הנוער. אודה לך 
יערך  החינוך  מינהל  כי  תפעל  באם 
לציון יום מיוחד זה במוסדות החינוך 

בעיר.
"ביום זה, בו ברחבי העולם יציינו 
בבתי  כי  ראוי  השואה,  זכרון  את 
את  יציינו  החינוך  ובמוסדות  הספר 
זאת  וינצלו  השואה  זכרון  חשיבות 
במסגרת  לנושא.  המודעות  להגברת 
המרכז העירוני לתיעוד חקר והנצחת 
זו  בפעילות  לסייע  נשמח  השואה 
ובכלל זה שילובם של ניצולי השואה 
החינוך  במוסדות  העיר  תושבי 
מאורעות",  לאותם  עדות"  "כאנשי 

חותם פלדמר את מכתבו.



פירות וירקות אנה פרנק
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מבצעים חדשים 
כל שבוע

ללא תולעיםברוקולי/כרוביתניתן להשיג:
שמיטה לחומרה
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ומוסדות חינוך
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משלוחים 
חינם 

תפוח-עץ 
מוזהב/חרמון/סמיט (נוכרי)

פלפלים
צהוב/אדום

בטטה/קישואיםגזר/תפוח אדמה ירק גוש קטיף ללא תולעים
חסה/פטרוזיליה/ כוסברה/

שמיר/סלרי/בצל ירוק

7.50
לקילו

6.50
לקילו

4.50
לקילו

1+2
חינם

5.50
לקילו

מבחר פירות וירקות 
 מיוחדים 

לט"ו בשבט
יבול חו"ל/נכרי /אוצר בי"ד
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בהילולת הבבא סאלי                                                    )צילום: גבי בוטייל(

דואגים לילדים המיוחדים
מעון יום שיקומי לפעוטות עם צרכים מיוחדים נחנך 

בפתח תקוה  המעון יופעל ע"י רשת המעונות 
השיקומיים של 'עזר מציון'

מאת: יעקב פלדמן

מעון "שקד" לפעוטות עם צרכים מיוחדים 
ידי  על  בפתח תקוה,  שעבר  ג'  ביום  נחנך 
יהודית  ע"ש  השיקומיים  היום  מעונות  רשת 
המעון  מציון".  "עזר  עמותת  של  פפויפר 
חצי  בני  מיוחדים  צרכים  עם  פעוטות  משרת 
האחת  כיתות:  שתי  בו  ויש  שלוש,  עד  שנה 
מיועדת לפעוטות המאובחנים על הספקטרום 
עם  לפעוטות  מיועדת  והשנייה  האוטיסטי, 

עיכוב התפתחותי ותסמונות שונות.
עו"ד  העיר  ראש  השתתפו  המעון  בחנוכת 
איציק ברוורמן, מ"מ ראש העיר הרב אוריאל 
שוקר,  אשר  ובריאות  רווחה  אגף  ראש  בוסו, 
והרב  ברוכי  אליהו  העיר הרב  מועצת  חברי 
מנחם שוורץ, נציגי אגף הרווחה בעירייה, יו"ר 
מנהל  צ'ולק;  חנניה  הרב  מציון,  עזר  עמותת 
הקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח 
לאומי, מר שמואל וינגלס;  מנהל סניף המוסד 
ירון שפרן,  לביטוח לאומי בפתח תקוה – מר 
ובראשם  והבריאות.  הרווחה  משרדי  ונציגי 
להתפתחות  מנהלת המח'   – ירדני  הדר  הד"ר 

הילד ושיקומו במשרד הבריאות וההורים.
מילים  "אין  ברוורמן:  איציק  העיר,  ראש 
של  העשייה  חשיבות  את  להביע  שיוכלו 
ללב  גורם  שתמיד  תחום  יש  אם  מציון.  עזר 
אני  מיוחדים.  צרכים  עם  ילדים  להיפתח זה 
גאה שהעיר פתח תקוה היא מהמובילות בארץ 
מיוחדים,  צרכים  בעלי  לילדים  הסיוע  בתחום 
ואני מברך על שיתוף הפעולה עם עזר מציון 

שהינו מתבקש".
לנכים,  שירותים  לפיתוח  הקרן  מנהל 
הגיל  נושא  את  "אנו העמדנו  וינגלס:  שמואל 
השיקומיים  היום  מעונות  את  ובמיוחד  הרך 
בראש סדר העדיפויות של הקרן, משום שאנו 
של  היסוד  אבני  את  אלה  במסגרות  רואים 
הטיפול המקדם בילדים בעלי צרכים מיוחדים 
משקיעה  ומקצועי  ותיק  כגוף  מציון  ועזר 

השירותים  ביתר  גם  כמו  זה  בתחום  רבות 
הנכים  של  לרווחתם  ומובילה  מפתחת  שהיא 

בישראל".
צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון,  עזר  יו"ר 
 – המעון  להקמת  לשותפים  בדבריו  הודה 
העירוני,  הרווחה  עיריית פתח תקוה ואגף 
הבריאות  ומשרדי  לאומי  לביטוח  המוסד 
והרווחה: "בזכות העזרה והשותפות העמוקה 
יחד לעמוד לצד בעלי  בינינו אנחנו מצליחים 
טיפול  להם  ולהושיט  המיוחדים  הצרכים 
מקצועי, לסייע בתמיכה הנלווית שכה נדרשת 
מציון'  'עזר  ההתמודדות.  את  עליהם  ולהקל 
צרכים  לבעלי  בסיוע  מיוחדת  שליחות  רואה 
מיוחדים ופועלת רבות כדי לסייע ולתמוך. אנו 
עושים את המירב כדי לזהות צרכים ולהעניק 
ביותר  והמקצועי  הטוב  המענה  את  להם 

שניתן".
אמו של אחד הפעוטות בגן סיפרה בטקס: 
רבה,  בשמחה  יום  בכל  לגן  מגיע  שלי  "הבן 
הוא אוהב את הנהגת שמסיעה אותו, מתקבל 
בזרועות אוהבות אל חיבוקן של נשות הצוות 
המקסימות שמחכות לו בגן. יש לו סדר יום עם 
מפגשים וקבוצות עבודה וארוחות שבהן הוא 
לומד להשתמש לבד בכלי האוכל. יש לנו ילד 
חייכן  הוא  תחומי,  רב  התפתחותי  עיכוב  עם 
בגרף  הרף  ללא  מתקדם  הוא  ושובב,  וסקרן 
אסירי  אנחנו  ואהוב.  אוהב  הוא  משלו,  פרטי 

תודה".

חנוכת המעון החדש, השבוע

מאת: אהרן נצר

אביטל,  חנן  השבוע  ערכו  שנה  כמידי 
ורעייתו,  ירושלים'  'פרחי  מקהלת  מנצח 
של  לזכרו  בביתם  משתתפים  רבת  הילולה 
שולחנות  סביב  זיע"א.  סאלי  הבבא  הצדיק 
המלך,  כיד  ומשקאות  במאכלים  עמוסים 
הסבו האורחים הרבים ונהנו משירי התזמורת 
עליו  הגדול  לצדיק  והלל  שבח  שירי  שניגנה 

השלום. 
העיר  ראש  הגיעו:  הרבים  האורחים  בין 
איציק ברוורמן, סגני ראש העיר הרב אוריאל 
גינת  אליהו  הרב  דיעי,  איציק  ועו"ד  בוסו 
עמנואל  הרב  תורנית,  לתרבות  האגף  יו"ר 

שרעבי, הרב אברהם סבג, הרב גולן דיעי, אבי 
טיירי  ירון  מר  העיר,  מועצת  חבר  בלושטיין 
מזכ"ל  אורבך  ניר  מר   המינהל,  מנהל  סגן 

הבית היהודי, וכן רבנים ואישים נוספים
הנעים בשירתו - הזמר הענק חיים ישראל. 
איציק  העיר  ראש  לברך  עלו  הערב  במהלך 
איציק  עו"ד  בוסו,  אוריאל  הרב  ברוורמן, 
והרב  דיעי  גולן  גינת, הרב  דיעי, הרב אליהו 
אביטל  ויפה  חנן  את  ששיבחו  סבג,  אברהם 
על קיומה של המסורת בקיום ההילולה לזכרו 

של הצדיק מידי שנה.
יחד  בצוותא  ושרו  רקדו  רבים  האורחים 
השעות  עד  המצוינת,  והתזמורת  הלהקה  עם 

הקטנות של הלילה .

ההילולא השנתית 
של הבבא סאלי

בביתו של מנצח מקהלת "פרחי ירושלים" נערכה השבוע 
ההילולא המסורתית של הבבא סאלי זיע"א  בהילולא השתתפו 
רבים מנכבדי העיר, ובראשם ראש העיר וסגניו, וזמרים ואמנים
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סייעת שנייה - 
גם בפתח תקווה

 ההחלטה להוסיף סייעת בגני הילדים 
העלתה את הביקוש להכשרות מקצועיות 

גם בעיר פתח תקווה  עו"ד אופיר 
אלקלעי, מנכ"ל העמותות לקידום 
מקצועי חברתי: "זיהינו את הצורך 

בהכשרות הללו במסגרת העבודה שלנו, 
ולכן פתחנו את הפרויקט"

מאת: אהרן נצר

בנט  נפתלי  החינוך  שר  החלטת  בעקבות 
לממן סייעת נוספת בגני הילדים שבהם יש 
לסייעות  הביקוש  עלה  ומעלה,  ילדים   30
עלה  המושבות  באם  גם  הארץ.  ברחבי 
הביקוש ומתחילת השנה החל הקורס למען 

סייעות חדשות לגנים המקומיים. 
נפתלי  החינוך  שר  הודיע  הקיץ  במהלך 
בגני  נוספת  סייעת  לממן  החליט  כי  בנט 
הילדים שבהם יש 30 ילדים ומעלה. בעקבות 
החלטה זו, עלה הצורך ברשויות המקומיות 
רבות  חדשות  סייעות  לגייס  הארץ  ברחבי 
ובהתאם לכך עלה הביקוש לפתיחת קורסי 

הכשרה מקיפים לסייעות.
מבית  מקצועי  לקידום  העמותות 
מול  פועלות  אשר  המעו"ף,  הסתדרות 
הכשרה  בנושאי  המקומיות  הרשויות  כל 
את  שנתיים  לפני  פתחו  עובדים,  והשכלת 
שמורכב  לסייעות"  הספר  "בית  פרויקט 
מתכנית לימודים בת 270 שעות מקצועיות 
עם  בתיאום  שנתיים,  פני  על  שמשתרכת 

האגף הקדם יסודי במשרד החינוך.  

בנושא  החינוך  שר  החלטת  בעקבות 
לקידום  בעמותות  קיבלו  הנוספת  הסייעת 
מקומיות  מרשויות  רבות  פניות  מקצועי 
פתח  העיר  גם  ובהם  הפרויקט  לפתיחת 
תקווה שלאחרונה פתחה קורס בשיתוף ועד 

העובדים, הנהלת העירייה ומנהל החינוך.
תקווה,  פתח  בעיר  העובדים  ועד  יו"ר 
את  להעשיר  הוקם  "הקורס  שלמה:  אלי 
ויש היענות רבה לנושא של  הידע לסייעות 
בעלות  בנות   35 של  כיתה  פתחנו  הקורס. 
מופעמות  בקורס  המשתתפות  מסובסדת. 
ומרוצות מקיום הקורס והתגובות לכך מאוד 
טובות. הקורס נותן המון ידע ואנו מאמינים 
הילדים  כל  לטובת  גם  תהיה  שההכשרה 

בעיר פתח תקווה"
העמותות  מנכ"ל  אלקלעי,  אופיר  עו"ד 
בגני  "סייעות  חברתי:  מקצועי  לקידום 
מקצועית,  להכשרה  נדרשות  אינן  הילדים 
הללו  בהכשרות  הצורך  את  זיהינו  אך 
בנושא  שלנו  התמידית  העבודה  במסגרת 
השכלה מול רשויות מקומיות ועל כן פתחנו 

את הפרויקט".

יו"ר ועד העובדים של 
העירייה, אלי שלמה

 פתיחה חגיגית 
למשרדים החדשים
  חברת א.מ. מזרחי פתחה השבוע את משרדיה החדשים 
מאות מנציגי הציבור ואנשי עסקים תושבי פ"ת באו לברך

מאת: יעקב פלדמן

התקיימה  משתתפים  רבת  חגיגית  פתיחה 
השבוע למשרדי חברת א.מ. מזרחי העוסקת 
עסקים,  רישוי  התכנון,  בתחום האדריכלות, 
 20 עוזר  חיים  ברחוב  והנדסה,  פנים  עיצוב 

במרכז העיר.
מזל  לאחל  שהגיעו  האורחים  מאות  בין 
ראש  סגן  בוסו  אוריאל  היו:  ולברך,  טוב 
לתרבות  האגף  יו"ר  גינת  אליהו  העיר, 
העיר  ראש  סגן  דיעי  איציק  עו"ד  תורנית, 
שונשיין  איתי  עו"ד  ההנדסה,  מינהל  וראש 
סגן ראש העיר ויו"ר אגף החינוך והתרבות, 
מר יעקב ממן מנכ"ל העיריה, אליהו ברוכי 
חבר מועצת העיר, מר אדי קואז חבר מועצת 

העיר, מר אבי בלושטיין יו"ר היכל התרבות, 
רון כץ חבר מועצת העיר, עו"ד חנוך  עו"ד 
מילצקי חבר מועצת העיר, עו"ד אוהד שגיא 
עוזרו הבכיר של אציק דיעי, ירון טיירי סגן 
שמשון  השכונות,  אגף  יו"ר  המינהל  מנהל 
מוריס  סיקס,  שלמה  חב'  סמנכ"ל  אשורי 
פיליפ סמנכ"ל שיווק חב' סובארו, עופר בן 
ארי מחברת כימוביל, מר עמוס לוזון, מר בני 
אהרוני מכיבוי האש, וכן אישים נוספים ואנשי 
 עסקים מהחתך הכלכלי של פ"ת והסביבה .

בוסו  אוריאל  התכבדו  המזוזה  בקביעת 
הרבים  האורחים  הסבו  אחר,  גינת.  ואליהו 
ליהנות מהכיבוד העשיר שהוגש לשולחנות 

כיד המלך .

בפתיחת משרדי החברה                                                   )צילום: גבי בוטייל(

מקהלת "שפתי גנים" רמת-גן | מקהלת "פרחי פתח-תקוה"
אנסמבל בוגרי תזמורת צה"ל )כ-40 נגנים( בניצוח: רפי פרימו 

מקהלת "מיתרי הזהב" חברי האופרה הישראלית
מנצח ומנהל מוסיקלי: אבי ברק 

בס"ד

אי"ה ביום שלישי ט"ז שבט תשע"ו 26.1.16 בשעה 20:00 
בהיכל התרבות פתח תקוה רחוב המכבים 5 

לכרטיסים: בקופות 9125222 | באגף לתרבות תורנית 9052455  
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קונצרט יצירות המופת של

החזנות
ועוד...וחצרות החסידים

בן ציון מילר

סיימון כהן

אבי ברק

צבי וייס

יניב ועידו אליוף

בערל צוקר

האגף לתרבות תורנית פ"ת מציג:
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צרפת: מוסלמי תקף 
חרדי עם מצ'טה

מאת: יעקב אמסלם

שהיה  מרסיי  תושב  חרדי  אמסלם,  בנימין 
משמש  שם  ׳סורס׳  הספר  לבית  בדרכו 
כמורה נדקר ע"י מוסלמי ברובע ה-9 במרסיי 
שבצרפת. אמסלם נפצע במצב קל והוא סובל 
ועולה  נעצר   16 בן  הדוקר  בידיים.  מחתכים 
הקהילה  אך  בנפשו  בריא  אינו  הוא  כי  חשד 

היהודית חושדת כי מדובר באירוע אנטישמי.
רבה הראשי של צרפת, הרב חיים קורסייה, 
צפוי לשוחח בדקות הקרובות עם הדקור לאחר 
בחנות  שהיו  הערובה  בני  עם  פגישה  שסיים 

היפר כשר.
של  כוונתו  כי  הדקור  סיפר  יותר  מאוחר 
לשחוט  רצה  "הוא  להורגו:  הייתה  הדוקר 

אותי, נאבקתי בו והצלחתי להבריח אותו".
הדקור בפיגוע בצרפת 
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מי צייר את 
היטלר על 
קירות בית 
כנסת בת"א?
חוקרי מחוז תל אביב של משטרת 
ישראל פתחו בחקירה  "בתכלס, 
היטלר היה יהודי" נכתב לצד צלב 

קרס שצויר בתוך מגן דוד
מאת: מנדי כץ

ביום שלישי בבוקר התגלו כתובת גרפיטי שרוססו 
על מספר מבנים לאורך רחוב אהרון שלוש בתל אביב.

על קירות אחד המבנים ברחוב המשמש כבית כנסת 
יהודי"  היה  ו"היטלר  "היילייק"   הכתובת  נכתבה 
ובסמוך להן מופיע ציור פניו של הצורר הנאצי אדולף 

היטלר.
שוטרי מחוז תל אביב של משטרת ישראל שהגיעו 

למקום פתחו בחקירת האירוע.

חרדי תושב מרסיי שהיה 
בדרכו לבית הספר ׳סורס׳ 
שם הוא מלמד, נדקר ע"י 
  מוסלמי ברובע התשיעי

הנדקר נפצע באורח קל והוא 
סובל מחתכים בידיו

בישולים מכל העדות | קייטרינג 
בשרי | אוכל ביתי לקחת הביתה 

בכל ימות השבוע
ימים א' - ה' עסקיות צהריים 

וניתן לקחת אוכל הביתה 
ימים ה' - ו' יריד אוכל כ- 180 
סוגי מאכלים לקחת הביתה 

בשישי וערבי חג 
מקום מושלם לאירועים קטנים

150
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השבוע נערך המעמד ההיסטורי לחנוכת ביהמ"ד החדש של סקווירא בירושלים  במעמד 
שבראשותו של כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא השתתפו גדולי הדור ובהם מרנן האדמו"רים 
מגור, בעלזא, ויז'ניץ והגר"ש כהן  בשבת הקרובה ישבות האדמו"ר בראש אלפי חסידיו 

במירון כאשר לצורך כך נשכרו כל המבנים והחדרים ביישוב

אלפים השתתפו במעמדים 
הגדולים בסקווירא

מאת: חיים רייך

ראשון  ביום  נחוגה  והתעלות  שמחה  קודש,  ברגשות 
השבוע בעיר הקודש ירושלים המעמד הקדוש של 'השמחה 
ארץ  'מסע  ההיסטורי  המסע  של  שיאו  שהינו  המשולשת' 
שליט"א,  מסקווירא  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הקודש' 
במעמד  בירושלים  היה  ששיאו  שבועות  כשלש  בן  מסע 
שהאצילו  שליט"א  הדור  ומאורי  גדולי  ובהשתתפות  פאר 
מברכתם על המעמד הקודש והמפואר, והגיעו במיוחד בכדי 
להוקיר ולברך את מפעלותיו בקודש של כ"ק מרן האדמו"ר 

מסקווירא שליט"א.
הידיעה על מסעו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לארץ 
בכל  רבה  חודשים ההתעניינות  מזה מספר  ישראל מעוררת 
שדרות היהדות הנאמנה. על כולנה עלתה שבת קודש 'שבת 
סקווירא' שהייתה בירושלים, שלמרות מזג האוויר החורפי 
השבת  מאירועי  אחד  בכל  השתתפו  רבים  אלפים  הכבד 
ענק  באוהל  שהתקיימו  בטישים  ובפרט  האדמו"ר  בראשות 

שהוקם במתחם שנלר. 

א'  ביום  שנערך  המעמד  והתעלה  עלה  אלו  כל  על  אך 
בירושלים, שהוא שיאו של מסע הקודש של האדמו"ר בארץ 
של  הבית  חנוכת  בקודש:  משולש  מעמד  זה  היה  ישראל, 
היכל ביהמ"ד החדש של סקווירא ברחוב הטורים בירושלים 
נדבת הנגיד רבי אביגדור אסטרייכר שיחי' מראשי ק"ק שיכון 
סקווירא, חנוכת בנין ישיבת 'תולדות יעקב יוסף - סקווירא' 
גולדמינצר  אהרן  רבי  הגאון  הדיין  והכתרת  תובל,  ברחוב 

שליט"א לכהן כמו"צ קהילת קודש סקווירא בירושלים.
האדמו"רים  ורבנן  מרנן  המעמד  על  האצילו  פאר  ברוב 
מגור, מבעלזא, מערלוי, מבאיאן, מרן הגאון רבי שלום כהן 
שליט"א נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת פורת יוסף, 
הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת 'עטרת 
ישראל', שבאו במיוחד לרומם קרנה של תורה ולכבודו של 

כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא שליט"א ועדת קודשו.
יד ימינו ונאמן ביתו של כ"ק מרן  הרב שלום בער פישל 
בדברי  המעמד  את  פתח  שליט"א,  מסקווירא  האדמו"ר 

התעוררות רבה.
בעוז ובגאון נישאו נאומיהם של נשיא מועצת חכמי הצורה 

הגר"ש כהן שליט"א והגאון רבי נפתלי פרנקל שליט"א חבר 
יוחנן  רבי  הגה"צ  סקווירא  ראב"ד  החרדית,  העדה  הבד"ץ 
וואזנר שליט"א, והדיין החדש של הקהילה הגאון רבי אהרן 

גולדמינצר שליט"א.
בטבריה  הצדיקים  לקברי  הקודש  מסע  הגיע  אלו  בימים 
ובגליל, כאשר כעת נרשמות ההכנות לקראת  שב"ק פרשת 
בא בו ישבתו אלפי חסידי סקווירא ב"שבת פרטית וסגורה" 
בראשות מרן האדמו"ר שליט"א באתרא קדישא מירון סמוך 
כאשר  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לציון  ונראה 
האכסניות  וחדרי  המבנים  מועד  מבעוד  נשכרו  כך  לצורך 
ביישוב מירון לטובת אלפי החסידים שישבתו במחיצתו של 

מרן האדמו"ר.
נוספים  מעמדים  שרשרת  להתקיים  צפויים  הבא  בשבוע 
אדמו"רי  בהשתתפות  באשדוד  פנים  קבלת  מעמד  ובהם 

ורבנים ואלפים מתושבי העיר. 
למסע הקודש הצטרפו כ-1800 חסידים מרחבי תבל אשר 
שיירשמו  ההיסטוריים  במעמדים  נוכחים  להיות  ביקשו 

באותיות של זהב בדברי הימים שבתולדות החסידות.

במעמד חנוכת הבית עם מרנן האדמורי"ם מבעלזא, ויזניץ ומחנובקא-בעלזא                                                                                        )צילומים: משה גולדשטיין(

בביקור אצל מרן הגר"ח קנייבסקיבביקור אצל מרן הגראי"ל שטיינמןחלק מהקהל במעמד חנוכת הבית
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בית עלמין יהודי באירופה

משפצים 
ומגדרים את 
בתי העלמין 

במזרח אירופה
מאת: מנדי קליין

החרדית,  היהדות  בקרב  רבה  והתרגשות  גדולה  שמחה 
ובראשם  עפר  שוכני  כבוד  אשר  אירופה,  גולת  יוצאי 
על  ערוך,  לאין  בעיניהם  חשוב  רבים,  ורבנים  אדמו"רים 
למען  ומיוחדת  חדשה  קופה  בהווסדות  הטובה  הבשורה 

בניית וחידוש בתי החיים בכל רחבי אירופה.
הארגון לקח על עצמו את לתקן, לשפץ ולבנות גדרי בתי 
החיים, כך יעברו הם בעשרות ארצות, ערים ומדינות בכל 
האחרונות.  השנים  במאות  יהודית  קהילה  שהיתה  מקום 
כבוד  למען  זו,  נעלה  מטרה  למען  יוקצה  מיוחד  מימון 

המתים המחולל רבות בשנים.
שולמו  כבר  דולרים  מיליוני  אשר  בשנים  רבות  כבר 
רבים,  של  מנוחתם  מקום  ואכן  זו,  נעלה  מטרה  בשביל 
בערים רבות בכל רחבי היבשת כבר שופצו לשם ולתפארת, 
כל  אך  רח"ל,  חילול  מכל  שמור  במעמד  כיום  ונמצאים 
למען  להעשות  צריך  שעוד  הים  מן  טיפה  הם  הפעילויות 

כבוד שוכני עפר.
העובדה המצערת ביותר היא, אשר ציוני גדולי ישראל 
היות  ובזויים,  מחוללים  נמצאים  הדורות  ממרוצת  רבים 

ועדיין לא הגיעה ההזדמנות הנכונה לבנייתם החדשה.
לדאבון כל בית ישראל, מאז ימי מלחמת העולם השניה, 
החיים,  בתי  את  תחילה  בכוונה  ימ"ש  הנאצים  חיללו  בה 
תקיף  אשר  גדר  כל  ללא  ובזויים,  שפלים  הם  עומדים 
אותם, וכאשר אף תושבי האזור אינם מעריכים את קדושת 
הקדושים  המקומות  את  מבזים  לב,  כל  ולדאבון  המקום, 
ובאין  ומצפצף,  פה  פוצה  בלא  החרדית,  היהדות  לכלל 

מפריע בידם.
לחידוש  תפעל  אשר  המיוחדת  הקופה  ייסוד  עם  כעת, 
אשר  הזמן  יגיע  אירופה,  רחבי  בכל  החיים  בתי  ושיפוץ 
בקרוב  יקומו  עדי  מנוחתם,  במקום  אבותינו  כבוד  יעלה 

בימינו בתחיית המתים ברחמים גדולים.
החיים  בתי  בשימור  לו  רב  ידיו  אשר  הדגול  העסקן 
אהלי  אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל  ר'  הרה"ח  באזור, 
צדיקים, יצא לביקור בעיירות אוקראינה, ומצא שם באחד 
מבתי החיים עובדים אשר העמידו את הגדר על תילה, יצא 
וגידרו  שיפצו  הם  כי  וגילה  הארגון,  אודות  מקיף  לבירור 
יותר משלושים בתי חיים בחודשים האחרונים מאז הוקם 
רבי  הגאון  של  הלכתי  ובליווי  בהשגחתו  והכל  הארגון, 
אליקים שלזינגר שליט"א ראש ישיבת הרמה, למען יהיה 
הכל בכבוד הגדול ביותר, ע"פ הידור ההלכה הגדול ביותר.

אשר  הקהל,  בקרב  לפרסם  צריכים  כזו  טובה  "בשורה 
משימים עיניהם וליבם לדבר גדול זה, בשמירת כבודם של 

שוכני עפר", אמר הרב גבאי.
ואכן המימון המכובד, יחסוך מיליוני שקלים לתלמידים 
וצאצאים של הטמונים בארצות הגולה, אשר עד עצם יום 
וכעת  האבות,  מנוחת  מקום  על שמירת  רבות  זה השקיעו 
המיוחדת,  הקופה  מן  הנדרש  המימון  את  לקבל  יוכלו 

ולכבד ביתר שאת את מקום מנוחת אבותינו ורבותינו

מאת: אלי שניידר

פרויקט  של  השנתי  העיון  יום 
תחת  השבוע  התקיים  הנפש,  אל 
הכותרת "הדרך אל הנפש". במהלך 
הרצאות  מגוון  התקיימו  העיון  יום 
ואנשי  פסיכולוגים  ידי  על  וסדנאות, 
החינוך  בתחום  בכירים  מקצוע 
השתתפו  בכנס  הרגשי.  והטיפול 
קשר  ואנשי  מחנכים  מנהלים,  מאות 
בפעילות  המשתתפים  במוסדות 

פרויקט אל הנפש.
של  בנאומו  נפתח  העיון  יום 
ידידות  מנכ"ל  שפירא  משה  הרב 
החשיבות  את  הדגיש  בו  טורונטו, 
העמותה  מייחסת  אותה  הרבה 
התקדמות  אחר  ומעקב  למדידה 
תהליכים, על מנת לייצר את האפקט 
המקסימלי כתוצאה מההשקעה. כמו 
שביעות  את  שפירא  הרב  הביע  כן, 
בשנה  הפרויקט  מהתרחבות  רצונו 
תורה  תלמודי  בעשרות  האחרונה 

הנהלת  בכוונת  כי  והודיע  נוספים 
הגידול  במגמת  להמשיך  העמותה 

של הפרויקט.
הקימה  אותו  הנפש  אל  פרויקט 
טורונטו,  ידידות  הנהלת  ומממנת 
ומקצוע  חינוך  אנשי  ידי  על  מופעל 
איש  ובראשם  הראשונה  מהשורה 
החינוך הוותיק הרב מרדכי פינדרוס. 
אלפי  מקבלים  הפרויקט  במסגרת 
בעלות  משמעותי  סבסוד  הורים 
וכן  ותרפיות  פסיכולוגים  טיפולים 
מתבצע מעקב אחר השפעת הטיפול 

על התלמיד. 
תלמודי  במאות  מופעל  הפרויקט 
הארץ  ברחבי  ספר  ובתי  תורה 
ומתייחד בכך שהצוות החינוכי בכל 
מוסד מוביל ומעורב בהליך הטיפול, 
לטיפול,  בצורך  הזיהוי  משלב  החל 
ועד  התהליך  במהלך  המעקב  דרך 
וסיום  למסלול  חזרה  על  אישור 

הטיפול.

חלק מהמשתתפים בכנס אל הנפש

מאות מחנכים ומנהלי מוסדות חינוך השתתפו בכנס 
השנתי של פרויקט אל הנפש שע"י ידידות טורונטו

"מגמת הגידול תמשך לעשרות 
מוסדות ברחבי הארץ"
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נוצצת.  אך  קפואה  האזרחית,  השנה  ראש  בתקופת  מנהטן 
המדפים  על  המחירים  גם  ברחובות  מעלות  עשר  במינוס 
אוהבים  ישראלים,  ציבור  נציגי  ויורדים.  קופאים  בחנויות 
הקור  הגדול.  בתפוח  לשליחות  החגים"  ב"תקופת  להמריא 
עושים  לא  מה  בקניות.  מחממים  הנפש  ואת  לעצמות,  חודר 

בשביל-מדינה.
הנכונה,  בתקופה  יורק  בניו  ששהה  ליצמן  הבריאות  שר 
העדיף להניח את הראש על כרית ביתית. "אני אוהב להרגיש 
לשהות  העדפתי  פארק,  בבורו  מתגוררת  אחותי  בבית. 
העוזרים שהו במלון,  הוא אמר השבוע.  ולא במלון",  אצלה 
לכביש  מעבר  ברכב  המתין  המאבטח  בדירה,  לן  המיניסטר 

בהתאם להנחיות שירות הביטחון. 
והחל  - התעורר כדרכו לפנות בוקר  מַיֶעֶפת  - חסין  ליצמן 
לצאת  אותו  שידלו  כשהעוזרים  עבודה.  יום  של  שגרה  לנהל 
אחרי  אך  התרצה,  ליצמן  ברודווי,  ברחוב  ב'מייסיס'  לגיחה 
כמה צעדים ביקש לחשב מסלול מחדש בתירוץ שאינו תקף 
לפגישות  נאחר  לקניות  נלך  "אם  בחו"ל:  אח"מים  בביקורי 
הבאות, אז תלכו אתם כשתספיקו. לי בין כך אין מה לקנות. 

את הכל אני מוצא בצרכניית גור".
שנאלצים  פוליטיקאים  של  בצערם  להשתתף  סיבה  אין 
אפשר  שאי  כפי  בדיוק  לים.  מעבר  לפעם  מפעם  לשהות 
להזדהות עם סבלו של איש ציבור חרדי שמתאר עד כמה קשה 
עליו השליחות הציבורית אותה נאלץ לקבל בהוראת רבותיו. 
ליצמן נהנה מכל דקה. הפוליטיקאי היחיד שדובר אנגלית שפת 
בכובעו  בארה"ב  ממלכתי  לביקור  בחייו  לראשונה  הגיע  אם 

כמיניסטר ישראלי - ואצל ליצמן הכובע אינו רק מטאפורה. 
ליצמן המריא ליומיים שטופי שמש במיאמי כדי להשתתף 
בשבת הקונוונשן השנתית של אגו"י בפלורידה. "רק שיהיה 
הבהיר  הוא  המקום",  את  לייזרזון  לרב  תפסתי  לא  ברור. 
השבוע בחיוך, "הקונוונשן שאברהם יוסף לייזרזון משתתף בו 

מדי שנה מתקיים בניו יורק. אני הייתי בפלורידה". 
השמש חייכה אליו כששב לארץ הקודש. בערב שבת הוא 
שגרתית  בלתי  פנים  קבלת  לו  חיכתה  שבת  ובמוצאי  נחת, 

בערוץ 2. בסקר של הערוץ, במהדורה הנצפית במדינה, נבחר 
ליצמן לשר הפופולרי בישראל. דוקטור לשם כבוד של הציבור 

החרדי.
פגשתי אותו השבוע בכנסת כדי לנסות ולהבין מהו הסוד. 
כיצד מצליח יהודי עבדקן בעל מבטא יידישאי, מראה חסידי, 
תקשורתי  ספר  בית  לעשות  מתוחכם,  פוילישער  של  ותדמית 
ליצמן  יכול  עצות  אלו  תרצו:  אם  או  הפוליטיקאים.  לחבריו 

לתת לחברים – שלא ממש מפרגנים.
כל  בלי  'היי',  שר הבריאות הסתובב השבוע בתחושה של 
קשר ישיר לקנאביס )קשר עקיף דווקא יש(. ליצמן הוא איש 
עבודה שאין שני לו, אבל מלאכת השיווק היא משימה קשה 
למד את השיטה  להודות שהאיש  חייבים  וכאן,  בפני עצמה, 

ושכלל אותה לדרגת אומנות.
ליצמן כיהן כשר בריאות בקדנציה הארוכה בעשור האחרון. 
לדבר,  המשיך  הוא  לאופוזיציה  חבריו  עם  ביחד  כשנזרק  גם 
להתראיין ולעסוק בענייני משרדו לשעבר. כך זוהה ליצמן כ'מר 
בריאות' גם בשנה וחצי בהן כיהנה במשרד השרה גרמן מ'יש 
עתיד' – שלא הייתה העיפרון הכי מחודד בקלמר, או כשפת 
המקום, המחט הכי דקה. בעיניים ציבוריות ליצמן נתפס כשר 
להתרעננות.  קלה  עם הפסקה  מזה שש שנים  בפועל  בריאות 
בממשלה שבה שרים מתחלפים מקדנציה לקדנציה ותוך כדי, 

זו בשורה רעננה בפני עצמה. 
פוליטית  השגה  ברי  יעדים  להציב  השכיל  הבריאות  שר 
וקליטים תקשורתית: רפואת שיניים חינם לילדים, אמ.אר.איי 
 - זמין  רפואי  קנאביס  מכולם,  הטרנדי  וההישג  לכולם,  נגיש 
לסב החולה ולנכד התל-אביבי שירכוש בבית המרקחת וייטול 

מעשר. 

תהיו ליצמנים

הראשון  במקום  שזכה  לפניו,  היחיד  החרדי  הפוליטיקאי 
בסקרי דעת הקהל, היה שר התקשורת אטיאס ב-2007-2008. 

ציבורית-חברתית:  ופופולרי  קליט  ביעד  התמקד  אטיאס 
המספרים.  ניוד  אופציית  ושחרור  הקישוריות  מחירי  הורדת 
אין. הוא  כיום  פריבילגיה שלליצמן  הייתה  לאטיאס בשעתו, 
לא כיהן רשמית כיו"ר מפלגה למרות שבחש והשפיע מאחורי 

הקלעים בכל המהלכים.
לליצמן.  אמרתי  מחייבת,  והאחריות  מפלגה  ראש  אתה 
את  שהזנחת  סגורות  בשיחות  טוענים  המפרגנים  חבריך 
באמ.אר.איי  מתמקד  אתה  לחרדים.  שנוגעים  הנושאים  כל 
ובקנאביס רפואי, אבל את תקציב הישיבות, המחוז החרדי וכל 

השאר הנך מותיר לאחרים.
"זה נכון שאני לא מחפש כותרות בתחומים אחרים", השיב 
ליצמן, "אני לא רץ לתקשורת כדי להביע דעה לא על אובמה, 
לא על איראן וגם לא על ועדת הכספים ומשרד החינוך, אבל 
גם  מעורב  ואני  מעורב  הייתי  הבל.  זהו  מעורב  לומר שאינני 
הרטרואקטיבית,  בתוספת  הישיבות,  בתקציב  בכל:  כיום 

בתוספת לקצבאות".
כי נשמעו טענות על  טוב שהזכרת את הקצבאות, אמרתי, 
כך שוויתרת על התוספת הרטרואקטיבית שהובטחה ליהדות 
התורה ולש"ס בהסכמים כדי לקבל עוד מיליארד שקל למשרד 
עבור  לבוחריך,  שהובטח  מה  על  ויתרת  למעשה,  הבריאות. 

תקציבים למשרדך. 
ממיליארד  יותר  הרבה  הבאתי  כי  אותך,  אתקן  כל  "קודם 
למשרד הבריאות", הבהיר ליצמן, "לגבי גוף הטענה, שמעתי 
את הדברים ואלו דברי הבל. ההסדר שגיבשתי, של קצבאות 
ארוך  לטווח  עם משמעות  גדול  הישג  הוא  ילד,  לכל  חיסכון 
מיהדות  החברים  עם  בתיאום  נעשה  שהוא  לציין  חייב  ואני 
במו"מ  הבאתי  הבריאות  למשרד  הכסף  את  ומש"ס.  התורה 

קשוח מול האוצר ושילמתי מחיר".
מחיר על חשבון המצביעים החרדים, הערתי.

את  הבאתי  איך  לך  "אספר  ליצמן,  השיב  לא",  "ממש 
התקציב. הייתה לי עמדה עקרונית נגד צמצום שירותי הרפואה 
הפרטיים )שר"פ( בבתי החולים ובסופו של דבר, כדי להגדיל 
את תקציב המשרד הסכמתי לחלק מדרישות האוצר וכתוצאה 
הגבלות  נכללו  אומנם  השר"פ.  על  הגבלות  הוכללו  מכך 
מוכן  שהייתי  ממה  יותר  אבל  דרש,  שהאוצר  ממה  פחותות 

מלכתחילה".
אתה מדבר על עבודה קשה אך גם אתה לא חף מגימיקים 
זולים, אמרתי, ביקורי הפתע שלך בבתי החולים הם הרי גימיק 

אחד גדול. 
ביקורי  עושה  "כשאני  ליצמן,  השיב  נכון",  לא  ממש  "זה 
פרטים.  ולוקח  שומע  לחולים,  ניגש  אני  חולים,  בבתי  פתע 
בשבועות הקרובים נתחיל במיזם שיחבר את רשימות ההמתנה 
משרד  בהנהלת  בקרה  לחדר  החולים  בבתי  האלקטרוניות 
בין  הזמנים  פער  של  סטטיסטיקה  על  מעקב  ננהל  הבריאות. 
הגעה לבית החולים לבין כניסה לטיפול. הרעיון הזה לדוגמה, 
לחולים  להניח  אפשר  שאי  ומההבנה  הפתע  מביקורי  נולד 

להמתין שעות במסדרונות ולהידבק בינתיים במחלות".
איך אתה מסביר את זה שמהמחדלים אתה יוצא כמו טפלון, 
שאלתי, הנה, החיסונים נגד שפעת אזלו מהמדפים, אבל אתה 

עדיין השר הכי פופולרי.
"החיסונים לא אזלו בגלל מחדל אבל לא אכנס להאשמות 
כי זו דוגמה טובה להתמודדות עם משברים. כינסתי את צמרת 
דבר  מעניין  אותי  אשמים,  מחפש  לא  אני  אמרתי,  המשרד. 
אחד ויחיד, איך מפיקים לקחים? הסבירו לי שהילדים הם אלו 
שמדביקים את ההורים. אמרתי, אם כך, החל מהשנה הבאה 

נחסן את הילדים במסגרת בתי הספר". 
בתקשורת  אמרתי,  אותך,  הללו  חילוניים  פוליטיקאים 

פירגנו. מחבריך החרדים שמעת מילה טובה? 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

וכל הכבוד לשר

ניפגש בסקר הבא. דרעי בביקור פתע בלשכת מרשם האוכלוסין בירושלים
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בראשו  גירד  שהשיב,  לפני  השתהה  ליצמן 
כמבקש להיזכר: "אני חושב שאייכלר פרגן".

'תהיו  הליכוד,  לשרי  בשעתו  אמר  נתניהו 
כחלונים'. מה היית מייעץ לחבריך, ובפרט לשר 
מתקשורת  נהנה  שלא  דרעי  החדש-ישן  הפנים 

אוהדת כמוך, שאלתי.
"דרעי לא צריך את העצות שלי", אמר ליצמן, 
שני  מעריך  שהציבור  זה  שלמדתי  מה  "אבל 
בעבודה.  ועקביות  לפרט  אישי  יחס  דברים: 
אחרי  חינם.  שיניים  טיפולי  הרי  הבטחתי 
כל  עם  מהיעד  אותי  להסיט  ניסו  שהבטחתי, 
מיני הצעות מפתות אבל אמרתי, מילה זו מילה. 
ימומש.  ולא ארפה עד שהוא  הלכתי על מהלך 
את כל ההצעות הנוספות, אשמע אחרי שאשיג 

את המטרה שהצבתי".
בין השורות  אך  בקולו  זאת  יאמר  לא  ליצמן 
מתכוון  הוא  הזיות(  בלי  כפשוטו.  )כפשוטו, 
מוצרי  על  אפס  למע"מ  דרעי  של  להבטחה 
היסוד, שהפכה למע"מ אפס בתחבורה ולבסוף 
להציב  צריך  "פוליטיקאי  בתעריפים.  להוזלה 
רפואי  כייעוץ  אומר,  הוא  בו",  ולדבוק  יעד 

לחבר.
הכיסאות  בין  נופל  השבוע  עצמו  מצא  דרעי 
בתחנת האוטובוס, ללא אפשרות לעשות יח"צ 
בתחום  לא  "זה  התח"צ.  בתעריפי  להוזלה 
השבוע  הסביר  הוא  משרדי",  של  האחריות 
ההוזלה  את  מיחצן  אינו  מדוע  כשנשאל 
את  משמעותית  ותפחית  שמו  על  שרשומה 

תעריפי התחבורה הציבורית.
עד לכניסתו ביום שלישי לתפקיד שר הפנים, 
מצא עצמו דרעי בקדנציה הנוכחית בסיטואציה 
היועץ  של  ממעמדו  הגמור  ההיפוך  שהיא 
ליצמן: נע ממשרד למשרד, עם תחנת ביניים לא 
נקלע בעל כורחו לזגזגת הגז. בכניסתו  ברורה, 
למשרד הפנים דרעי מציב שני יעדים ברי השגה: 
בחדרו,  השבוע  לי  אמר  הוא  שלי",  "היעדים 
"הם הנגשת לשכות האוכלוסין – קיצור התורים 
וייעול השירות, וביצוע צדק חלוקתי בין רשויות 
חזקות לחלשות בעיקר על ידי חלוקה מחדש של 
רק  נותר  ארנונה תעשייתית".  שטחים המניבים 
ראשי  לשכנע  יאפשר  החלוקתי  שהצדק  לקוות 
לומר  שנהג  כפי  יבינו",  שהם  "ככה   - רשויות 
- להפסיק להדיר חרדים מתוכניות בנייה  שרון 

בתחומיהם.
מצוי  דרעי  לפוליטיקה,  שב  מאז  לראשונה 
בהצבת  להתמקד  לו  שמאפשרת  בפוזיציה 
סקרי  ליצמן  עבור  השגה.  ברי  עקביים,  יעדים 

לא  אך  להריח  אפשר  כבושם,  הם  הפופולריות 
לאכול. התומכים בסקר שמפרגנים לשר האהוד 
בתור לרכישת הקנאביס, לא יתרגמו זאת בקלפי 
יש  לעומתו,  לדרעי  התורה.  ביהדות  לתמיכה 
אך  בעבר  שהיה  מזה  קטן  גולמי,  פוטנציאל 

עדיין קיים, לתרגם אהדה להצבעה. 
יומו הראשון במשרד פתח דרעי בביקור  את 
"באתי",  והאוכלוסין.  ההגירה  במשרדי  פתע 
הוא אמר, "כדי לעמוד מקרוב על רמת השירות 
לא  ליצמן  יענק'ל  בתורים".  ההמתנה  וזמן 
ללשכות  נקפוץ  אז  יותר.  טוב  זאת  מנסח  היה 

האוכלוסין לחדש דרכון וניפגש בסקר הבא.

גרסת ליברמן
בסגנון  ימים שהם מתקוטטים  מזה שבועיים 
שלא מאפיין את שניהם. השניים כינו אחד את 
השני ליצן, כאילו מדובר באורן חזן ולא בשניים 
הטיחו  בישראל,  המנוסים  מהפוליטיקאים 
פעולה  שיתפו  לא  כביכול  עלבונות  בזה  זה 

במערכות משותפות. 
בליברמן  כמובן  מדובר  זיהיתם,  טרם  אם 
דוכן  על  איווט  עלה  שבועיים  לפני  וגפני. 
הכנסת כדי להגיש את הצעת תיקון חוק הרבנות 
וחזר על  )גיור באמצעות רבני ערים(,  הראשית 
מדינה  בעד  לאחרונה:  משמיע  שהוא  המנטרה 
יהודית. נגד מדינה חרדית. לגפני קפץ המוישה 
והוא התפרץ כלפיו בחריפות. איווט הגיב, "תנו 
לליצן לעשות פה הצגה", וגפני השיב: "הליצן 

עומד על הבמה".
חמישי  בליל  והסגנון.  הטון  הוחרפו  מאז, 
שעבר שהו שניהם, לא בו-זמנית, באולמי כתר 
בשמחת  השתתפו  השניים  ברק.  בבני  הרימון 
יועצו  אבוחצירא,  אבי  של  לבנו  מצווה  הבר 
החרדי המוכשר של איווט שמגלה נאמנות לבוס 
בלי  כידוע,  ליברמן  אצל  קשות.  בתקופות  גם 

נאמנות אין חברות.
התיישב  דרעי,  את  במקום  שפגש  ליברמן 
עשוי  אנטריקוט  סטייק  על  חברית  לשיחה 
של  הקולינריים  בסטנדרטים  שעמד  כהלכה, 
השניים. כששניהם עזבו הגיע גפני. פגשתי את 
בני  לרחובות  לרדת  לו  והצעתי  באירוע  איווט 
אמרתי,  לך,  מחכה  לא  ברק  שבני  תגלה  ברק. 
החרדים  נגד  שלך  והנאומים  גפני  עם  העימות 

הפכו אותך לאישיות פחות אהודה מלפיד. 
לבקשתו,  השיב.  הוא  עוול",  לי  "עושים 

המשכנו את השיחה השבוע בחדרו בכנסת, בעת 
שבמליאה הועלתה להצבעה העברת תיק הפנים 
ביתנו  ישראל  סיעת  חברי  דרעי.  אריה  לידי 
הצביעו נגד, אך איווט וחבר סיעה נוסף נעדרו 
וחברות  אופוזיציה  זו  "אופוזיציה  מהמליאה: 
זו חברות", הוא השיב לדרעי )באמצעות משה 
סוף-סוף  הגיע  "דרעי  לגשש(.  שנשלח  ליאון 
"משרד  איווט,  מפרגן  לו",  שמתאים  למשרד 
צריך  אריה  למידותיו.  תפור  היה  לא  הכלכלה 

משרד שיש לו מגע עם השטח".
גפני,  עם  ולא  דרעי  עם  דווקא  נפתח  בוא 
איווט  לא  זהו  דרעי,  אריה  אומר  אמרתי. 
מעשרים  למעלה  מכיר  שאני  ליברמן  שהכרתי. 

שנה לא תוקף באובססיביות את החרדים. 
השיב  להדגיש",  לי  שחשוב  מה  בדיוק  "זה 
איווט, "שאין לי שום בעיה עם הציבור החרדי. 
לא עם המפלגות החרדיות, לא עם חברי הכנסת 
החרדים שאני איתם בקשר יומיומי. יש לי בעיה 
אישית עם משה גפני שהפך את ועדת הכספים 

לסניף של הרשימה הערבית המאוחדת".
בקדנציה  איווט  של  הגדול  שהדמון  מסתבר 
כל  "גילינו  טיבי.  אלא  ביבי,  לא  הוא  הנוכחית 
מיני דילים ועסקאות שגפני עושה מול הערבים, 
הוא  העברה  בכל  טיבי.  אחמד  מול  בעיקר 
ישראל  עוכר  אותו  את  טיבי,  אחמד  את  מכניס 
אותי  שמרגיז  מה  זה  ערפאת.  של  יועצו  שהיה 
שואה  לניצולי  העברה  שיש  פעם  בכל  אצלו. 
או לעיירות פיתוח תמיד יש גם העברה לאחמד 
כולנו  דרעי שבו  ביום השבע-ברכות של  טיבי. 
טיבי  אחמד  שביקש  העברה  עצרתי  השתתפנו 
בירכתי  אותי  פגש  גפני  הכספים.  בוועדת 
המליאה בכנסת. הוא אמר: 'זאת בקשה אישית 
שלי. אני מאוד מבקש ממך לא להפריע להעברת 
התקציב הזה'. אמרתי לו: אני לאחמד טיבי לא 
בלילה  רביעי  ביום  אחד.  גרוש  אפילו  מעביר 
של  ברכות  מהשבע  ביציאה  אותו  כשפגשתי 
נוקב,  במבט  עלי  הסתכל  הוא  נכנס  והוא  דרעי 

הבנתי שהוא מכין מתקפה נגדי".
אתה מתמקד בגפני, אבל גפני אמר בקול את 
מה שכל חברי הכנסת החרדים חושבים, אמרתי. 
יצאה  שאנטי-חרדיות  הבין  לפיד  יאיר  אפילו 
פעם  לתקוף,  לא מפסיק  אתה  ואילו  מהאופנה, 

אחר פעם. 
את  אומר  "אני  איווט,  השיב  נכון",  לא  "זה 
בממשלה  כשישבתי  גם  שאמרתי  דברים  אותם 
שהיה  מה  בגלל  אותי  תקף  גפני  החרדים.  עם 
חוק  בהצעת  כביכול  שימוש  ועשה  טיבי  עם 
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ליצמן לא יאמר זאת 
בקולו אך בין השורות 

)כפשוטו, כפשוטו. 
בלי הזיות( הוא מתכוון 
להבטחת מע"מ אפס 

על מוצרי היסוד, 
שהפכה למע"מ אפס 

בתחבורה ולבסוף 
להוזלה בתעריפים. 

"פוליטיקאי צריך 
להציב יעד ולדבוק 

בו", הוא אומר, כייעוץ 
רפואי לחבר

הציבור החרדי מרגיש 
כיום שאתה האויב 
הגדול. יאיר לפיד 

נרגע, חרדי נבחר כשר 
הפופולרי בישראל, 
ודווקא אתה מדביק 
על גבנו מטרה. "זה 

רושם מוטעה", השיב 
ליברמן, "גפני החליט 
להפוך אותי ללוחם 

נגד החרדים. זו הייתה 
הצגה שבוימה מראש"

ממלכתי-חרדי. ליצמן מתארח אצל שגריר ישראל באו"ם דני דנון

<<<
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אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

נאמתי  רבני הערים שהגשנו.  לגיור באמצעות 
במליאה ובאותה שעה אף חבר כנסת חרדי לא 
נכח באולם. אני בניגוד ללפיד תמיד הבהרתי 
יהודי  אני  מהמדינה.  דת  הפרדת  נגד  שאנחנו 
לי  הייתה  לא  מעולם  'דוסית',  אשתי  מאמין, 
בעיה עם החרדים, אני זה שניהלתי את המגעים 
להכנסתם לקואליציית ביבי הראשונה ואני זה 
שהתנגדתי בתחילת הקדנציה הקודמת להדרת 

החרדים".
העמדות  בין  להפריד  אפשר  אי  אבל 
אמרתי.  האישיות,  להשלכות  הפוליטיות 
האויב  שאתה  כיום  מרגיש  החרדי  הציבור 
הגדול. יאיר לפיד נרגע, פוליטיקאי חרדי נבחר 
כשר הפופולרי בישראל, והרושם הוא שדווקא 

אתה החלטת להדביק על גבנו מטרה. 
"זה רושם מוטעה ולא נכון", השיב ליברמן, 
את  לנו  יש  חרדי.  אהיה  ולא  חרדי  הייתי  "לא 
העולים  אוכלוסיית  את  יש  שלנו,  העמדות 
הובלנו  הזאת  הרפורמה  את  לנו.  שמצביעה 
בממשלה הכי יציבה שבה ישבו החרדים. דודו 
והגיע לסיכום.  ז"ל ישב עם הרב עמאר  רותם 
אישורו.  את  וקיבלו  עובדיה  לרב  נכנסו  הם 
אמרתי אז לדודו, שיחתמו על כל דף במסמך, 
בלחץ  בה  חזרה  ש"ס  בסוף  משכנתא.  כמו 
מירושלים  הקיצוניים  הליטאיים  החרדים 
כך  אחר  לעירייה.  בבחירות  להכיר  שלמדתי 
הכוכבית  קמפיין  עם  לבחירות  רצה  גם  ש"ס 
גיור המיותר שלא הביא מצביעים, אבל אני אף 
פעם לא הפכתי זאת למלחמה אישית בין שני 
במשך  אמרתי  כיום  אומר  שאני  מה  ציבורים. 
כל השנים ולמרות זאת שמרנו תמיד על קשרים 
טובים. גפני החליט מסיבות אישיות להפוך את 
מוכן  בא  הוא  החרדים.  נגד  שלי  למלחמה  זה 
הצגה  הייתה  זו  ברורה.  כוונה  עם  למליאה 

שבוימה מראש".
גפני,  לריב עם  והתחלת  ליצמן  השלמת עם 
שאלתי. להזכירך, גפני הוא זה שתמך במועמד 

שלך משה ליאון לעיריית ירושלים.
"את המגעים ניהלתי מול יעקב אשר", השיב 

איווט בחיוך ממזרי.
התחלת לסכסך, אמרתי.

"לא התחלתי, אני רק מגיב, ולשחק טניס אני 
היה המועמד  לא  "ליאון  איווט,  יודע", השיב 
שלי בלבד אלא מועמד משותף, וכן, שיתפתי 
אותו  את  הרצנו  בירושלים.  גפני  עם  פעולה 
של  התרומה  את  מעריך  בהחלט  ואני  מועמד 
רב.  ניסיון  עם  מוכשר  ציבור  איש  שהוא  גפני 
שיתוף  פוסל  לא  ואני  בעבר  פעולה  שיתפנו 

ההתחשבנות  שאת  מה?  אלא  עתידי.  פעולה 
מוכן  לא  אני  הכספים  בוועדת  טיבי  עם  שלו 
המלחמה  את  להפוך  בחרתי  לא  לסבול. 
הגבתי.  תקף,  שהוא  ברגע  אבל  לאישית, 

פראייר אני לא".
השאלה  בסוף  אבל  בגפני,  מתמקד  אתה 
החרדים  נגד  קמפיין  לנהל  תמשיך  האם  היא 
האם  או-או,  של  בשאלה  לבחירות.  הדרך  כל 
או  בחרדים  תתמקד  הבאות  הבחירות  לקראת 

בביטחון, שאלתי.
משמעית  "חד  להסס:  בלי  השיב  איווט 

בביטחון".

מרים להנחתה
גפני שומע את הקולות ובוחר שלא להגביה 
האישי,  הרטוריקה  בסולם  הלהבות.  את 
בבחינת:  ושקולה,  מדודה  שלו  התגובה 
הצהרותיך )מכאן ולהבא( ירחקוך או יקרבוך. 
"הרי לכולם ברור", אומר גפני, "שהסיפור עם 
טיבי בוועדת הכספים הוא לא העניין. בוועדה 
עצמו  הוא  היטב.  זאת  יודע  ואיווט  ענייני  אני 
בא וביקש שאדאג להטבות מס לקצרין ולצפת 
שבהן מכהנים ראשי ערים מטעמו. דאגתי להן 
והוא עמד בוועדה ושיבח. תקפתי אותו בגלל 
סיבה אחת ויחידה: אני עובד עבור החרדים כמו 
רובוט. אין אצלי שירקעס ושיקולים אחרים. מי 
שעם החרדים אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני 

נגדו. איווט תקף ואני איני מהשותקים.
"אני מודע לניסיון של ליברמן להפריד בין 
הבעת עמדותיו הלעומתיות נגד הציבור החרדי 
לבין קשר אישי עם חברי הכנסת החרדים. הוא 
אמר לי בעבר, 'זה טוב לכם. אני לוקח קולות 
מלפיד'. השבתי לו: אם התוצאה היא שעובר 
חוק גיוס עם סנקציות פליליות, כבר  עדיף לנו 
לי  שאין  באמת  לפיד.  ליאיר  ילכו  שהקולות 
כלום נגדו, הלכתי איתו בירושלים, אני הבאתי 
במליאה  עמד  איווט  אבל  לא.  והוא  קולות 
ותקף. אמרתי, עד כאן. אני מקווה גם בשבילו 
יהפוך את החרדים  ולא  בזה  יתמיד  שהוא לא 
וטעות  אלקטורלית  טעות  תהיה  זו  למטרה. 
משתלם,  לא  שזה  הבין  לפיד  אפילו  אישית. 
ועם ליברמן לעומת לפיד, היו לנו החרדים ולי 

אישית במשך שנים יחסים טובים".
שחקן  שהוא  עצמו  על  מעיד  ליברמן  אם 
העניינית  בתגובתו  שגפני  הרי  רע,  לא  טניס 
והמינורית, מרים לו להנחתה – במובן החיובי 

של המונח. ניפגש במשחקון הבא.

<<<

בסולם הרטוריקה האישי, תגובתו של גפני לדברי 
איווט מדודה ושקולה: "אני עובד עבור הציבור החרדי 

כמו רובוט. אין אצלי שירקעס ושיקולים אחרים. מי 
שעם החרדים אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני נגדו. 

איווט תקף ואני איני מהשותקים"

שמח בבני ברק. דרעי, ליברמן ואלקין בבר המצווה של אבוחצירא

קבלת הקהל תתקיים 
ביום רביעי כ"ד בשבט תשע"ו ) 3.2.16(

 במשרדי א. מ. מזרחי אדריכלות והנדסה בע"מ 
רחוב חיים עוזר 20 פ"ת קומת קרקע.

בשיתוף אריאל בוסו מ"מ ראש העיר וממונה פניות הציבור.

במסגרת מערך המידע הארצי לזכויות רפואיות
שמפעילה החברה המרכזית למימוש זכויות

תתקיים קבלת קהל לתושבי העיר פתח תקווה

ע"י צוות החברה המרכזית למימוש זכויות

בנושא זכויות רפואיות

ביטוח לאומי     מס הכנסה     חברות הביטוח

בראשות הרב שמאי שזירי הי"ו

אשדוד
ר' מאיר בעל 

הנס 24

ירושלים
יפו 216

ביתר עילית
ישמח ישראל 1

מודיעין עילית
רשב"י 38

חיפה
השילוח 6

בית שמש
נהר הירדן 34

רמת גן
ז'בוטינסקי 5

נתניה
המלך דוד 7

בני ברק
 רבי עקיבא 2 

 פינת 
ז'בוטינסקי 12

החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

בתיאום מראש בלבד בטלפון:

*5700
בריף מס‘: 510 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה: 3+1 משפחה-1 תאריך: 4.1.16

budget.co.il
.X /F /J /H /I  המבצע בתוקף עד כ"א בשבט תשע"ו (31.1.2016). המבצע תקף לרכבים מקבוצות

מקסימום 3 הטבות בהשכרה אחת. במידה ויום השבת בין ימי ההשכרה, יום השבת יהיה ללא 
חיוב. המבצע תקף להזמנות חדשות בלבד. תקף להזמנות בשקלים בלבד. בתוקף בכפוף לתקנון. 

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

מבצע חורף בבאדג'ט!
שוכרים רכב ל-3 ימים

ומקבלים את היום הרביעי
מתנה!

יום רביעי
במתנה!

more

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

חורף�בריא�ונסיעה�בטוחה!



התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

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

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

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

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

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

יהודה: אתה לא מאמין זכיתי בהגרלה בהרבה כסף!
אלעד: וואו!

יהודה: אבל תעשה לי טובה אל תגלה לאף אחד! 

אלעד רוצה לפנות ליועץ השקעות כי לא רוצה 
שיהודה יאבד את כספו. האם מותר לו?

מצווה לספר כדי להציל את ממונו א

אסור מדאורייתא משום הולך רכיל ומגלה סוד ב

מידה טובה לא לגלות ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

האם שייך פה העניין באפי תלתא
לגבי סיפור סוד?

לא שייך כלל אפי תלתא זה רק על דברי גנאי א

שייך גם בזה וגם בזה ב

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

מאן דאמר

ישראל מאמינים בני מאמינים 

ִבְנָך  ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  "ּוְלַמַען 
ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי 
ֲאֶׁשר  אֹתַֹתי  ְוֶאת  ְּבִמְצַרִים 
ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ָבם  ַׂשְמִּתי 

ֲאִני ה' )שמות י, א-ב(. 
הכה  יתברך  ה' 
בעשר  מצרים  את 
ומשונות  שונות  מכות 
בכל  כך  לשם  והשתמש 
סוגי שמשיו ומשרתיו- במים, 
ובבהמות, כדי  באש, ברוח בחיות 
בליבם  הצרופה  ה'  אמונת  את  ולהשריש  לחסן  לחזק, 
שליטה  יש  יתברך  שלבורא  ולהראותם  ישראל  של 
קג,  )תהילים  ָמָׁשָלה  ַּבּכֹל  ּוַמְלכּותֹו  בטבע,  מוחלטת 
יט(, "הטבע" בגימטריא אלקים, ללמדך שהטבע בידו 
יתברך ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר )מושאל מירמיה יח, ו(, והּוא 
ְועֹוֶׂשה  ָעָׂשה  ְלַבּדו  ְוהּוא  ַהְּברּוִאים,  ְלָכל  ּוַמְנִהיג  ּבֹוֵרא 

ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים )מתוך י"ג עיקרי האמונה(. 
ה' יתברך לא השאיר שום פתח לאדם לחשוב שאולי 
שפועלים,  בעולם  אחרים  כוחות  עוד  יש  וחס  חלילה 
ִּכי  ֵּתַדע  ַּבֲעבּור  יט(,  כב,  )שמות  ְלַבּדֹו  לה'  ִּבְלִּתי  לא, 
ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץ )שם ט, יד(, רק הבורא יתברך הוא 
והמפעיל  המניע  הכח  והוא  והמשגיח,  המצוי  הקובע 

של העולם. 
בתחילה כשירדו אבותינו למצרים כולם היו מאמינים 
והמנהגים  המצוות  התורה  את  שומרים  מאמינים,  בני 
ידי  על  להם  והונחלו  סבא  ישראל  בבית  שהונהגו 
כולם  הקו,  מן  סטה  לא  אחד  אף  הקדושים,  השבטים 

הלכו בדרך המלך-דרך התורה והמצוות.
ַהּדֹור  ְוכֹל  ֶאָחיו  ְוָכל  יֹוֵסף  ַוָּיָמת  השנים,  ברבות  אך 
נפטרו  הקדושים  השבטים  ו-ז(,  א,  )שמות  ַההּוא 
והמצרים העבידו את ישראל קשות, ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם 
ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה )שמות 
צאת  לאחר  ועד  השחר  מעלות  אותם  העבידו  יד(,  א, 
יום בביתם, ובכך  הכוכבים ולא נתנו להם לראות אור 
ַעל  ָהֲעבָֹדה  ִּתְכַּבד  והמצוות,  התורה  מן  אותם  הרחיקו 
ה,  )שמות  ָׁשֶקר  ְּבִדְבֵרי  ִיְׁשעּו  ְוַאל  ָבּה  ְוַיֲעׂשּו  ָהֲאָנִׁשים 
זמן לדבר דברי תורה,  יהיה להם  ולא  יוכלו  ט(- שלא 
התורה  דברי  את  ומדברים  עוז  מקבלים  היו  כבר  ואם 
הקדושה, היו מוכים מיד מכות נוראיות על ידי שוטרי 
מנהגי  את  ישראל  עם  שכחו  לאט  לאט  וכך  מצרים, 
נטועה  שהייתה  הצרופה  והאמונה  התורה  האבות 
בליבם, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם )שמות א, ז(, התמלאו בתי 
תאטראות ובתי קרקסיאות של מצרים ביהודים )מדרש 

תנחומא שמות סימן ו'(. 
הכה  ולכן  מאמונתם,  לרדת  לישראל  גרמו  המצרים 
האמונה  את  החזיר  ובכך  ועצומה  רבה  מכה  ה'  בהם 

הצרופה הנטועה בלב כל יהודי ויהודי.



לפעמים כשאנו רוצים ליזום מעשים לפיתוח התורה 
המצוות והמעשים הטובים בעם ישראל וקירוב ליבות 
זה  שדבר  מחשבות  עולות  שבשמים,  לאביהם  ישראל 

לא יועיל, הכל הלך ונאבד, חבל על הזמן, אין מה לדבר.
אך זה לא נכון, ישראל מאמינים בני מאמינים, עלינו 
לעשות כל שביכולתנו וה' יתברך ישלח עזרנו מקודש 
ויראה לנו שגם דברים שלא יתכן במציאות שיתקיימו, 
בסופו של דבר מתקיימים, כי האמונה הצרופה טמונה 
ישראל  אותה!  לעורר  רק  ועלינו  ישראל,  בליבות 
ָהָעם  ַוַּיֲאֵמן  ע"א(,  צז  )שבת  מאמינים  בני  מאמינים 
ד, לא(, כל  ִיְׂשָרֵאל )שמות  ְּבֵני  ֶאת  ה'  ָפַקד  ִּכי  ַוִּיְׁשְמעּו 

ישראל האמינו! 
זאת אומרת שגם כשרואים שלכאורה אין בהם אמונה 
וחבל על הזמן, הם לא יאמינו-זו טעות, חייבים לייסד 
שמקבלים,  אדם  בני  הם  ישראל  שעם  היטב  בעצמנו 
הם  כעת  אם  וגם  בליבם!  טמונה  הצרופה  והאמונה 
רחוקים משמירת תורה ומצוות, מ"מ לאחר שמדברים 
איתם מעט הם מתלהבים ונהפכים להיות שלהבת של 

קדושה וטהרה!
ַוַּיֲאֵמן ָהָעם, ישראל מאמינים בני מאמינים!



הצדיק רבי משה וולך ע"ה שהיה ירא שמים בתכלית, 
בהמבורג  הגדולות  באוניברסיטאות  רפואה  למד 
שבגרמניה והתעשר עושר גדול מירושות שקיבל וכדו', 

החליט לעלות לארץ ולעזור ליהודי ארץ ישראל.
כשעלה לארץ והתגורר בירושלים נוכח לדעת שהיה 
לדך"  "משגב  בשם  קטן  אחד  חולים  בית  בסה"כ  שם 
חולים  בית  את  להקים  החליט  ולכן  העתיקה(,  )בעיר 
שיוכלו  ואחיות  רופאים  שם  ולהעמיד  צדק"  "שערי 

לעזור ולטפל ביהודי ארץ ישראל. 
קודם לכן, לפני 110-120 שנים כל מי שגר בירושלים 
היה ירא שמים וצדיק, ולא היה אדם אחד שחלילה וחס 
מחלל שבת, אך באותה העת התחילה תקופת החלוצים 
והחלוציות ששכרו דירות בירושלים והתחילו להתגורר 

שם. 
והפנו  ללדת  צריכה  הייתה  מהחלוציות  אחת  לימים 
ִלי  ִּפְתחּו  צדק",  "שערי  חולים  לבית  התושבים  אותה 

ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אֹוֶדה י-ה )תהילים קיח, יט(. 
כמה  ושאלה  פנים  במאור  אותה  קיבל  וולך  דוקטור 
שאלות, באיזה חודש היא להריונה וכדו', נתן לה סידור 

תפילה ואמר לה שתתפלל כמה תפילות קודם הלידה. 
התרעמה החלוצית ואמרה: "אני לא מאמינה בדברים 

האלה!"
"אבל את יהודיה לא?" שאל הרב.

"ודאי שאני יהודיה, אני יהודיה יותר מכל היהודיות!"
"טוב", השיב הרב, "במה את כן מאמינה?"

"אני מאמינה בטבע!" ענתה.
"וכשאת צריכה עזר וסיוע למי את פונה?" שאל הרב.

"אני מבקשת מהטבע שיעזור לי".
"בסדר גמור", השיב הרב, "תיכנסי לחדר הלידה".

אותה  להשאיר  עליהם  וציווה  לאחיות  הרב  ניגש 
בחדר ולא להיכנס לעזור לה. 

בינתיים תקפו את האשה צירי לידה והתחילה לצעוק 
"ָאי, ָאי, הטבע תעזור לי!" 

האחיות מיד רצו ללכת ולעזור לה, אך רבי משה וולך 

עצר אותן ולא נתן להן ללכת. 
"הטבע, תעזור לי!!!", צעקה האשה.

שוב קמו האחיות ורצו ללכת לטפל בה, אך רבי משה 
האות  את  להן  יתן  שהוא  להן  ואמר  אותן  עצר  וולך 

אימתי ללכת ולטפל בה.
האשה  צעקה  ופתאום  וגברו  גברו  הלידה  צירי 

"אלוקים, תעזור לי!!"
בה  ולטפל  לרוץ  לאחיות  וולך  דוקטור  הורה  מיד 
היה  לא  זה  לכן  קודם  אמת,  שזה  ודאי  "עכשיו  ואמר 
לי",  תעזור  "הטבע  צועקת  היא  אם  באמת,  כאבים 
היא  השעה  כשיגיע  אבל  השיא,  שעת  הגיע  לא  עדיין 
תצעק "אלוקים", אין מה לעשות, ישראל מאמינים בני 

מאמינים".
ישראל מאמינים בני מאמינים!

יכול  האדם להגיד לך אני מאמין בטבע ולא מאמין 
בכל האמונות הללו, אבל בתוך תוכו הוא מאמין. 

לכל  הגעתי  רבות,  שנים  מניסיון של  נלמד  זה  ודבר 
האנשים האלה וישבתי איתם אחד אחד, שאלתי אותם 
ובסוף  בליבם,  עמוק  עמוק  וחפרתי  שאלות  מיני  כל 

גילתי שאין יהודי שאין בו את השורש באמונה.
לאחר כמה דקות הוא כבר שוכח שבתחילת השיחה 
הוא אמר שאינו מאמין, ולפעמים במהלך השיחה אנו 
נוכחים לדעת שהוא המאמין הגדול ביותר, הוא אומר 

שהוא כופר בהכל, אך מאמין גדול הוא!
כך זה כל יהודי, יש רק אבק שמכסה, תרבויות הגויים, 
זה  קו, לה(,  )תהילים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים  ַוִּיְתָעְרבּו 
כיסה על האמונה הצרופה בבורא העולמים, אבל בתוך 

כל יהודי יש את האמונה, בסוף הוא מגיע אליה.



שמעתי בעבר מהדרשן המופלג רבי שבתאי יודלביץ 
ברוסיה,  כופר  יהודי  היה  אחת  שפעם  שסיפר  זצ"ל 
תורה של אחד מהסבים  ספר  עמו  ולקח  לשדה  שהלך 
שלו, והיה קורע אותו לעיני כולם כדי להראות שאינו 

מאמין.
לפתע עבר שם טרקטור ובלא שימת לב דרך לו על 

הרגל.
צעק אותו כופר בקול גדול "ָאי, אלוקים, תעזור לי! 

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!"
ביד אחת הוא קורע את הספר תורה להראות שבכלל 
ואומר שמע  ידו  מניף  הוא  ביד השניה  אך  לא מאמין, 
לעצמות,  הדבר  כשמגיע  אחד.  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל 
המאמינים  נעשים  ביותר  הכופרים  אנשים  אפילו 

הגדולים ביותר!
ַמִים ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה )שיר השירים 
ח, ז(, את אותו ניצוץ קדוש הטמון בכל יהודי ויהודי, 
עלינו רק להדליקו ואז נראה שכל כולו נעשה שלהבת 
ֹלא  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ּתּוַקד  ָּתִמיד  ֵאׁש  וטהרה,  קדושה  של 
ִתְכֶבה )ויקרא ו, ו(, יהי רצון שנזכה לקרב ליבות ישראל 
בגאולה  לראות  נזכה  זה  ובזכות  שבשמים  לאביהם 

השלימה במהרה, אמן.

העמוד טעון גניזה



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

 ג'-ה' שבט תשע"ו  13-15/01/16
                       

            

03-6162228
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דירות 
למכירה

דופלקסים







4-4.5 חדרים

+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

■








■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

■









דופלקסים
■
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Zlbrgmailcom
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wwwramagnet

פנטהאוז ודירות גן
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וילות ובתים

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.
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amitayperfectprocoil

4-4.5 חדרים
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yosiyagengmail

com
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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



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ג'-ה' שבט תשע"ו  13-15/01/16 203-6162228

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■ ירד המחיר! ברח' 
הראשונים, 3 חד' ק"ב, 

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

עד היסוד, 1,050,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

■ ברח' אהרון דב, חזית, 
3 חד' ענקיים, כ- 100 
מ"ר, ק"א, 1,280,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 348# בלעדי! מיקום מצוין, 
קרקע, 4.5 חד', 90 מ"ר+ יח' דיור 

גדולה+ מחסן, 600,000 ש"ח. 
תיווך חסידים 057-7361080 

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

■ 1180# בלעדי! בשכונת כנען, 
4 חד', 112 מ"ר+ אופ' 470,000 

ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 
072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ בחפץ חיים, ק"א, כ- 120 
מ"ר, 3 כ"א, עורפית, 4.5 חד', 

מטבח נפרד, יח' הורים 1,070,000 
______________________________________________)32-32(ש"ח. 050-6610501 סתיו

■ בשעריה פרטי, קוטג' 6 חד'+ 
ממ"ד+ מרפסת שמש, גינה, 2 

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

■ וילה 220/780 7 ח', ליד הכולל 
הרב יורם אברג'ל, 1,500,000 ש"ח. 

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

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

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

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

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

050-5308742)10-10(______________________________________________

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

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

050-5308742)19-19(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

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

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

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

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

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

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

1-1.5 חדרים

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

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

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

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

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

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

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

050-5308742)29-29(______________________________________________

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

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

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

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

חשמונאים

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

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

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

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

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

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

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

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

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

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

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

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

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

02-9933652)31-42(______________________________________________

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

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8478886)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

03-5793001)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8115716)32-35(______________________________________________

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

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

052-3429393)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

052-3429393)32-32(______________________________________________

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

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

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

054-8420522)32-32(______________________________________________

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

03-5799308)32-32(______________________________________________

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

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

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

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

03-5791514)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)32-32(______________________________________________

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

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

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

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

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

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

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

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

0527-653777)32-32(______________________________________________

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

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

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

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

02-5866864)32-32(______________________________________________

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

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

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8769490)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

052-5797797)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

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

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

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

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

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

וילות ובתים

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

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

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

ערד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

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

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

2-2.5 חדרים

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

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

רחובות

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

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

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

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

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

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

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

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

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

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

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

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

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

2365

2399

614

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

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

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

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

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

050-5308742)35-35(______________________________________________

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

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

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

050-5308742)38-38(______________________________________________

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

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

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

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

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

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

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

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

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

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

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

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

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

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

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

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

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

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

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

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

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

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

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

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

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

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

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

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

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

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

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

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

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

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

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

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

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

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

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

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

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

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

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

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

050-5308742 )27-27(______________________________________________

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

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

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

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

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

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

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

+5 חדרים

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

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

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

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

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

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

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

050-5308742)45-45(______________________________________________

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

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

050-5308742)45-45(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

03-5799308)45-45(______________________________________________

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

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

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

03-5745877)45-45(______________________________________________

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

03-6169002)45-45(______________________________________________

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

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

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

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

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

054-8421640)45-45(______________________________________________

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

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

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

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

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

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

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

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

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

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

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

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

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

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

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

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

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

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

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

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

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

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

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

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

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

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

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

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

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

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

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

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים
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אור הגנוז

קיט 
ונופש
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בית שמש

בני ברק

בית חורון
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SpringViewIsraelcom
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mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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מושב עלמה
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אירועים עד 70 איש
שבתות חתן/בר מצוה

לזוגות ומשפחות
אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

במחירי מבצע!
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להשכרה 
שטח מסחרי 

קוסמטיקה וכו' מתאים לסלון כלות, 
052-3416199

ברמת אשכול 
70 מ"ר 

מושקע ומעוצב 
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב
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קמפוס מסודר
במרכז הארץ
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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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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54
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רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

פורור
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הבגדים מהחורף הקודם 
? ם י ל ו ע א  ל

באישור משרד הבריאות

03-6313775 

פיתרון פשוט 
תוצאות מדהימות

3-6 ק"ג בחודש
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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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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 077-2204728

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

קופאים/ות סדרנים/ות

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים
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

דרושים/ות בפתח - תקווה
מפיצי עיתונים למנויים

3:00-6:00 לפנות בוקררכב/קטנוע חובהשכר גבוה
+בנוסאפשרות להמשך עבודה בשעות היום

050-8673222
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egmailcom
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excel


horvitzaehcoil
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omanbamgmailcom

■






■





■




■




דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים ובודקים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

ניתן
להשאיר 

הודעה
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horvitzaehcoil



■





■




■





■




■





■







■




■




■





■




■







■
invest







■






■






■




HDL■





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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jobskidumpluscoil
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yaronlavgmailcom
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adikidumpluscoil
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misrotgmailcom
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misrotgmailcom
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misrotgmailcom
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korotgmail

com

■







■





■




rivkagmailcom
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JOBSimagestore
coil
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■
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jobsmyfacecoil

■





■





■






mgrosgmailcom

חובה להתקשר ולשריין מקום לערב הפתוח

מוקד ארצי:  1700-550-320

לכל מי שפספסה בפעם הקודמת, ולכל המתעניינת כנס 
וערב פתוח נוסף בבני ברק (ללא תשלום וללא התחייבות) 

יתקיים בע"ה ביום שני ח' שבט 18.1.16 בשעה 8:00 בערב
בערב הפתוח:

 הרצאה מרתקת בנושא "העוגן האנושי"
 חומר כתוב רב הכולל נושאים וטיפים חזקים בתחום 

הקאוצ'ינג, המודעות, ההורות ועוד.
 קטלוג והסברה על המערכת, הקורסים והסדנאות.

 הגרלה על 4-5 קורסים חינם + 6 סנדאות חינם.

בס"ד

עקב הביקוש!

מגוון קורסים וסדנאות חדשות ומרתקות

■



למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/יות מכירותדרושים/ות 

054-2044168
shay@lottodeal.co.il

ריטה
שכר גבוה למתאימים

איש מכירות?

לפרטים: 050-2005678

לסוכנות ביטוח בפ"ת,
עמלות המכירה הכי גבוהות בשוק!

naor@ibn.co.il :קו"ח למייל | WWW.IBN.CO.IL   
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adikidumpluscoil
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tamaryfcpacoil
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misrotgmailcom
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הפסח שכולם חיכו לו! 
MELIA-ב שינפלד 

בפסח זה קורה... המלון היוקרתי שתמיד חלמנו להגיע אליו!
MELIA GRAND HERMITAGE מלון דגל של רשת MELIA מהמובילות בעולם 

עם 350 מלונות ב-40 מדינות. המלון יושב על קו החוף בחולות הזהב הקסומים ליד ורנה ויש בו הכל: 
שטחים ציבוריים רחבים | בריכות חיצוניות ובריכה פנימית | ספא בריאות מפנק | בית כנסת מפואר | מכון 

כושר | לובי מלכותי | חדרי אוכל ענקיים מעוצבים לחג | טרקלין אירי עם שתייה וכיבוד חופשי | מיני קלאב לילדים

חג מושלם!
9 ימים מלאים כולל פנסיון 
מלא עם 3 ארוחות ביום 

גלאט כשר לא שרוי'ה של 
טובי השפים זוכי פרסים, 

וליל סדר מפואר
כיד המלך.

 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם מזמין מוקדם ומרוויח! 

מלא טיולים!
בורגס ונסבאר, השמורה הארכיאולוגית 
"קליאקרה" והגן הבוטני, מופע דולפינים 

ולונה פארק לילדים, מסע לכפרים 
האותנטיים של בולגריה, טיול ג'יפים )חצי 

יום(, קונסטנצה על גבול רומניה, ציון 
הפלא יועץ הידוע בסגולתו.

להנות ולהיות שקטים בחו"ל!
שינפלד תיירות עם 28 שנות ניסיון 

ואלפי לקוחות מרוצים ונאמנים. לאחר 
התרחבותנו הקיץ בהילטון דרזדן 

ובהילטון דאבל-טרי ברטיסלבה, אנו 
ממשיכים לשפר ולהשתפר ומעניקים 

את השירות הטוב ביותר.
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