
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"ז בשבט תשע"ו  27/1/16 גיליון מס' 974

פרשת יתרו
ירושלים
ב"ב
פ"ת

כ. 16:34 י. 17:48
כ. 16:51 י. 17:50

כ. 16:30 י. 17:49              

02-6475555

'' ''

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

הקו שלך לפרנסה מכובדת ההולמת את כללי ההלכה

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

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

שובה של 
האחדות

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

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

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

היישר ללשכת ראש הממשלה? / בי"ס לפוליטיקה

"מרגע שברקת נבחר 
נצרתי את לשוני"

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

"הנציגים של ש"ס 
צריכים לחזור לשטח"

שעות ספורות לאחר שהושבע כחבר 
כנסת מטעם ש"ס, הח"כ הטרי יגאל 
גואטה בראיון ראשון / עמ' 20-21

צילום: דוד זר



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

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



400 דונם פארק טבעי מתחם שטחי תעסוקה ומבנים ציבוריים 
900 יחידות צמודות קרקע  13 אלף יחידות דיור במגדלים חדשים 

 פשוט תגרום לזה לקרות 
במקום לקוות לשפע ופרנסה טובה לאורך שנים 

התכנית אושרה ב: וועדה מקומית | וועדה מחוזית | מועצה אזורית לתכנון ובנייה | וועדה ארצית 



" ב תש"ע 121//1       י"ז בשבט תשע"ו 27/1/16 בירושלים124 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

בעקבות דרישה נחרצת של סיעות "יהדות התורה" וש"ס:

בחירות חדשות ב"יובלים" בתוך 90 יום
  זאת בשל הצעד המתריס והפוגעני שבו נקט המינהל הקהילתי בקרית יובל כשהקרין סרטים בשבת במתקן עירוני
תוקם ועדה מיוחדת שתקבע את כללי הסטאטוס קוו בכל הקשור לשמירת שבת ברחבי העיר ותחייב את כל הגופים 

העירוניים והנתמכים על ידי העיריה
מאת: מנדי קליין

וש"ס:  התורה  ל"יהדות  מרשימה  הצלחה 
בעקבות דרישה נחרצת של הנציגות החרדית 
והדתית בעירית ירושלים,  אותה הובילו חברי 
סיעות "יהדות התורה" וש"ס, הוחלט בעירית 
קהילתי  מינהל  הנהלת  את  לפזר  ירושלים 
"יובלים" בשכונת קרית יובל, ולקיים בחירות 

חדשות להנהלת המינהל בתוך 90 יום.
ההתארגנות  בעקבות  התקבלה  ההחלטה 
במסגרת  והדתית   החרדית  הנציגות  של 
הלובי הדתי בעיריה, וההצעה לסדר שהוגשה 
לישיבת המועצה הקרובה בחתימת 16 חברים 
המהווים רוב חברי מועצת העיר, בשל הצעד 
קהילתי  מינהל  נקט  שבו  והמתריס  המחפיר 
"יובלים" שהקרין סרטים בשבת, תוך הפרה 
מחוייבת  לו  קוו  הסטאטוס  של  גסה  ברגל 

הקואליציוניים,  בהסכמים  ירושלים  עירית 
ועמדת  העיר  הנהלת  להחלטת  גמור  ובניגוד 

ראש העיר.
העיר  מועצת  חברי  ביקשו  לסדר  בהצעה 
יועבר  לא  כי  לקבוע  והדתיים  החרדים 
עד  "יובלים",  קהילתי  למינהל  תקציב  שום 
לכל  תקציב  שום  יועבר  שלא  וכן  לפירוקו, 
שבת.  מחלל  עירוני  גוף  או  עירונית  זרוע 
הובילו  כאמור  אותה  זו,  התארגנות  בעקבות 
קיים  וש"ס,  התורה"  "יהדות  סיעות  חברי 
ראש העיר, ניר ברקת, מספר ישיבות בלשכתו 
בהם  והדתיות,  החרדיות  הסיעות  ראשי  עם 
הן  זעקת השבת,  ראשי הסיעות את  השמיעו 
"יובלים",  במינהל  הסרטים  להקרנת  באשר 
צעד שהוא קיצוני שלא יעלה על הדעת לחלל 
זרוע  גוף שהוא  ידי  ועל  עירוני  שבת במתקן 

בכל  השבת  חילולי  בהתרבות  והן  עירונית, 
רחבי העיר ר"ל. 

השבוע  בתחילת  שהתקיימה  בישיבה 
כאמור  סוכם  ברקת,  העיר  ראש  בלשכת 
בקרית  הקהילתי  המינהל  הנהלת  פיזור  על 
יום   90 בתוך  בזק  בחירות  ועריכת  יובל, 
יתקיימו  מועד  באותו  כי  הוחלט  כן  בלבד. 
בהם  נוספים  קהילתיים  למינהלים  בחירות 
שהיו  הבחירות  בסבבי  בחירות  התקיימו  לא 
לפני כארבע וחמש שנים. הוועדה למינהלים 
קהילתיים כבר זומנה לישיבה מיוחדת, כשעל 
על  קהילתיים,  במינהלים  בחירות  יומה  סדר 
מנת לקבל החלטה מסודרת בנידון אשר תובא 
לאחר מכן לאישור מועצת העיר כפי שסוכם. 
מיוחדת  ועדה  תוקם  כי  סוכם,  כן  כמו 
קוו  הסטאטוס  כללי  את  ותגדיר  שתקבע 

ועדה  מסקנות  שבת.  לשמירת  הקשור  בכל 
וכל  העיר  הנהלת  העיר,  ראש  את  תחייב  זו 
ידי  על  הנתמכים  אלו  וכן  הגופים העירוניים 

העיריה.
הובילו  אשר  וש"ס  התורה"  "יהדות  נציגי 
כעת  הן  "יובלים",  מינהל  נגד  המהלך  את 
הסרטים,  שבהקרנת  השבת  חילולי  בעקבות 
והן לאורך כל התקופה בשל הקיפוח המשווע 
של הציבור החרדי בקרית יובל בכל התחומים, 
ופיזור  ועל פירוק המינהל  בירכו על המהלך 
ברשעות  מתנהגת  אשר  הנוכחית  ההנהלה 
בשכונה,  החרדי  הציבור  כלפי  ואכזריות 
והביעו תקווה שלאחר הבחירות תקום הנהלה 
הגיונית יותר, מכובדת ומכבדת, אשר תתייחס 
לכל תושבי קרית יובל בשיווין ובהגינות, ללא 

כל אפליה בין הציבורים השונים.

נפגעתם? קבלו פיצוי
יועצי מס יורשו לחתום על בקשת מענק הפיצוי בגין המצב 
הביטחוני  זאת בעקבות התערבותו של יו"ר סיעת "יהדות 

התורה" בעירית ירושלים אליעזר ראוכברגר
מאת: מנדי כץ

"הרשות לפיתוח ירושלים" יצאה לא מכבר 
להגיש  בירושלים  לעסקים  הקורא  בפרסום 
בקשות למתן פיצוי על ההפסדים הכספיים 
לאחר  הביטחוני,  המצב  בשל  להם  שנגרמו 
בגובה  מיוחד  תקציב  העמידה  שהממשלה 
בעל  זה.  לצורך  שקלים  מיליוני  עשרות 
עסק שביקש לקבל את המענק, נדרש למלא 
בית  של  החשבון  רואה  בחתימת  טפסים 

העסק. 
בעקבות פרסום נוהל זה, פנו נציגי לשכת 
ירושלים",  יועצי המס אל "הרשות לפיתוח 
חשבון  רואי  שרק  הקביעה  על  והתלוננו 
רשאים לחתום על טפסי הבקשה לבתי העסק, 
בעוד ישנם בתי עסק שעובדים כל השנה עם 
את  עבורם  שעורכים  אלו  והם  מס,  יועצי 
הדוחו"ת, וכעת דורשים מהם להתקשר עם 
רואה חשבון. יועצי המס ביקשו לשנות את 

הנוהל ולקבוע שגם הם יהיו רשאים לחתום 
על הטפסים עבור בתי העסק.

יועצי המס פנו גם אל יו"ר ועדת הכספים, 
את  העביר  אשר  גפני,  משה  הרב  ח"כ 
התורה"  "יהדות  סיעת  יו"ר  אל  הבקשה 
בעירית ירושלים, אליעזר ראוכברגר, המכהן 
ירושלים.  לפיתוח  ברשות  הנהלה  כחבר  גם 
אייל  הרשות,  מנכ"ל  אל  פנה  ראוכברגר 
יחימובסקי, וביקש לתקן את הנוהל ולכלול 
בו גם את האפשרות ליועצי המס לחתום על 

הבקשה עבור בתי העסק.
נענה  יחימובסקי,  אייל  הרל"י,  מנכ"ל 
לבקשה, ובמכתב ששיגר לראוכברגר והעתק 
יועצי המס, הודיע כי הוחלט  ממנו ללשכת 
בחתימת  הנדרש  הטופס  הגשת  את  לאפשר 
את  להגיש  שנוהג  עסק  לבית  מס,  יועץ 
דו"חותיו באמצעות יועצי מס, והיא תפורסם 
המועלה  ותשובות  שאלות  מסמך  במסגרת 

לדף האינטרנט של נוהל המענקים.

מאת: מנדי כץ

מאוחדת  ע"י  נחנכה  חדשה  מרפאה 
מצויה  אשר  בירושלים,  רוממה  בשכונת 

בתנופת פיתוח והתרחבות. 
שירותי  מיטב  יינתנו  החדשה  במרפאה 
כמו  נשים  ורפואת  הראשונית  הרפואה 
לטובת  כאשר  הנפש  רפואת  שירותי  גם 
הציוד  מיטב  הועמד  הרפואי  הצוות  אנשי 
במרפאה  יינתנו  כן  המתקדם.  הטכנולוגי 
שירותי  מרקחת.  ובית  אחיות  שירותי 
 08:30-19:00 השעות  בין  יינתנו  המזכירות 

ברציפות.  
במרפאה  קהל  שיקבלו  הרופאים  בין 
ברפואה  מומחה  מורל,  דוד  ד"ר  בולטים 
יונה  ויועץ למנכ"ל מאוחדת, פרופ'  פנימית 
אמיתי מומחה ברפואת ילדים, ד"ר אנה לוין 
רופאת ילדים וכן שירותי בריאות הנפש ע"י 

והפסיכיאטר  גרין  הכהן  יעל  הפסיכולוגית 
ד"ר גפני עמירם, ועוד. 

ירושלים  שיווק  מנהל  ברים,  משה  הרב 
החדש  הרפואי  המרכז  כי  אומר  במאוחדת 
של  והאסטרטגיה  מההשקעה  כחלק  נבנה 
ללקוחות.  השרות  את  להנגיש  הקופה 
התפתחות  בתנופת  כיום  מצויה  "מאוחדת 
והתחדשות בירושלים לאור הגידול במספר 
המבוטחים. רק לאחרונה חנכנו בגאולה את 
המכון להתפתחות הילד החדיש והמתקדם, 
ובכוונת מאוחדת להמשיך ולשדרג עוד את 

שירותיה".
המרפאה:  מנהלת  אינדורסקי  לאה  גב' 
השרות  את  ללקוחותיה  תעניק  "מאוחדת 
ביותר.  הנוחים  בתנאים  ביותר,  הטוב 
במסגרת זו החלטנו לפתוח מרכז רפואי חדש 
ומתקדם לתושבי רוממה שיקבלו את שירותי 

הרפואה הטובים ביותר בקרבה לביתם".

מרפאה חדשה 
ל'מאוחדת' ברוממה
 במרפאה החדשה יינתנו מגוון שירותי הרפואה המקצועית 
לצד שירותי רפואה ראשונית, מעבדה ואחיות וכן שרותי 

בריאות הנפש ע"י פסיכולוג ופסיכיאטר מקצועיים



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

מתנה לבית בשווי 200 ₪
מתנה לבית בשווי 300 ₪

במכירה ענקית אחתשני מותגים גדולים 
רק ב

מייבש כביסה 
7 ק”ג

תוף נירוסטה | פתח רחב 
במיוחד | 2200 וואט | 

8 תוכניות לרבות כביסה עדינה 
ותוכניות לרענון הכביסה | דירוג 

C אנרגטי

כיריים 4 
להבות גז 

להבת טורבו

תנור בנוי
דגם: 5417

נפח תא אפייה 74 ליטר
A דירוג אנרגטי

תנור משולב 
דו תאי
כשר למהדרין

באישור המכון להלכה

מכונת כביסה 
7 ק”ג

Aׁ 1200 סל”ד | דירוג אנרגטי

רק ב-   1,390 ₪

רק ב-   549 ₪

רק ב-  1,990 ₪

רק ב-   2,690 ₪ רק ב-   2,290 ₪

מתנה לבית בשווי 300 ₪

לדוגמא ממגוון המוצרים:

מתנה לבית בשווי 50 ₪
מתנה לבית בשווי 200 ₪

שימו לב 
למיקומים 

החדשים

חדש!
36 תשלומים 

באשראי.
אפשרות לתשלום 

בצ’קים* 

ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

ובכל שאר
סניפי

טרקלין חשמל
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דאג לתושבים. קלרמן

תוקם גדר סביב שכונת 'נווה יעקב'
ביוזמה משותפת של עיריית י-ם, המשרד להגנת הסביבה ורשות 

הטבע והגנים תוקם גדר סביב השכונה בעלות של 3.2 מיליון שקלים, 
וזאת בעקבות עשרות מקרים בהם נותרו לאנשים צלקות משפני הסלע

מאת: מנדי כץ

נווה   - ירושלים  צפון  בשכונות  תושבים  עשרות 
נדבקו  כי  לאחרונה  מדווחים  זאב,  ופסגת  יעקב 
המעוברת  יריחו'  'שושנת  המכונה  ב"ליישמניה" 
החול  זבוב  נקבת  הסלע.  שפני  ידי  על  השאר  בין 
לאדם  הליישמניה  טפיל  את  הסלע  משפן  מעבירה 
גורמת  החול  זבוב  עקיצת  הדם.  מציצת  באמצעות 
לגירוד חלף כעבור כמה שעות או ימים. אך במקרה 
במקום  מתפתח  ליישמניה,  בטפיל  הדבקה  של 
העקיצה נגע אחרי דגירה של שבועות עד חודשיים. 
לציין,  יש  צלקות.  להותיר  עלולה  הנגעים,  צורת 
הידבקות  מפני  מחוסן  להיות  צפוי  שנדבק  אדם  כי 
הבריאות  בלשכת  נרשמו  האחרונה  בשנה  חוזרת. 
המתגוררים  תושבים  שבהם  מקרים   14 המחוזית 
בשכונות הללו לקו בנגיף. להערכת משרד הבריאות 
בהרבה,  גבוהים  האמיתיים  המספרים  והחוקרים, 
המחלה  את  אבחנו  לא  רבים  שרופאים  משום  זאת 

ולא דיווחו עליה. 
לאור כך, פנה סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק 
כל  אל  קלרמן  ישראל  עירוני  ופיקוח  דת  מבני  תיק 
שיבצעו  מנת  על  המקצועיים  הרלוונטיים  הגורמים 
לטפל  שידאגו  כן,  כמו  השטח.  את  וינטרו  הדברה 
באזור  הנמצאים  הסלע  שלפני  של  גידול  בבתי 

הוואדי שבין שכונת נווה יעקב לפסגת זאב.
הודיע  קלרמן,  העיר  ראש  סגן  פניית  בעקבות 
מנכ"ל העירייה אמנון מרחב ומנהל אגף תברואה ציון 
שטרית כי יחידת ההדברה על כל עובדיה, הופנתה 
טרקטורים  כולל  והדברה,  מניעה  בפעולות  לטפל 
להכשרת דרכים ומשטחים. בנוסף, גיבשה העירייה, 
רשות  הבריאות,  משרד  הסביבה,  להגנת  המשרד 

הטבע והגנים וגופים נוספים תוכנית לטיפול בבעיה. 
החלו פעולות להרס בתי הגידול של השפנים - כמו 
ועבודות עפר. כמו  חישוף שיחים, איטום מסלעות 
כן ייערכו פעולות לניטור הזבובים, הצבת מלכודות 
לתפיסת השפנים ואף דילולם באמצעות הרעלה או 
ירי.  בנוסף, יקודם פתרון קבע שיכלול הרס כל בתי 
הגידול של השפנים בשכונת נווה יעקב והקמת גדר 
היקפית שתמנע את חזרתם אליה. עלות הקמת הגדר 

ותחזוקתה עומדת על 3.2 מיליוני שקלים. 
הודה  קלרמן  ישראל  ירושלים  עיריית  ראש  סגן 
הגורמים  ולכל  מרחב  אמנון  העירייה  למנכ"ל 
הרלוונטיים על פעילותם הרבה למיגור תופעת שפני 
הסלע אשר פוצעים תושבים רבים. "אנחנו קוראים 
למוקד  ולדווח  זהירות  במשנה  לנקוט  לתושבים 
ולא  זה,  מסוג  במקרים  ונתקלים  במידה  העירוני 
להשאיר סביב פחי הזבל לחמים וחלות לא עטופים, 
כי בכך תורמים להתרבות שפני הסלע אשר נושאים 

את הטפיל שושנת יריחו", אמר קלרמן.

הושק כביש אורה-משואה
ראש-העיר ירושלים, ניר ברקת ומנכ"ל משרד 

התחבורה, עוזי יצחקי השיקו את פתיחתו של כביש 
אורה - משואה • במסגרת הפרויקט הוקמו פארק 
מרכזי, טיילת ושביל אופנים - לרווחת התושבים 
והמטיילים • ההשקעה בפרויקט: 120 מיליון ש"ח

מאת: פישל רוזנפלד

השיקו  יצחקי  עוזי  התחבורה,  משרד  ומנכ"ל  ברקת  ניר  ירושלים,  העיר  ראש 
דורון  גם  נכחו  החגיגי  באירוע  בירושלים.  משואה   – אורה  כביש  את  השבוע 

נויוירט, מנכ"ל חברת מוריה המבצעת את הפרויקט ובכירי משרד התחבורה.
בדברים שאמר ראש העיר במקום הוא התחייב לתנופת הפיתוח ואמר כי "כביש 
אורה-משואה הוא חלק מתנופת הפיתוח בכבישי העיר ושלב נוסף בדרך למהפכת 

התעסוקה והתחבורה שאנחנו מתכננים באזור זה".
קילומטר,  באורך  מפלסים  בשני  מסלולי  דו  כביש  הינו  אורה-משואה  כביש 
המחבר בין צומת אורה לשכונת גבעת משואה. הכביש החדש ממוקם על מורדות 

שכונת קריית מנחם, בסמוך לעמק לבן.
כביש אורה–משואה מהווה עורק תחבורתי נוסף לבית החולים הדסה עין כרם 
לו,  הסמוכות  השכונות  בתוך  התחבורה  של  משמעותית  להפחתה  יביא  ובנוסף 
בכ-120  נאמדת  בכביש  ההשקעה  כולו.  ובאזור  השכונות  בין  התנועה  על  ויקל 

מיליון ₪.
פרויקט כביש אורה – משואה כולל גם את בנייתו של פארק מרכזי וגדול בין 
קהילתית,  גינה  תצפית,  מרפסות  ייחודים,  מתקנים  ובו  החדש  לכביש  השכונות 
הרחובות  של  השדרוג  עבודות  לביצוע  בנוסף  זאת  אופניים,  ושביל  טיילת 
העירוניים הסמוכים באורך קילומטר, כדוגמת רחוב הסייפן – לרווחת התושבים.

כביש "אורה-משואה" )צילום: יוצרים קונספסט(

משרד הכלכלה

קורס 
ניהול 

רשתות 
וזה עובד! 

 MCSA - ניהול רשתות תקשורת

נפתחת ההרשמה לקורס 

בואו ללמוד מקצוע מאתגר עם ביקוש עבודה מגוון, בעסקים ובארגונים גדולים.
הירשמו עוד היום לקורס מעמיק ומקיף שיעניק לכם כלים מקצועיים וידע נרחב 

להכרת מודלים בטכנולוגיות תקשורת מחשבים.
 MCSA למסיימים בהצלחה תוענק תעודת הסמכה בינלאומית

מטעם חברת Microsoft,  וכן תעודת גמר ממשלתית.

מחשבים
ורשתות

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

׳המרכז החרדי'- האשראי שלך להתפרנס בכבוד

נפתחת ההרשמה לקורס 

בואו ללמוד מקצוע מאתגר עם ביקוש עבודה מגוון, בעסקים ובארגונים גדולים.
הירשמו עוד היום לקורס מעמיק ומקיף שיעניק לכם כלים מקצועיים וידע נרחב 

להכרת מודלים בטכנולוגיות תקשורת מחשבים.
 MCSA למסיימים בהצלחה תוענק תעודת הסמכה בינלאומית

מטעם חברת Microsoft,  וכן תעודת גמר ממשלתית.

מימון
מלא

אפשרות
למלגת קיום

לזכאים

יום פתוח במרכז כיוון 
ביום רביעי א' אדר א' )10.02.16( בשעה 17:30 

במרכז כיוון רח' הצבי 15 )בנין בזק( ירושלים

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

ירושלים: רח' עם ועולמו 6,  גבעת שאול 

לפרטים: 073-7935803
ירושלים  בני ברק  אשדוד  מודיעין עילית  חיפה  בית שמש

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 
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50%

&89990

50% הנחה!50% הנחה!

&67490

&134990

&2990

500 מ”ר 
של כלי בית ומתנות
 כנפי נשרים 64 ירושלים | 02-991-2221 

  שעות פתיחה: 
ימים א' -ה' 9:00-21:00  יום ו' 9:00-13:00

בשורה משמחת לקהל לקוחותינו! 
מהיום יש חניה!! ועכשיו - 

שעת חניה חינם! בקניה מעל 50 ש"ח! 
קחו כרטיס חניה ובקשו מהקופאי/ת מדבקת חניה לכרטיס 

שברשותכם  )החניה בחניון בית טויוטה הסמוך(

ועכשיו חדש! חנות דקורציה ומתנות 
עם המוצרים הבלעדים של סופר הום

קינג ג'ורג 16 ירושלים
02-6481449

מלאי מוגבל!

מוט בלנדר
 550 וואט

מעבד מזון

&14990

&41990

&2090

!SALEעד סוף החודש בלבד!

50% הנחה!
על כל מחלקת 

הקריסטל

30-40% הנחה!
על מגוון מותגים

&47990-69990

מגוון רדיאטורים
 )דלונגי(

20% הנחה!
סדיני ורדינון

מאסטר סלייסר 
המקורי

מתקן לנייר מגבת /
מגבת מטבח

הכירו את פטנט 
הוואקום האיכותי!

אין צורך בקדיחות!!

ארון
 4 דלתות

&179990

מלאי מוגבל!

&89990

שולחן 120*70 ס"מ +
 4 כסאות

*

*

**

30% הנחה!
על כל מחלקת 

הפרחים

&14990

עד 50% הנחה!

עד 40% הנחה!

על כל מחלקת 
שעונים

&8990

30% הנחה!
על מוצרי וואקום

מגוון ענק 
של מוצרי 

וואקום, מעל 
30 פריטים 

שונים!
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מאת: שמעון דן

נראה  אמנם  שלג  לירושלמים:  אכזבה 
בירושלים, אך מעט וגם לא נתפס. 

החורפית  והמערכת  הסוער  האוויר  מזג 
גם  נמשכה   – אזורנו  את  הפוקדת  המשמעותית 

ביום שלישי בכל רחבי הארץ. 
שלישי  ביום  התקיימו  בירושלים  הלימודים 
כסדרם בכל בתי הספר, גני הילדים, מעונות היום 
פינוי  מערך  כי  נמסר  מהעירייה  והמשפחתונים. 
וכי  תרחיש",  לכל  בהיערכות  "ממשיך  השלג 
הציבור מתבקש לנהוג בזהירות בהתאם לתנאים. 
מרום  האזורית  המועצה  ירושלים,  לעומת 
שיורד  השלג  בשל  כי  הודיעה  העליון  הגליל 
ברכס הרי נפתלי, לא יתקיימו לימודים בשלושה 

בתי ספר באזור. 
ארדן  גלעד  הפנים  לביטחון  השר  כי  יצוין 
הנחה בתחילת השבוע את גופי החירום וההצלה 
בפיקוד משטרת ישראל להיערך בהתאם, לרבות 
הפעלה של כוחות חילוץ צבאיים ואזרחיים, בשל 
הכוחות,  את  הנחה  ארדן  הסוער.  האוויר  מזג 
אש  כיבוי  העורף,  פיקוד  המשטרה,  ובהם 
ומד"א, להעניק תשומת לב לאוכלוסיות חלשות, 
על  לשמור  מנת  על  לפגיעה,  בסיכון  הנמצאות 

ביטחונן האישי.
המשרד  נערך  האחרונים  החודשים  במהלך 
המגיבים  במערך  הן  חירום,  במתכונת  לעבודה 
הראשונים, הן במערך הרשויות הייעודיות בדגש 
במשרדי  והן  ישראל,  ולנתיבי  החשמל  לחברת 
הממשלה הרלוונטיים. ארדן קרא לציבור לעקוב 
בכלי  החירום  וגופי  המשטרה  הנחיות  אחר 
הציבור  לרשות  עומד   110 ומוקד  התקשורת, 

לקבלת מידע שוטף באשר למצב הכבישים.

הלך  דרעי  אריה  הפנים  שר  גם  ארדן,  מלבד 
)שלא  השלג  סערת  טרם  ירושלים,  את  לבדוק 
הגיעה(. לאחר שקיים ביקור פתע במרכז ההגירה 
והאוכלוסין בעיר באר שבע, הגיע דרעי בשעות 
מליאת  דיוני  שננעלו  לאחר  שני  יום  של  הערב 
הכנסת והח"כ הטרי יגאל גואטה הושבע לכנסת, 
ירושלים  עיריית  של  בחפ"ק  מצב  הערכת  וקיים 

לקראת סופת השלגים הצפויה.
העירייה  ראש  סקירת  את  ששמע  לאחר 
המשרד  גורמי  את  דרעי  השר  הנחה  ומנהליה, 
וערכות  מזרנים  שמיכות,  חימום,  שקיות  לספק 

תאורה, אשר יסופקו לתושבים במקרה הצורך.
"יש  המצב:  בהערכת  אמר  דרעי  הפנים  שר 
לעשות הכל כדי למנוע פגיעה בנפש ולנקוט בכל 
האמצעים כדי לדאוג לילדים, קשישים ונזקקים".

חבר מועצת העיר ירושלים מטעם שס נחמניאל 
ל'השבוע  אמר  בסיור  הוא  אף  שהשתתף  סבן 
בירושלים': "ניתן היה לראות בביקור כיצד השר 
דרעי יורד לרזולוציות הנמוכות גם מבחינת מזג 
שלאחר  לימים  דאגה  מתוך  וגם  הסוער  האוויר 

מכן תוך דאגה לשכבות החלשות"
אך כאמור, אחרי הכל, עד עתה - השלג אכזב.

מאת: שמעון דן

התגייסו  שעבר  השבוע  שבסוף  לאחר 
עשרות בני אדם לנבור בתוך תכולת משאית 
במבצע  שאול  בגבעת  הרחוב  באמצע  זבל 
אירוסין בשווי  נרחב אחר טבעת  חיפושים 
עשרות אלפי שקלים שנזרקה בטעות על ידי 

כלה לפח הזבל, יש גם סוף טוב לסיפור:
טבעתה  כי  פורסם  השבוע  בסוף  כזכור, 
של כלה המתחתנת בעוד כחודש הושלכה 
רוקן  אף  מכן  לאחר  קצר  שזמן  הזבל  לפח 
זבל.  משאית  של  מכולה  תוך  אל  הפח 
לעצור  מיהרו  המשפחה  בני  כך  בעקבות 
את נהג המשאית ופתחו בחיפושים, בניסיון 
נואש לאתר את הטבעת היקרה ולחיפושים 

הצטרפו עשרות אנשים שחלפו ברחוב. 
החיפושים  נפסקו  מה  זמן  כעבור 
למרכז  הועברה  והמשאית  משאית,  בתוך 
להר  סמוך  ירושלים  עיריית  של  התחזוקה 
פורקה  שם   – שאול  בגבעת  המנוחות 
המשפחה  ובני  מתכולתה,  המשאית 
ומתנדבים פתחו שוב בחיפושים אך גם שם 
כי  ההבטחה  למרות  האבידה  נמצאה  לא 

'המוצא הישר יבוא על שכרו'.
לסופו  הסיפור  הגיע  השבוע  בתחילת 
המודאגת.  לכלה  הושבה  שהטבעת  לאחר 
מתברר כי אדם מבוגר שעבר ברחו,ב מצא 
לפח  סמוך  חמישי  ביום  כבר  הטבעת  את 
הזבל בו אבדה. על סערת האבדה שמע רק 
הכלה  את  איתר  השבוע  ובתחילת  בשבת, 

והשיב לה".
כנפיים  לו  עשה  המוצא  של  סיפורו 
ועשה קידוש ה' גדול בכלל כלי התקשורת 
על  לשמור  )שהתעקש  האיש  את  שראיינו 

עילום שמו( והתפעלו ממעשהו.
סוף טוב? הכל טוב.

אזרחי ירושלים שציפו להתעורר בבוקר יום שלישי לעיר לבנה 
ומושלגת, התאכזבו, לאחר שהשלג המועט בירד במהלך 

בירושלים לא הצליח להיתפס  והלימודים? התקיימו כסדרם

לאחר שבשבוע שעבר עשרות בני אדם התגייסו לחפש 
טבעת שנזרקה לפח הזבל מגיע הסיפור לסיומו הטוב 

 מתברר שאדם מבוגר שעבר ברחוב מצא את הטבעת 
כבר ביום חמישי סמוך לפח הזבל בו אבדה ובתחילת 

השבוע איתר את הכלה והשיב את האבדה היקרה

הטבעת נמצאה ושוב: השלג לא נערם
בערימות האשפה

החיפושים )צילום: רשת ׳קבוצת העיתונאים רוטרניק׳(

השר הגיע, השלג לא. דרעי בחפ"ק עיריית ירושלים

קונים רק ממשרד עם בלעדיות.
דירה ברמת בית שמש ג'2,

רמת בית שמש ג'2

כל הפרויקטים משווקים  בבלעדיות  ל"יגאל נכסים" 

מאיר. 052-8926607   ישראל. 052-8926671   יעקב. 054-8527499 יגאל נכסים
   www.ramatbeitshemesh.com     'משרד: נחל צאלים 12/6 רמב"ש א

בס"ד

יזמותאמינות  מוניטין

15

דירות יד שניה פרויקטים בבלעדיות

ירות
ד

מ-
ל 

הח

&
1,140,000



בס”ד

במחסני ריהוט

* ניתן לעשות חדרי שינה בהפרדה
רק 8,990&

הכי זול בארץ

+ מזרן 

ניתן לעשות חדרי שינה הפרדה יהודית ארגזי סנדוויץ
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הדף את המחבלים 
בעגלת הקניות

 מחבלים נכנסו בשעות הערב של יום 
שני לישוב בית חורון ודקרו שתי נשים 

שהיו באותה שעה בסמוך למכולת 
היישוב  אחת מהנשים מתה מפצעיה 
לאחר שהרופאים ניסו לייצב את מצבה 

 רגעים ספורים לאחר הפיגוע, 
איתרה המשטרה חפץ חשוד שזוהה 

מאוחר יותר כמטען צינור אותו ביקשו 
המחבלים להטמין בקרבת מקום 

מאת: ברוך ברגמן
 

נשים  שתי  חורון:  בבית  דקירה  פיגוע 
בפיגוע  שני  יום  של  הערב  בשעות  נדקרו 
שכונתי  לסופר  בסמוך  שהתרחש  דקירה 
ביישוב בית חורון שבבנימין. שני המחבלים 
שהגיעו  הביטחון  כוחות  ידי  על  חוסלו 
לבית  פונו  הפצועות  לזירה.  במהירות 

החולים הדסה הר הצופים.
מהמשטרה נמסר כי בסריקות של כוחות 
למטען  חשד  חשוד  חפץ  נמצא  המשטרה 
משטרה  חבלן  למכולת.  בסמוך  מאולתר 
את  קבעו  כוחות ההצלה  את המטען.  נטרל 

מותם של שני המחבלים בזירת האירוע.
יצוין כי בנס לא הצליחו המחבלים להיכנס 
למכולת עצמה, לאחר שמנהל המכולת הדף 

אותם עם עגלת קניות.
מחבלים  ב-2  "מדובר  כי  נמסר  מזק"א 
מטען  ולהניח  חורון  לבית  להיכנס  שניסו 
כוחות  נשים.   2 דקרו  המחבלים  צינור. 

הביטחון חיסלו אותם".
חובש מד"א ליאור לוי סיפר: "כשהגענו 
למקום הובילו אותנו לאישה בשנות ה-40, 
מפצעי  וסבלה  הכרה  מחוסרת  הייתה  היא 
אותה  הכנסנו  העליון,  גופה  בפלג  דקירה 
מציל  טיפול  כדי  ותוך  נמרץ  טיפול  לניידת 
חיים התחלנו בפינוי לבי"ח כשמצבה קשה 

מאוד".
מפצעיה  נפטרה  שלישי  יום  בוקר  לפנות 
קריגמן  שלומית  הדקורות,  מהנשים  אחת 
שנדקרה  מחולה,  שדמות  מהיישוב   23 בת 
בידי המחבלים. היא אושפזה בבית החולים 
כי  מסר  החולים  בית  הצופים.  הר  הדסה 
והניסיונות  הרפואי  הצוות  מאמצי  "למרות 
לייצב את מצבה, נאלצו לקבוע את מותה". 

של  במצבה  חל  ניכר  שיפור  לעומתה, 
הפצועה הנוספת בפיגוע, בת 58, שאושפזה 

בבית החולים שערי צדק.  
ההתנחלות בית חורון פרסמה הודעה על 
"פטירתה של שלומית קריגמן שנרצחה בידי 

בני עוולה".
הלווייתה התקיימה בשעות הצהרים בהר 

המנוחות בירושלים.

שני המחבלים מנסים להיכנס למכולת 
)צילום: מצלמת האבטחה(

הן
 כ

לי
גי

והרי התחזית:

מזגן לסלון
₪1990 

סה"כ

סה"כ

₪56
ל-36 חודשים

מזגן 3 כ"ס
₪3290 

סה"כ

סה"כ

₪92
ל-36 חודשים

מזגן לחדר שינה
₪1090 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
30

סה"כ

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

₪6790 

סה"כ

     מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה 6 ק”ג 

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה ₪5890 

סה"כ

סה"כ

₪164
ל-36 חודשים

מקרר
+ מכונת כביסה

+ תנור חד תאי ₪2990 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
83

סה"כסה"כ

₪189
ל-36 חודשים

חבילות חתנים במחירים הזולים בארץ!
בחרו כל חבילה שתרצו וקבלו במחיר הזול ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מייבשי כביסה
מהמותגים המובילים 

במחירים שחבל לתלות!

ל-36 חודשים
29

החל מ-

₪

מקררי
שארפ

ובלומברג

מקררי
סמסונג

מכונות
כביסה

במגוון ענק

תנורים
דו תאיים

במגוון ענק

כל מוצרי החימום
במבחר ענק!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

כל המזגנים מכל המותגים האיכותיים

וגם ב-36 תשלומים!

לפי נתוני חברת החשמל מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח ביותר לחימום הבית בחורףאפשרות להתקנה יהודית איכותית עם אחריות כפולה!

סערת מחירים! 

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

קיבלתם מספר הצעות מחיר? בואו ל'שיא החשמל והמיזוג' וקבלו הצעת מחיר זולה עוד יותר! בהתחייבות!



המשרד לירושלים ומורשת, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים 

מזמינים בעלי עסקים קטנים ובינוניים(1) בירושלים ליהנות מ:

הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

     ומורשת  ירושלים  משרד   

(1) עסקים קטנים ובינוניים – בהתאם להגדרה כמפורט בנוהל   (2) האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, רק נוהל ”סיוע לפיתוח וחיזוק עסקים קטנים ובינוניים בירושלים“ , המפורסם באתר, יחייב.  

יש להגיש את הבקשה בסיוע רואה החשבון של העסק עד ה-4.2.2016 בשעה 14:00, לא תתקבלנה בקשות לאחר מועד זה.

 JERUSALEM.MUNI.IL   :הורדת הטפסים והגשת הבקשה באתר

maanak@jda.gov.il  לפרטים נוספים: טלפון  1-800-300-232 או במייל

זכאות למענק(2) – עסק ירושלמי אשר חווה קיטון בהכנסותיו בהיקף של 25% לפחות 
בחודשים ספטמבר-דצמבר 2015, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2014 או בשנת 2013.

מענק של עד 50,000 ₪
לפיתוח ולחיזוק העסק

מחזקים את העסקים הקטנים 
והבינוניים בירושלים
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במפגש עם יו"ר ועדת הפנים ח"כ אמסלם סקרו בפניו 
ראשי זק"א תל אביב את ההיערכות לשעת חירום 

ראשי משרדי הבריאות, האוצר והנגב 
והגליל קיימו ביקור מקיף ב"ברזילי"
בראש המשלחת עמד שר הבריאות יעקב ליצמן, סגן 

שר האוצר יצחק כהן, מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"לית 
משרד הנגב והגליל

מאת: חיים רייך

השלטון  מערכת  ובכירי  הבריאות  שר 
במרכז  רושם  רב  ביקור  קיימו  הארצית 
הרפואי 'ברזילי' במהלכו חזו במהפכה הרב 
שכבתית בתשתיות, הציוד ואנשי המקצוע, 
של  בהובלתו  הרפואי  המרכז  על  שעוברת 

המנכ"ל ד"ר חזי לוי.
יעקב  הבריאות  השתתפו שר  בסיור 
מנכ"ל  כהן,  יצחק  האוצר  שר  סגן  ליצמן, 
טוב  סימן  בן  משה  מר  הבריאות  משרד 
סיגל  הגב'  והגליל  הנגב  משרד  ומנכ"לית 
בכירים  הצטרפו  ואליהם  הלוי  שאלתיאל 
והגליל  והנגב  האוצר  הבריאות,  ממשרדי 
וראשי  ובינוי  תקציבים  אגפי  ראשי  בהם 
אשקלון  מעיריית  נציגים  וכן  מחוזות. 
יו"ר  אביטן  יעקב  המועצה  חבר  ביניהם: 
החינוך,  תיק  על  וממונה  באשקלון  ש"ס 
תיק  ומחזיק  המועצה  חבר  לוגסי  שמעון 
בריאות ויורם מכלוף חבר המועצה ומחזיק 

תיק תרבות.
לוי סקר  חזי  ד"ר  מנהל המרכז הרפואי, 
נתוני  את  המעלה  רמי  האורחים  בפני 
האופייניים  הבריאות  ומדדי  הבריאות 
הנסמכת  אשקלון  בנפת  לאוכלוסייה 
)כ-500000  הרפואי  המרכז  שירותי  על 
הרפואי  השירות  היקפי  ועל  תושבים( 
הנדרשים בשל כך ע"י צוות המרכז הרפואי.
העתיד  את  המנהל  סקר  מכן,  לאחר 
לאור  ב-2020  אשקלון  בנפת  להתרחש 
לעירייה  בין הממשלה  ההסכמים שנחתמו 
לאור  בנפה.  האוכלוסין  במספר  והעלייה 
במספר  והעלייה  הצרכים  נסקרו  גם  זאת, 

המיטות שידרשו בעוד כחמש שנים.
על  האורחים  קיבלו  מיוחדת  סקירה 
הפרויקטים ההולכים ונבנים בברזילי ובהם 

בניין האשפוז הממוגן.

שר  הכריז  הממושכת,  הישיבה  בתום 
הבריאות יעקב ליצמן אשר מודע לפעילותו 
מקרוב  אותם  ומלווה  הרפואי  המרכז  של 
והנגב  יחד עם בכירי האוצר  לאורך שנים, 
במהלך  החולים  לבית  להקצות  והגליל, 
תלת שנתי את הסכום הנדרש לשם השלמת 
ההולך  החדש  הממוגן  הבניין  פרויקט 

ומוקם בבית החולים.
מנכ"ל המרכז הרפואי ד"ר חזי לוי בירך 
למען  הבריאות  שר  של  הירתמותו  על 
הממשלה  משרדי  שאר  גם  כמו  ברזילי 
למען  ליצמן  השר  של  "פעילותו  ואמר: 
לכולם  ידועה  בישראל  הבריאות  קידום 
מודע  אני  רחב.  קונצנזוס  תחת  ועומד 
השר  של  הנמרצת  לפעילותו  אישי  באופן 
בפרט.  והפריפריה  המדינה,  תושבי  למען 
אני מודה גם למשרדי האוצר ובראש לסגן 
השר איציק כהן שמלווה אותנו שנים רבות 
קבוע,  באופן  לנו  ומסייע  העיר  כתושב 
בראשו  והעומד  והגליל  הנגב  ולמשרד 
עם  יחד  לימיננו  שעומד  דרעי  אריה  השר 
המנכ"לית הגב' סיגל שאלתיאל הלוי, אשר 
נרתמו לסייע למען הצעדת המרכז הרפואי 
ומתקדמת  טובה  רפואית  למערכת  ברזילי 

עוד יותר".

המשלחת בביה"ח ברזילי

מאת: מנדי כץ

ת"א  זק"א  ראשי  קיימו  מיוחד  מפגש 
אצל יו"ר ועדת הפנים של הכנסת ח"כ דוד 
אמסלם במהלכו נסקרו בפניו הפעילויות של 

הארגון. 
ובהם  ת"א  זק"א  ראשי  במפגש השתתפו 
מנכ"ל זק"א ת"א ר' צבי חסיד, מפקד זק"א 
אחראי  קלמן,  ושמואל  נוגלבלט  חיים  ת"א 

המתנדבים בארגון.
ראשי הארגון סקרו בפני יו"ר ועדת הפנים 
שמירת  בתחומי  פעילותם  את  הכנסת  של 
כבוד הנפטר ובתחומי החילוץ וההצלה בין 
היתר באמצעות יחידת הג'יפים של הארגון. 
ראשי זק"א ת"א הרחיבו על מתחם רידינג 
בעת  זיהוי  כאתר  לשמש  המתוכנן  בת"א, 
חרום או באסון לאומי, והתרגולות שנעשות 
במקום לצורך מוכנות לשעת חרום. כן סקרו 
הארגון  של  והיכולות  האמצעים  את  בפניו 

לטיפול באסונות.
לקדם  הדרכים  נדונו  הפגישה  במהלך 
מהלכים נוספים על מנת שזק"א תשמש כגוף 

שפועל בשיתוף עם הרשויות בעת חירום. 
ח"כ  הוועדה  יו"ר  הביע  המפגש  בסיכום 
פעילות  מהיקף  התפעלותו  את  אמסלם 
מלאה  בהתנדבות  נעשה  כשהכל  הארגון, 
את  פעמים  מספר  "פגשתי  תמורה.  וללא 
הנפש  מתעצומות  ונפעמתי  זק"א  מתנדבי 

שלהם לעשות את הקשה שבמלאכות".

ראשי זק"א ת"א עם ח"כ אמסלם

"נפעם מתעצומות 
הנפש של המתנדבים"

המכינות לגברים מתחילות

14.2.16
ה’ אדר א’ תשע"ו

 הרשם עכשיו למכינות ותוכל להשתלב בלימודים
לתואר אקדמי כבר במחזור הקרוב!

 מנהל עסקים )ראיית חשבון, מימון ושוק ההון, ייעוץ פנסיוני(
 משפטים )עריכת דין(

אם אתה מעוניין ללמוד לתואר יוקרתי בשנה הקרובה, 
עליך להשתלב במכינות הקדם אקדמיות שנפתחות כעת!

חדש בקמפוס ירושלים: התמחות במערכות מידע

לפרטים והרשמה:  03-7382270

את השנה 
 הזאת, 
 אתה 

לא רוצה 
לפספס...
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ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

משרד הכלכלה

מקצוע מבוקש שיפתח בפניך 
מגוון אפיקי תעסוקה משתלמים 

כעצמאי או בחברות הגדולות במשק

הנדסאי חשמל

בוגרי מכינה?  
השאלטר בידיים שלכם! 

אם הנך בוגר מכינה אקדמית \ טכנולוגית או בעל תעודת בגרות
דרכך סלולה לקורס-

חשמלאי
עוזר

חשמלאי 
מעשי

חשמלאי 
מוסמך

חשמלאי 
ראשי

חשמלאי 
טכנאי

חשמלאי 
הנדסאי

חשמלאי 
נמוךמהנדס גבוה

דירוג רשיונות חשמלאים

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

׳המרכז החרדי'- האשראי שלך להתפרנס בכבוד

פתיחת 
הקורס 

אי"ה ב-ט"ו אדר א' 
)24.02.16(

בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, עם 15 שנות רשיון

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
ט.ל

כולל מי שכבר מימש ב 2015

כולם זכאים2016שנה חדשה 

אתם קוראים נכון!ממשיך!המבצע

חברי מאוחדת שימו לב! 

בני ברק: ר' עקיבא 89, | בית שמש: נהר הירדן  36 | ביתר:  מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | ירושלים: מלכי ישראל 8 , כנפי נשרים 66 | חדש! נתיבות: רח' ירושלים 62

טל: 1599-555-280
66 נשרים  כנפי  ירושלים,  בסניף  המבצע 
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בלתי נתפס
)מדוע השלג לא באמת נתפס על הקרקע ולמה החלטתי להיות חזאי?(

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

פתאום, הם קופצים לראש המהדורה

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

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

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

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

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

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

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

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

סנטימטר.

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

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

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

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

דאשתקד.

חוף הדרך

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

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

הטבע והגנים ישמחו שעוד כמה שקלים ייכנסו לקופתה.

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

שהישראלים קונים באנטליה? 

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

מתלוצצת  עליי".

ינון פלח

כך נראית הקפאת הבניה בירושלים )צילום: פלאש 90(
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צהרי יום שני, השבוע. מפלסות השלג כבר תופסות עמדות 
בכבישי ירושלים, וראש הממשלה מתמקם בעמדה המוכרת לו 
כל כך ומנצח על התבהלה השבועית. פעם איראן, פעם דאע"ש 
בדיבורים,  בעיקר  נערכים  הקיצון,  תרחישי  לכל  שלג.  ופעם 
למעט תרחיש האימים המזוויע מכולם: פינוי לילי מבית ראש-

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

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

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

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

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

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

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

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

הובטחה הקמת ועדת שרים לענייני התיישבות". 

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

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

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

של אורי.

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

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

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

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

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

שמיים וטהרה בישראל". 

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

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

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

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

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הצהרת בלפור

גברא דמריה 
סייעיה 

בלעדי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ולא מוכנים להעניק לו יום אחד של חסד.  
לשיחה  להפנות  כדאי  מלעיזים,  אותם  את 
סחב  הוא  שגם  עידן  יצחק  הרב  עם  קצרה 

17 

לממלא מקומו הקבוע 
ברשות הוועדה מינה 
נתניהו את דרעי, יקיר 
המפד"לניקים הידוע. 
לצד החברים אריאל 
ושקד, לא מונו אלקין 
ולוין כשהם מחוברים 

)לאידיאולוגיית 
הבית היהודי(, אלא 
בוגי ושטייניץ, כחלון 

וגלנט. עם הרכב כזה, 
יעלון ואריאל יכולים 

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

הסנדלים המשוחררים 
של אורי

החרם שהכריזה ועדת 
הרבנים לענייני חינוך 

על המחוז החרדי, 
מיושם על ידי המנהלים 

משגרי המסרונים, 
למחצה, לשליש 

ולרביע. לפיכך, לא 
נותר אלא לכנס את 

ועדת הרבנים לענייני 
תקשורת שהנחיותיה 

כידוע מיושמות במלואן 
ולהורות למנהלים 

המסמסים: החליפו 
לאלתר את המכשיר 
הפסול בסלולרי כשר 

נטול מסרונים  

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

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

מטעם ש"ס".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בא עד שתכלה מלכות נתניהו מישראל.

<<<

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

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

כך לתפור לי תיק וגרם להדחתי"

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו 
ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת 
לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי 
מכירות

דרושים

המתפלל על חברו נענה תחילה. ח"כ גואטה וחכ"ל אשר בחדר סיעת ש"ס



יש לנו 
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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תכונת  אינו  הפומבי  שהריגוש  אנשים  יש 
המעטה.  בלשון  באופיים  בולטת  אופי 
הח"כ הנכנס יגאל גואטה הוא אחד מאלה. 
המתחולל  את  יסגירו  לא  לעולם  פניו 
מי  כל  מכיר  שלו  הפוקר-פייס  את  בקרבו, 
שבא עמו במגע. ודווקא בגלל ההקדמה הזאת, 
צריך היה להתלוות לאיש השבוע בבוקר יום שני, כדי לראות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מצוקה".

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

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

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

האזרח הקטן".

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

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

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

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

"תנועת ש"ס 
חייבת להתחבר 

מחדש לשטח"

יוסי הכט

רגע אחרי שהושבע כחבר כנסת מטעם ש"ס שוטח ח"כ יגאל גואטה את ה'אני מאמין' האישי והתנועתי:
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ח"כ גואטה בנאומו הראשון )צילום: דוד זר(

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

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

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

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

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

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

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

"תודה".
רגע, רגע. יש המשך.

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

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

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

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

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

לומר זאת שוב ושוב".

מי הבא בתור
האמנת במוצאי הבחירות כשלפנייך ברשימה עוד שניים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

זו תהיה הצלחה מבחינתי ובזאת אבחן".
בהצלחה.



רגע אחרי שהושבע כחבר כנסת מטעם ש"ס שוטח ח"כ יגאל גואטה את ה'אני מאמין' האישי והתנועתי:
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

מאן דאמר

לחיות את החיים האמיתיים

ֶאת  מֶֹׁשה  חֵֹתן  ִיְתרֹו  "ַוִּיַּקח 
ַאַחר  מֶֹׁשה  ֵאֶׁשת  ִצּפָֹרה 
ָבֶניָה  ְׁשֵני  ְוֵאת  ִׁשּלּוֶחיָה: 
ֵּגְרׁשֹם  ָהֶאָחד  ֵׁשם  ֲאֶׁשר 
ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ  ִּכי ָאַמר ֵּגר 
ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ָנְכִרָּיה: 
ָאִבי  ֱאֹלקי  ִּכי  ֱאִליֶעֶזר 
ֵמֶחֶרב  ַוַּיִּצֵלִני  ְּבֶעְזִרי 

ַּפְרעֹה" )שמות יח, ב-ד(.
מבארת  הקדושה  התורה 
לבנו  קרא  רבינו  שמשה  לנו 
ולהרגיש  לעצמו  להורות  רצה  כי  "ֵּגְרׁשֹם"  הראשון 
שהוא בסך הכל גר בעולם הזה, ואילו לבנו השני קרא 
"ֱאִליֶעֶזר" כדי להודות ולשבח לה' יתברך שעזר והציל 

אותו מחרב פרעה.
ולכאורה סדר הדברים היה צריך להיות הפוך, תחילה 
למדין  ברח  אח"כ  ורק  פרעה  מחרב  ניצל  רבינו  משה 
והתגורר אצל יתרו, וכפי שמבארים רבותינו )ירושלמי 
ברכות פ"ט ה"א( לאחר ששמע פרעה שהרג משה את 
יב(,  ב,  )שמות  ַּבחֹול  ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי  ֶאת  ַוַּיְך  המצרי, 
ביקש להורגו ומסרו למזומן להרוג את חייבי המיתה, 
נס  יתברך  ה'  עשה  אך  ראשו,  את  להתיז  עליו  וציווה 
החרב  והתהפך  כשיש  קשה  משה  של  צווארו  ונעשה 
על צווארו של הממונה על ההריגה והרגו, וכך הצליח 
משה רבינו לברוח למדין, התחתן עם ציפורה בת יתרו 

ונולד לו בנו הראשון ֵּגְרׁשֹם.
ואם כן לכאורה היה מתאים ושייך יותר לקרוא לבן 
הראשון "ֱאִליֶעֶזר" על שם הנס שהצילו ה' יתברך מחרב 

פרעה, ומדוע קרא לו לראשון ֵּגְרׁשֹם? 
אלא רצה תחילה משה רבינו לקבוע בנפשו ולהשריש 
בו ובבניו שהם בסה"כ גרים בעולם הזה ולא קבועים. 
נהפך  "מתאזרח",  הוא  הזמן  שעם  האדם  של  טבעו 
להיות אזרח, משלים עם העבודה שהוא אזרח בעולם 
הזה, אך משה רבינו לא רצה בשום פנים ואופן לקבל 
אזרחות של העולם הזה, אלא רצה להישאר כל הזמן 

בגדר של גר וארעי. 
שהותו  כי  יום  יום  לעצמו  להזכיר  רצה  רבינו  משה 
בזה העולם עד אשר ישוב למקורו בצרור החיים אינם 
אלא מבחינת גרות בארץ זרה, ִּכי ֵגר ָאנִֹכי ִעָּמְך )תהילים 
לט, יג(, רק כאשר תשוב הנשמה למקום שממנה חוצבה 

יהפוך להיות תושב המתגורר באופן קבוע.


מאוד: נפלא  משל  חיים  החפץ  מביא  זה   בעניין 
סוחר ממולח שמע שבמדינה פלונית יש שוק מציאות 
מכלים  כלים  שם  לקנות  שאפשר  ימים  מספר  למשך 
שונים במחירי עלות ואף פחות מכך, כל הסוחרים שלא 
מצליחים למכור את סחורתם במדינתם, מגיעים לאותה 
מדינה ומוכרים את הסחורה בשוק המציאות במחירים 

זולים מאוד. 
בזמן  בדיוק  להגיע  צריך  זה  משוק  להרוויח  כדי 
הסחורה  דקות  כמה  לאחר  מיד  שכבר  כיון  המתאים 

נחטפת ונקנית, ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו )משלי כג, ה(. 
המדינה,  לאותה  ונסע  כסף  סכום  הסוחר  עמו  לקח 
מספר  נח  באכסניה,  חדר  השכיר  לשם  הגיעו  לאחר 

שעות ומיד קם עם עלות השחר, התפלל תפילת וותיקין 
ורץ לשוק המציאות. 

כך  כל  הוא  מדוע  שאלו  טוב  חבר  אותו  פגש  בדרך 
ביחד  וישתו  מעט  שימתין  לו  והציע  ונחפז,  ממהר 
דחפו  להפתעתו  העבר.  מן  חוויות  ויספרו  קפה  כוס 
לא  שבת  ממסכת  )מושאל  שבידו  הבניין  באמת  חברו 
אתה  "מה  בפניו:  וטען  ושמאי(,  בהלל  במעשה  ע"א 
רוצה מחיי, אתה רוצה להפסיד אותי? באתי לפה כדי 
להגיע  כדי  מאוד  ארוכה  ארץ  כברת  עברתי  להסתחר, 
לפה, כל רגע ורגע שאני מתעכב כאן לידך ואיני מסתחר 
אני מפסיד, בינתיים הסחורה שם נחטפת, יריד המציאות 
לא יחזור על עצמו, לכן אני חייב למהר ולקנות שם כמה 

שיותר מוצרים". 
סיים החפץ חיים ואמר, כך צריך לנהוג גם כשמגיע 
בטלה  שיחה  בדברי  עמו  לפטפט  וחפץ  לחבירו  אדם 
ולטורדו מעבודת ה' שעוסק בה כעת, או שחפץ לקחתו 
רוח  והטהרה,  הקדושה  רוח  את  תואם  שאינו  למקום 

התורה והיראה.
צריך לעצור את אותו אדם ולומר לו "תסלח לי אדוני, 
עברתי כברת ארץ ארוכה מאוד כדי להגיע לעולם הזה, 

מן הארץ עד לרקיע - מהלך חמש מאות שנה )פסחים 
טובים,  ומעשים  מצוות  תורה  לחטוף  ועלי  ע"ב(,  צד 
מדוע אתה מפריע לי בדרכי, הרי בשעה שמכניסים לו 
אם  לתורה,  עתים  קבע  אם  אותו  שואלים  לדין  לאדם 
לחטוף  עלי  ע"א(,  לא  )שבת  וכדו'  באמונה  ונתן  נשא 
מצוות ומעשים טובים, והוי רץ לדבר מצווה )אבות פ"ד 
מ"ב(, שיננא )פיקח, שנון(, חטוף ואכול, חטוף ושתיה 
טובים(,  מעשים  עוד  תחטוף  מצוות,  עוד  )תחטוף 
שאנו  )העולם  דמי  כהלולא  מיניה  דאזלינן  עלמא  כי 
הולכים ממנו דומה לחופה שנגמרת במהרה, ולכן צריך 
מצוות(,  ועשיית  תורה  בלימוד  היטב  הזמן  את  לנצל 
אח"כ מנקים את השולחנות ולא נשאר מה לקחת, זהו, 
רוצה  אתה  מדוע  כן  ואם  לקחת-לקחָת,  שהספקת  מה 

להפריע לי במלאכתי, מלאכת הקודש?" 
את  והעוצמה  הכח  במלא  לנצל  שנזכה  רצון  יהי 
הרגעים שנתנו לנו בעולם הזה לצבור עוד לימוד תורה 
להטיב  שמים,  כבוד  להרבות  טובים,  ומעשים  מצוות 

לזולת ולהאיר את דרכם.

שמיעה שיש בה מעשה

ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  מֶֹׁשה  חֵֹתן  ִמְדָין  כֵֹהן  ִיְתרֹו  ַוִּיְׁשַמע 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִּכי הֹוִציא ה'  ַעּמֹו  ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלמֶֹׁשה  אלוקים 

ִמִּמְצָרִים )שמות יח, א(. 
דרשו רבותינו )זבחים קטז ע"א( "וישמע יתרו", מה 

שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק.
כל  והלא  זאת,  יתרו שמע  רק  וכי  השאלה,  ונשאלת 
העולם שמע שנאמר )שמות טו, יד( ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון 
מעשה,  ועשה  שמע  הוא  אלא  ְּפָלֶׁשת,  ֹיְׁשֵבי  ָאַחז  ִחיל 
נקרא  זה  והתרגש,  התעורר  הוא  הפנים,  הוא  בא,  הוא 
עמוק  עמוק  אותו  ומפנים  דבר  ששומע  אדם  לשמוע. 
בתוך ליבו יכול להגיע בזכות כך לדברים גדולים מאוד.
נפלא,  במשל  זאת  המחיש  זצ"ל  שבדרון  שלום  רבי 
נעצרות  המכוניות,  בין  סואן  בכביש  עומד  אדם 
המכוניות וצופרות לו שיזוז בצד, אך הוא ֹלא ָׁשת ִלּבֹו 
)מושאל  מרגיש  ולא  חל  לא  כג(,  ז,  )שמות  ָלזֹאת  ַּגם 
מיומא כב ע"ב(, לא זז ממקומו ונשאר לעמוד בכביש 
הסואן, עד שניגש אליו נהג כעוס וצעק עליו "תגיד לי, 

אתה לא שומע שצופרים לך?"
תמשיך  בסדר,  זה  הצפירות,  את  שמעתי  "כן, 
רק  שלא,  ודאי  שמיעה?  יקרא  לזאת  וכי  לנסוע..", 
בעקבות  מעשה  ועושה  הדברים  את  מפנים  האדם  אם 

השמיעה ששמע שייך לומר עליו ששמע. 
ה'  שעשה  והנפלאות  הניסים  את  שמעו  העמים  כל 
והצטרף  מעשה  עשה  יתרו  רק  אך  ישראל,  עם  יתברך 
ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת  ל ָהַעמִּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ לעם המובחר, ֲאשֶׁר בָּ

ּתֹוָרתֹו )מנוסח ברכות התורה(.  
דברי  את  ולהפנים  להבין  לשמוע  שנזכה  רצון  יהי 
ּוְלַהְׂשִּכיל,  ְלָהִבין  ִביָנה  ְּבִלֵּבנּו  ְוֵתן  הקדושה,  התורה 
ֶאת־ָּכל־ ּוְלַקֵּים  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹור  ּוְלַלֵּמד,  ִלְלמֹוד  ִלְׁשמֹוַע 
"אהבת  ברכות  )מנוסח  ְּבַאֲהָבה  ְתָך  ּתֹורָֽ ַתְלמּוד  ִּדְבֵרי 
עולם"(, ונזכה בקרוב בקרוב לראות בישועה השלימה, 
במהרה  צדקנו  משיח  ובביאת  המקדש,  בית  בבניין 
אמן. ַרֲחִמים,  בְּ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  בְּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה   בימינו, 

טבעו של האדם 
שעם הזמן הוא 

"מתאזרח", נהפך 
להיות אזרח, 
משלים עם 

העבודה שהוא 
אזרח בעולם הזה, 

אך משה רבינו 
לא רצה בשום 

פנים ואופן לקבל 
אזרחות של 

העולם הזה, אלא 
רצה להישאר כל 
הזמן בגדר של גר 

וארעי. 

“
“
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העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

של  בואם  עם 
כאיש  ישראל  בני 
אחד  בלב  אחד- 
סיני  הר  למרגלות 
התורה.  לקבלת 
למשה  הקב"ה  אומר 
אל  לדבר  איך  רבינו 
בני ישראל: "כה תאמר לבית 
י"ג(.  )י"ט,  ישראל"  לבני  ותגיד  יעקב 
יעקב-  לבית  תאמר  כה  רש"י:  ומפרש 
רכה...  בלשון  תאמר  להם  הנשים,  אלו 
ותגיד לבני ישראל- לזכרים, להם שיאמר 
הגמרא  פי  )על  כגידין.  קשים  דברים 

במסכת שבת פז. והמכילתא(.
לומר  רבינו  למשה  הנאמרים  הדברים 
נראים  מעמד  באותו  ישראל  בני  אל 
סגולה  לי  "והייתם  ומעודדים,  משמחים 
הקב"ה  ע"י  בחירתנו  העמים"-  מכל 
ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  סגולה.  כעם 
באופן  והנה  שרים.  קדוש"-  וגוי  כהנים 
אלה  בסיומה:  זו  פרשה  על  נאמר  חריג 
הדברים אשר תדבר אל בני ישראל- לא 
פחות ולא יותר, כלשון הזה ובסדר הזה 
איך  השאלה  נשאלת  כן  אם  )רש"י(.  
, ללא  לומר אותן מילים מדויקות   ניתן 
שינוי כלשהו, בצורה רכה לנשים ובצורה 
קשה לזכרים? הרי המשמעות שלהם על 
היחודיות של עם ישראל אחת היא ,בכל 
ניגון ובכל טון דיבור? ובכלל מדוע צריך 
זו,  באמירה  לגברים  נשים  בין  להבדיל 

וכי יש שתי תורות לגברים ולנשים?
זצ"ל  מטשיבין  הגאון  על  מסופר 
שבא אליו תלמיד אשר ביקש את ברכתו 
בשעה שהחליט לעזוב תלמודו ולרדת מן 
הארץ. התלמיד לא ידע מה יגיד לו הרב 
וגמור  מנוי  אך  זאת?  יקבל  ואיך  זצ"ל, 

עמו היה לקבל את ברכת הרב.
הרב זצ"ל השיבו שיש לו בקשה אחת, 
אייניקל.   זידיטשוב'ער  שהנך  נא  זכור 
בזידיטשוב נהגו שלא לומר תחנון בימי 
שישי, ראה אפוא לשמור על המנהג הזה 
בהיותך בכל מקום בעולם. באותה שעה 
היה נראה שאלו דברים שלא מן העניין. 
הרוחני  עתידו  שכל  בחור  כאן  עומד 
שהוא  הדברים  אלו  האם  גבוה-  בסיכון 

אמור לשמוע לעת הזאת?!
באו  עמוקה  מעצה  כי  התברר  לימים 
הפליא  מאד  ומה  זקן.  אותו  של  דבריו 
הצילו  למען  התלמיד-  נפש  אל  להבין 
אביו  אל  חזרה  ולהביאו  שחת  מרשת 

שבשמים.
מהרה  ועד  נידחת  לעיר  הגיע  הבחור 
עול.  והפורקת  החילונית  לאווירה  נסחף 
כבחמורה-  קלה  על  הקפיד   לא  הוא 
בלשון המעטה, עד שעמד על פי מדרון 

חלקלק ושאחריתו מי יישורנו.
נזכר  והוא  שישי,  יום  הגיע  הנה  אך 
זידיטשוב'ער-  שקיבל,  לדרך  בצידה 

תחנון  אומרים  אין  בזידיטשוב  אייניקל, 
גאוה:  חש  הראשון  ברגע  שישי!  ביום 
בן  אדם,  בן  סתם  לא  אנוכי!  נסיך 
משפחת אצולה שלה עם גינונים ומנהגים 
את  תפס  מהר  חיש  אבל  מיוחדים! 
הגיחוך שבדבר: אם אין תפילה ותפילין, 
איך נבטא את ההבדל - אי אמירת תחנון?
הניח  אליו.  ונכנס  כנסת  בית  חיפש 
ובהגיע  להתפלל-  והחל  תפילין  אפוא 
שעת תחנון, כמו מאליו נזקף גבו וארשת 
זידיטשוב'ער-  אני  פניו,  עטו  חשיבות 

אייניקל אנוכי, ולא אמר תחנון.
ומה טעם ומה פנים יש להניח תפילין 
ולהתפלל רק בימי שישי כדי שלא לומר 
תפילות  על  להקפיד  אפוא  החל  תחנון? 
במניין דבר יום ביומו- הכל כדי שבהגיע 
יום שישי יחוש ויבוא לידי ביטוי נסיכותו 
רוח  מרומם  זכרון  ומכוח  ההדורה. 
ומעורר תחושת כבוד והדר זה, בו ציידו 
אייניקל'!  'זידיטשוב'ער-  הגדול:  רבו 
היותו  תקופת  כל  את  תלמיד  אותו  צלח 
בגולה כשהוא מחזיק בכל עוז ביהדותו, 
ולימים- מקים משפחה לתפארת של זרע 

ברך ה'.
פירש  זי"ע  מסלונים  עבודה"  ה"יסוד 
תמאס"-  אל  בני  ה'  "מוסר  הכתוב  את 
הוא:  ליהודי  אומר  שהקב"ה  ה'מוסר' 
זכור נא כי בני אתה, בנו של מלך- מלכי- 
המלכים, אל תמאס! המעמד מחייב! אל 
תעשה דברים שאינם תואמים את מעמדך 

הנכבד!
בן מלך אינו יכול לעשות כל דבר. הוא 
הוא  השוק.  כאנשי  להתנהג  יכול  אינו 
מחויב לגינוני ונימוסי מלוכה. לא כל מה 
מצפים  ממנו  לו.  מותר  לכולם,  שמותר 
להתנהלות מלכותית ואצילית. מה שאצל 
אחרים יכול להחשב בגדר ה'נורמה', או 
להתקבל בסלחנות, אצלו עלול להיחשב 

כדבר שלא יעלה על הדעת.
"בנים  של  המחייבת  המשמעות  את 
כל אחד משיג  לה' אלוקיכם"- לא  אתם 
יבינה.  דעת  בר  ורק  ולהיקפה,  לעומקה 
יבין  כך  אדם,  של  דעתו  שתגדל  וככל 
מחייב  הזה  המעמד  מה  יותר  ויתפוס 

ותובע.
אמת'  ה'שפת  פירש  זה  רעיון  פי  על 
אמר  הקב"ה  הכתוב.  דברי  את  ועוד, 
את  המבטאות  קצרות  מילים  למשה 
תורות  שתי  אין  אליו.  קרובים  היותינו 
חלוש  שהוא  לאדם  ולנשים!  לגברים 
דעת, המסר כאן מעודד ומרגש -  דברים 
הדברים  מבינים  לאנשים  אולם  רכים. 
להיות  במחויבות  כגידין,  קשים  הללו 

ראויים לתארים הללו.
יותר.  ולא  פחות  לא  הדברים-  אלה 
דברי  אלו  לפחות-  דרגתו.  לפי  אחד  כל 
פיתוי ועידוד, וליותר- אלו דברים קשים 

שמחייבים אותו להיות ראוי להם.

ותגיד לבני ישראל

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

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

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

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

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

המיוחדת ובקופסאות המשחק המהודרות.

תואר ראשון במנהל עסקים עם 
התמחות במערכות מידע

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

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

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

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

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

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

ו-4 ליטרים.
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מתחדשים צרכנות
חברת הטיפוח השוויצרית 
JUVENA גאה להציג: 
קרם לחות עם גוון נגד הזדקנות 
העור לכל סוגי העור ולכל גיל. 
מחיר: 399 ₪ להשיג ברשת 
הסופר פארם

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

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

בתיק בגודל 
5 מ"ל. 

מחיר: ₪179

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

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

Beautiful', Sensuous Noir'
,MODERN MUSE,

 Youth Dew ועוד

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

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

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

לתינוק התפתחות והנאה תוך 
כדי משחק. דוגמת 

מחירים: שולחן 
פעילות ראשון 

במחיר 99.90 ₪
במקום 169.90 ₪

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

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

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

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

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

Laline משיקה סדרה מיוחדת תחת 
 Everybody Needs A Hug :הקונספט

בגוונים של זהב ושחור, 
במהדורה מוגבלת 

לכ-3 חודשים

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

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

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

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

המותג 
הקולינארי 

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

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

 רשת האיפור 
  SACARAוהקוסמטיקה
מציעה:   מארזים מפנקים 

ומהודרי ם  
החל מ- 19.90 ₪  

 TAMAR cosmetic line
סדרת מוצרי הטיפוח החדשנית 

מבית "שוורץ קוסמטיקה" 
מתרחבת עם המוצרים: שמפו, 

מרכך וקצף אמבט על בסיס 
תמצית פרי התמר 

מחיר: 21 ₪ - 23.5 ₪ (500 סמ"ק)

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

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

בד"צ העדה החרדית.

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

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

מתולתל, לשיער צבוע ושמפו +מרכך.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

וקלות לשימוש מהיר, מתאימות לעד 40 כביסות.

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

ברחוב ירמיהו 39 ובבני ברק ברחוב כהנמן 106 

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

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

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

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

            

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים







+5 חדרים



וילות ובתים

3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא
פנטהאוז ודירות גן

■








+5 חדרים4-4.5 חדרים

■
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■





3-3.5 חדרים

 ■









■



מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

דופלקסים
■






■












■












לפרסום
בלוח

03-6162228

ברבי עקיבא 25 
בניין שלם למכירה 

לפרטים ניתן ליצור 
קשר עם המשרד 
תווך זילברברג

 03-5754412 
052-2236671
zlbr54@gmail.com

ניתן לבנות: חנות  
100מ"ר, גלריה,

 8 דירות של
 3 חד' ופנטהאוז.

■





הסרת שיער
בלייזר 
לגברים

ללא 
גילוח 
בפנים

מבצע - טיפול ראשון 49.90&

הסרת שיער
בלייזר
לנשים 

ללא 
גילוח 
בפנים

לפרטים: 1-700-702-109

ע"י מטפל גבר

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■






■
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 ■






פנטהאוז ודירות גן

■









■





דופלקסים
■








■
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■
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4-4.5 חדרים
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amitayperfectprocoil
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wwwaduardmecoil
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yosiyagengmail

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

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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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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173256
424579

319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

 ■









4-4.5 חדרים
■










■








■










■









■








 ■










 ■









2-2.5 חדרים

■












■











■











■









 ■








■













■



















■









■









 ■









■










■








■









■









■






■





■





■












4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ■











■









■









■










 ■







■












■









Zlbrgmailcom

■









Zlbrgmailcom■




■






■








■







 ■









■





■





■




■





■









■






■








■




■








■








■





■







■





■





■






■






■



■

BA



■






■






■








■










■






■





■





■






■










■









■










■








■












■




■










■




■





■










yosiyagen
gmailcom

■






■







■





■




wwwaduardmecoil

■








■






■







■







■









■





■





■




■






■






■


RS


■







■




■






■






■







■







■





■




■





■




■







■






■




wwwaduardmecoil

■









■










■











■





amitayperfectprocoil

■





■





■





■













3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  י"ז-י"ט שבט תשע"ו  27-29/01/16וברכה 03-6162228

דירות 
להשכרה
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+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228
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דירות
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וילות ובתים
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בהזדמנות מתיווך!!

לפרטים 
שלמה: 054-2000089

ישי: 054-5889024

למכירה 3 חדרים 
קומה ג', מוארת, 70 

מ' מעוצבת. כולל 
גג 75 מ' + זכויות 

1,330,000&והיתרים

■






■





+5 חדרים

■







■




■




■




■





■





■








■






■





■





■









■









+5 חדרים

פנטהואזים ודירות גן
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אור הגנוז

קיט 
ונופש
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בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון

ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom
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גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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מושב תרום
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אירועים עד 70 איש
שבתות חתן/בר מצוה

לזוגות ומשפחות
אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

במחירי מבצע!
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54
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ראש פינה                               
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מכוניות
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סיאט

מאזדה
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יונדאי

שברולט
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מוצרים 
rושירותים
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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לפרסום
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מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

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

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 
במצב טוב, טרייד אין- החלפה

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
050-2030007
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חירום

תחבורה
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תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני
דרושים 

מאבטחים
לאחר 

שירות צבאי  

לב"ב ולכל חלקי 
הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633
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invest







המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר

■





adikidumpluscoil

■




■





■







■




■







■


■





■




rivkagmailcom

■





■




■








JOBSimagestore
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למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/יות מכירותדרושים/ות 

054-2044168
shay@lottodeal.co.il

ריטה
שכר גבוה למתאימים
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■




מחסנאי/ת 
לח. אלקטרוניקה

ניפוקים, קליטות, ספירות, קיוטים
ידע בתוכנת  ERP פריוריטי  

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

לישיבת תל אביב "מעלה אליהו" 
דרוש עובד תחזוקה

moshe@ytlv.co.il ניתן לשלוח קו"ח

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

תחילת עבודה: מידית
שכר ותנאים: טובים

תנאי סף:

 עדיפות תנתן ל:
בעלי תעודת חשמלאי מוסמך

בעלי רישיון נהיגה

נסיון משמעותי 
בתחום התחזוקה

03-9095877 קו"ח 
לפקס':

שליטה מלאה באופיס
(לרבות אקסל ואאוטלוק)

נסיון מוכח בעבודה 
משרדית

אנגלית כשפת אם חובה!!
נכונות למשרה מלאה

דרושה מזכירה 
למשרד באלעד

■




■




■



■




■



■








■




■





■






■





YossiF

imagestorecoil

■





■





■









לחברת ניהול פרוייקטים 
דרושים:

מהנדסי בניין, 
מנהלי פרוייקט,
מהנדסי ביצוע 

ופיקוח

052-2815264

לרציניים 

משרות 

לטווח ארוך

■




■






■





■







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

המותאמים לציבור החרדי ומעלות אותם 
לקטלוג ממוחשב ונוח. הלקוחה בוחרת 

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

את מוזמנת לארח מכירה של פמיליק 
בביתך ולקבל אחוזים מהרווחים. 

שלחי פרטים ל-

■



ygmailcom

נתן: 053-5230211

נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

שכר�מעוֹלה�ֹלמתאימות

ִדרושות
גננות�וסייעות

ם
ֹלו

ה
י

ֹלצהרוני�המשכיֹל
בפתח�תֱקוה�וגבעתיים

יתרון - !ניסיון�ֱקוִדם

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

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

054-2195815,054-2508024

ִדרישות:

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@spotnik.co.il או במייל
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MLsmilenetil
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yaronlavgmailcom
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revitalsolomarketcoil
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egmailcom
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ygmailcom
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laviegsinscoil
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odedodedcpacoil
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■









משרד מכירות באתר: 
02-6526199רח' יפו, פינת שרי ישראל קבוצת בליליוס

שרי
ישראל

בס"ד

לחיות בלב של ירושלים
הטבה לרוכשים דירת 5 חד'

מחסן גדול מתנה
בואו לבקר

בדירה לדוגמא
האיכלוס בעוד

13 חודשים
לארבעת הרוכשים הראשונים

*התמונות להמחשה בלבד * המבצע לדירות מדגם B1 בלבד וכפוף לתקנון החברה. * החברה רשאית להפסיק המבצע בכל עת.

בלב העיר ירושלים, בפינת הרחובות שרי ישראל- יפו, הולך ונבנה שלב ב' בפרויקט "שרי ישראל". מיקומו הייחודי של 
הפרויקט מהווה יתרון עצום בשל הנגישות והקרבה למרכזים החשובים בירושלים, בתי הכנסת הגדולים וחצרות האדמורי"ם. 
במרחק הליכה נמצאות שכונות גאולה, מאה שערים ושוק מחנה יהודה. המתחם עצמו כולל מרכז מסחרי יחודי וחניון תת 
קרקעי. במתחם 68 יחידות דיור בנות 2, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות שמש מרהיבות הפונות לנוף ירושלמי עוצר נשימה.

לבחירתכם: דירות 4 ו-5 חדרים בעיצוב בלעדי ובמפרט גבוה במיוחד

ההשקעה

הטובה
ביותר
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