
בס"ד יום רביעי ח' באדר א'  17/2/16 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג' ז' באדר א' תשע"ו 16/2/16

דולר ארה"ב « 3.9130
אירו « 4.3678
לירה שטרלינג « 5.6424
יין יפני « 3.4344
פרנק שוויצרי « 3.9629

נפרדים מהכתום
קבוצת פרטנר הציגה 
את המיתוג החדש 
לאחר הפרידה 
מ-'Orange' / עמ' 4

מנדי | ms0504147373@gmail.com | 050-4147373 | יונתן 25 ב”ב

> תכנון אדריכלי ועיצוב פנים
> בירור זכויות בניה 

> הגשת תוכניות עד קבלת היתר
> ייעוץ וליווי בהרחבות ותוספות בניה

MS אדריכלות
זכויות 

היתרים

שר האוצר משה כחלון בכנס בקריה 
האקדמית אונו בנושא "ריכוזיות 
בבנקים: "בנק ישראל לא יכול 

לפקח על התחרות, כי הוא מתנגד 
לה"  עוד הוסיף: "הוויכוח שלי 

עם בנק ישראל הוא לא סוד. אנחנו 
רוצים להפריט כרטיסי אשראי, 

אבל הם מתעקשים שהפיקוח על 
כרטיסי אשראי יהיה אצלם / עמ' 2

שר האוצר כחלון מאיים: 
"לא יהיו בנקים"

"זהו צעד שנועד 
לצמצם פערים 
בין הרשויות 

החזקות לחלשות"
שר הפנים אריה דרעי 

חתם על תוספת של 20 
מיליון ש"ח לישובים 

רבים בנגב: "תקציבים אלו 
יביאו הכנסה משמעותית 

לרשויות המקומיות 
ויאפשרו להן להרחיב 

את שירותי 
החינוך, הבריאות 

והתחבורה / עמ' 3

בס"ד יום רביעי ג' בשבט  13/1/16 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

נפרדת מאורנג' 
פרטנר הודיעה 
ל-Orange צרפת על  
סיום השימוש במותג
/ עמ' 4

050-8730100

להשקיע בקטן

ולהרוויח בגדול!

www.innopatent.com

השקעה ב-2 פטנטים ייחודיים הנמצאים רגע
לפני מכירות ואקזיט, אפשרות לרווחים עם

תשואות גבוהות בהשקעה נמוכה 
ובסיכון מגודר!
לפרטים וקביעת פגישה

ד“ר ליאון גילמן
מומחה לכירורגית פה ולסת

ד“ר ליאון בלוסטוקי
מומחה ליישור שיניים

מרפאת הסדר
לחברי קופ“ח לאומית

גם בבריאות
השיניים

אל תוותרו על
השתלת שינייםהמומחה.

ויישור שיניים
ע“י רופאים מומחים

אתם בידיים טובות
בני ברק

רמת שלמה חזון איש 21
02-5711624

רח‘ ר‘ עקיבא 60
03-5786530

 גני גאולה ירמיהו 42
02-5004856

ירושליםירושלים בדנטלית

מהפכת התעריפים בתחבורה הציבורית יוצאת לדרך
הממשלה אישרה את הצעת החוק שהגיש השר אריה דרעי: 
הפחתה בתעריפי התחבורה הציבורית בגובה המע"מ בעלות 

שנתית של 650 מיליון ₪  השר אריה דרעי: "הפחתת המע"מ 
על תחבורה ציבורית בסך 17 אחוז היא עמידה בהתחייבות 
שלקחתי על עצמי במערכת הבחירות"  שר האוצר משה 
כחלון: ההפחתה בתעריפי התחבורה הציבורית היא מהלך 

חברתי ממדרגה ראשונה / עמ' 2

נלחמים בטייקונים: 
פטור ממכס ליבואני 

בשר 'קטנים'

משרד הכלכלה והתעשייה בוחן 
חלוקת המכסות ליבוא בפטור 
ממכס של בשר טרי ליצרנים 

קטנים ובינוניים בלבד ולא ליצרנים 
המובילים בשוק  עד כה, על אף 
שלא מדובר בהליך חדש, כמעט 
ולא נוצלו המכסות בשל קשיים 

שונים בתחום יבוא זה / עמ' 3

בס"ד יום רביעי י"ח בטבת  30/12/15 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

החברה המחזיקה ב-2 פטנטים רשומים בעולם, השקעה 
של 75,000& ומעלה צפויה להניב רווחים משמעותיים.

לפרטים וקביעת פגישה: 050-8730100
www.innopatent.com

חברת 
מגייסת הזנק 

משקיעים
לפני מכירות ואקזיט

אהרונוביץ' 19, מול מרכז רימונים, בני-ברק
לגברים: 054-3342002   לנשים: 050-2030007

 

אסתטיק
מגוון טיפולי קוסמטיקה

לגברים ולנשים

סנטר
סובלים מציפורן חודרנית?

חידוש עולמי באחריות מלאה 
ללא כאב וללא זריקות

הסרת שיער מקצועית לנשים/
גברים-בהפרדה. במכשיר חדשני 

מתקדם ללא כאב באחריות
טיפולי פנים, שעווה, פדיקור ועוד.

25
שנות 
נסיון

עידוד חשמלי
משרד התחבורה 
מעודד את השימוש 
בכלי רכב חשמליים 
/ עמ' 4

שר האוצר משה כחלון ושר הפריפריה אריה דרעי:

במקום מע"מ 0 הוזלה 
בתחבורה הציבורית ובמים
שר האוצר, משה כחלון: "התחייבנו להוריד את יוקר המחיה בישראל ואנו עושים 

זאת"  שר הפריפריה, אריה דרעי: "אני שמח ונרגש שהגענו ליום הזה שבו 
אני מקיים את הבטחתי ומודיע על הפחתת המע"מ על התחבורה ציבורית כולה, 

אוטובוסים ורכבות והפחתת המים לשכבות החלשות בחקיקה בכנסת / עמ' 2

ח"כ זוהר: "חברות גדולות 
מאיימות עליי שאסוג מהחוק"

חבר הכנסת הליכודניק מיקי 
זוהר השתתף בכנס 'חיזוק 

השבת' ונשא נאום שלא היה 
מבייש חבר כנסת חרדי / עמ' 3

₪ 3 |

2
126

₪

03-5538389 104

שערי מטבעות
יום ג' י"ז בטבת תשע"ו 29/12/15

דולר ארה"ב « 3.8830
אירו « 5.7612
לירה שטרלינג « 5.8135
יין יפני « 3.2243
פרנק שוויצרי « 3.9294

שערי מטבעות
יום ג' ב' בשבט תשע"ו 12/1/16

דולר ארה"ב « 3.9420
אירו « 4.2735
לירה שטרלינג « 5.6866
יין יפני « 3.3438
פרנק שוויצרי « 3.9365



ח' באדר א' תשע"ו 217/2/16

מאת: הילה פלאח

אם אתם שואלים אותו, עוד עשר שנים 
שר  אמר  כך  בנקים",  יהיו  לא  מהיום 
האקדמית  בקריה  בכנס  כחלון,  משה  האוצר, 
תיתכן  האם  בבנקים:  "ריכוזיות  בנושא  אונו 
"אני  הוסיף:  כחלון  אמתית?".  אלטרנטיבה 
יש כאלו שחושבים  עוד מהמקלים בתחזיות, 
עוד  לדעתי  אבל  זמן,  פחות  תוך  יקרה  שזה 
עשר שנים מהיום אתה תלווה לי ואני אלווה 
אינטרנטיים,  בנקים  דוחפים  אנחנו  לכן,  לך. 
צריכים הקלה  יכנסו הם  ומבינים שכדי שהם 

בתנאי הסף".
על  הפיקוח  וסוגיית  שטרום  וועדת  על 
האשראי אמר: "הוויכוח שלי עם בנק ישראל 
כרטיסי  להפריט  רוצים  אנחנו  סוד.  לא  הוא 
על  שהפיקוח  מתעקשים  הם  אבל  אשראי, 
כרטיסי אשראי יהיה אצלם. לכך אמרתי, שאני 
יהיה  הבנקים  על  שהפיקוח  שמוכן  הראשון 
אצלם, אבל רק אם מדובר בבנק. לצערי, בנק 
ישראל אינו מהתומכים הגדולים של תחרותיות 
בבנקים ולראיה עד היום אין תחרות. על רקע 
שבהגדרה  למישהו  לתת  יכול  לא  אני  זה 
ולעודד  התחרות  על  לפקח  לתחרות,  מתנגד 
ישראל  לבנק  לתת  אפשר  אי  התחרות.  את 
להיות אחראי על התחרות. אני מתחייב שאם 

חברות האשראי יהפכו לבנקים, אנחנו נעביר 
יכול  את הפיקוח לבנק ישראל. כרגע אני לא 
לתת למישהו שמונע תחרות להיות אחראי על 

תחרות. בנק ישראל צריך לפקח על בנקים".
זליכה, ראש בית הספר לראיית  ירון  פרופ' 
בפני  הציג  אונו,  האקדמית  בקריה  חשבון 
האקדמית  בקריה  שנערך  מחקר  האוצר  שר 
האשראי  היקף  שבין  הקשר  על  שעסק  אונו 
"גילינו  זליכה:  לפי  השיווין.  באי  לשינויים 
השוויון  באי  לקיטון  הביא  באשראי  שגידול 
הבנקים  כלומר,  בנשים.  לא  אבל  לגברים 
לא  אבל  לגברים,  קטנים  בעסקים  משקיעים 
לנשים. כנ"ל לגבי ערבים. הכי מטריד אותנו 
אשכנזים  בין  האוכלוסיה  את  כשחילקנו   –
לבין ספרדים, גילינו שהגידול באשראי הוריד 
את אי השוויון בקרב אשכנזים אבל לא בקרב 
נותנים  כבר  הבנקים  כאשר  כלומר,  ספרדים. 
חלשים  בין  מבדילים  הם  לחלשים,  אשראי 
ספרדים,  ערבים,  נשים,  מדירים   – לחלשים 

ואני מניח שגם חרדים".
:"יש  כי  וענה  למחקר  התייחס  האוצר  שר 
לה  קוראים  הזו,  למחלה  אחת  אנטיביוטיקה 
תחרות, והיא הידידה הכי טובה של הצרכנים. 
ברגע שיש תחרות הבנקים לא יוכלו לברור את 
הלקוחות שלהם. אנחנו מגדילים את מקורות 
מקורות  של  והגדלה  התחרות  ורק  האשראי, 

מנצח  אתה  איך  מענה.  לתת  יכולה  האשראי 
את הגדולים, באמצעות תחרות"

לבקשתו  הדואר,  לבנק  גם  התייחס  כחלון 
של זליכה ואמר כי: "כשהייתי שר התקשורת 
לבנק  הדואר  בנק  את  להפוך  תזכיר  הגשנו 
יותר  בנק  להיות  חייב  הדואר  בנק  קמעונאי. 
בנק  הוא  ריביות.  לתת  אשראי,  לתת  חברתי, 
ויש לו פריסה מצוינת שמה  עם 600 סניפים, 
חמישים  כמאה  של  השקעה  זה  לו  שדרוש 
מיליון שקלים. לאחרונה עצרתי את ההפרטה 
חושב  אני  בכללה.  והבנק  הדואר  חברת  של 
אני  הזה.  המהלך  את  מסכלת  היתה  שהיא 
מנסה לחזק את בנק הדואר, ורציתי שקצבאות 
יהיו בבנק הדואר, אבל קשה לי מול  הילדים 
המסחריים,  הבנקים  את  רוצים  הם  החרדים. 
שגם  מאמין  אני  אותם.  להבין  יכול  ואני 

נצליח".

מאת:יחיאל חן

המאבק  את  מגבירה  בישראל  המיסים  רשות 
ומאפשרת  מדווחות  שאינן  ובהכנסות  בהון 
על  כנדרש  דיווחו  שלא  ולאזרחים  לנישומים 
ישראל  תושב  )כגון,  והונם  הכנסותיהם  כלל 
למס  מדווח  שלא  זר  בנק  חשבון  בעל  שהוא 
אליה  לפנות  בחו"ל(  הכנסות  בגין  הכנסה 
במטרה  זאת,  כל  מרצון".  "גילוי  של  בהליך 
להסדיר את תשלומי המיסים במישור האזרחי 
הקשור  בכל  פלילי  הליך  פתיחת  ולמנוע 

לעבירות המס שבוצעו על ידם.
בהגאון  חנוך  ורו"ח  עו"ד  עם  שוחחנו 
בכיר  )לשעבר  מרצון  גילוי  בתחום  המתמחה 

ברשות המיסים( ולהלן תגובתו לשאלותינו:
בחודש ספטמבר 2014 פרסמה רשות המסים 
גילוי  להליך  בנוגע  מעודכן  נוהל  בישראל 
מרצון התקף עד ליום 31.12.2016, ובמקביל 
היא  במסגרתה  לנוהל  שעה  הוראת  פרסמה 
לפנות  המדינה  תושבי  את  לעודד  מבקשת 
שלא  והכנסות  הון  על  ולהצהיר  מיוזמתם 

דווחו על ידם כנדרש.
במקביל לגילוי ההון וההכנסות שלא דווחו 
רשות  התחייבה  המסים,  תשלומי  והסדרת 
לא  המדינה,  פרקליטות  עם  בתיאום  המיסים 
לנקוט בהליכים פליליים כנגד מי שיבצע גילוי 
מרצון. ואף מעניקה שורה של תמריצים כגון 
לעיתים  להסתכם  היכולים  בקנסות,  הקלות 
בחלוף  בהתחשב  במיוחד  ניכרים,  לסכומים 

למועד  ועד  ההכנסה  קבלת  ממועד  הזמן 
הדיווח לרשות המיסים.

החדש,  הנוהל  פרסום  עם  לעיל,  כאמור 
שעה"  "הוראת  המסים  רשות  פרסמה 
בשני  המסים  רשות  אל  לפנות  המאפשרת 
כמפורט  מרצון,  לגילוי  נוספים  מסלולים 

להלן:
לגילוי  אנונימית  פנייה   – אנונימי  מסלול 
פקיד  אל  לפנות  מאפשר  זה  מסלול  מרצון. 
את  אנונימית  בצורה  עמו  ולברר  השומה 
מבלי  וזאת  מיסוי  להסדר  להגיע  האפשרות 

אודות  על  מזהים  פרטים  לחשוף 
בחשבון.  המחזיק  אדם  אותו 

אפשרות השימוש במסלול 
חודש  בסוף  תסתיים  זה 

יוני 2016. 
 - מקוצר  מסלול 
במסלול זה ניתן להגיש 
המיסים  לרשות  פניה 
ולקבל  גלויה  בצורה 
לבקשה,  מהיר  אישור 
שמדובר  בתנאי  זאת 
בהון בלתי מדווח שאינו 

מיליון  שני  על  עולה 
החייבת  ושההכנסה  ש"ח 

על  עולה  אינה  ממנו 
)בשנות  ש"ח   500,000

הדיווח(. לאחר אישור 
במסלול  הבקשה 

זה, ההכנסות ידווחו בדוחות מס, ישירות אל 
גם   יום.-   15 תוך  ישולם  והמס  פקיד השומה 
האפשרות השימוש במסלול זה תסתיים בסוף 

חודש יוני 2016.
ומציין  מוסיף  בהגאון  חנוך  ורו"ח  עו"ד 
כי הגילוי מרצון עובד בצורה היעילה ביותר 
וכדאי להזדרז בהפעלתו. ישנם משרדים רבים 
העוסקים  עו"ד  של  והן  רואי-חשבון  של  הן 
בנושא זה, אך חשוב מאד להסתייע בשירותיו 
למזער  מנת  על  בתחום  המתמחה  משרד  של 
הגילוי  תוך  המס  תשלום  של  ה"נזק"  את 

מרצון.
בסיכומם של דברים, אין ספק כי ההתפתחות 
הגלובלית בטיפול במתחמקים מתשלום 
הכוללת  המפותחות,  במדינות  מס 
בין  מידע  והעברת  פעולה  שיתוף 
פיתוח "מנהרת  ומקביל  המדינות, 
להסדרת  המדינות   בין  מידע" 
את  מחייבת  דווח,  שלא  ההון 
שלא  וההכנסות  הנכסים  בעלי 
את  לשקול  המס  לרשויות  דווחו 
הסרת מחדלי הדיווח ותשלום המס 
לרשות המיסים ולהיוועץ בעורכי דין 
בכך  ולהקדים  בתחום,  המומחים 

תרופה למכה.
ובירורים:  לשאלות 
טלפון : 09-7668898. 
hanoch@ : מייל

bagaon.org

שר האוצר משה כחלון בכנס בקריה האקדמית אונו בנושא "ריכוזיות בבנקים: "בנק ישראל לא יכול 
לפקח על התחרות, כי הוא מתנגד לה"  עוד הוסיף: "הוויכוח שלי עם בנק ישראל הוא לא סוד. 

אנחנו רוצים להפריט כרטיסי אשראי, אבל הם מתעקשים שהפיקוח על כרטיסי אשראי יהיה אצלם

עו"ד ורו"ח חנוך בהגאון לשעבר בכיר ברשות המיסים, המתמחה בתחום גילוי מרצון, מסביר מה צריך 
לעשות במטרה להסדיר את תשלומי המיסים במישור האזרחי ולמנוע פתיחת הליך פלילי

התחדשות עירונית הנה אחד המפתחות 
בעשורים  ישראל  של  הדיור  לצורכי 
האינטרסים  כלל  את  המשלבת  הקרובים 
הקיימים במערכת, שכן היא מאגדת בתוכה 
מרכזי  החייאת  קיימות,  בתשתיות  שימוש 
מבטיחה  הקיימים,  הנכסים  ושדרוג  ערים 
ויוצרת עושר  שמירה על שטחים פתוחים 
משאבים.  נטולת  אוכלוסייה  בשכבות 
הן בתחום  כלומר, מספקת פתרון משולב 
הכלכלי- פתרון משבר הדיור, והן בתחום 

החברתי- שיקום שכונות שהוזנחו.
ההתחדשות עירונית אם כן, היא הביטוי 
על  ואולם  האחרונות,  השנים  של  החם 
אינה  בה  הגלום  הרב  הפוטנציאל  אף 
החברתית  הכדאיות  כמצופה.  מתקדמת 
בכל  אך  בספק,  מוטלת  אינה  והכלכלית 
זאת הפרויקטים תקועים והתמונה עגומה. 
שכונות,  ושיקום  העירונית  ההתחדשות 
נכשלו  מועטים,  פרטניים  הישגים  למרות 
'התחדשות  פרויקט  לאומי.  מידה  בקנה 
עירונית' של משרד השיכון והבינוי משנת 
והעיבוי  הבינוי  הפינוי  ותהליכי   1995
למימוש  הובילו  השנים  לאורך  למיניהם 

של 28 פרויקטים בלבד.
חוסר הבנה של הדיירים את זכויותיהם, 
דיה  בקיאות  שאינן  מקומיות  רשויות 
היעדר  עירונית,  התחדשות  של  בתכנון 
תוכניות מתאר, "מעאכרים" שנכנסו לענף 
תרמו  ארוכים-  כך  שגם  תכנון  ותהליכי 

להנצחת המצב הקיים בשכונות המצוקה.
הקמת הרשות להתחדשות עירונית באה 
כשל  לפתרון  כלים  ולתת  חסמים  לשחרר 
שוק זה. הרשות שתוקם, תאיץ את תהליכי 
ותמ"א 38  בינוי  פינוי  מימושם של מיזמי 
שבהם  עירוניים  אזורים  תאתר  לסוגיהן, 
ניתן לקדם תכנון שיחדש את פניהם, תהא 
הזכויות  בגין  המידע  להנגשת  המקור 
וכלכליים  מקצועיים  כלים  ותתן  לדיירים 
הרשות  כן,  כמו  המקומיות.  לרשויות 
לפינוי  מתחמים  על  להכריז  מוסמכת 
על   תמליץ  מס,  הטבות  מתן  לצורך  בינוי 
ותנהל  מהמנהל  משלימה  קרקע  הקצאת 
עירונית  להתחדשות  לקרן  המשאבים  את 

ולוועדות המקומיות. 
אם  עירונית  הקמת הרשות להתחדשות 
כן, היא פרוייקט לאומי ראשון בחשיבותו. 
יחליפו  חדשים  שבניינים  היא  המשמעות 
בניינים ישנים, יהיו אפשרויות דיור חדשות, 
תוספת של מאות אלפי יח"ד בעיקר באזורי 
חברתית  הזדמנות  שמהווה  מה  הביקוש 
בעבר  שהוקמו  השכונות  ופיתוח  לשדרוג 

ע"י המדינה והוזנחו. 

ח"כ אלי כהן, מטעם סיעת "כולנו" 
מכהן כיו"ר הועדה להקמת הרשות 
להתחדשות עירונית

זוהי שעת הנעילה של תקופת ה"גילוי מרצון"

שר האוצר כחלון מאיים: "לא יהיו בנקים"

תמ"א ולא 
נשלמה  

ח"כ אלי כהן
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אנשים ילוו אחד לשני. כחלון וזליכה בכנס 

כדאי להזדרז. חנוך בהגאון 
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לקראת חג הפורים המתקרב 
מזהיר משרד הכלכלה 

והתעשייה מפני שימוש בנפצים 
וחזיזים ומרכישת תחפושות 

שלא עומדות בתקן ומדגיש את 
חשיבות השמירה על ילדים 
מפגיעה מצעצועים מסוכנים

מאת: מנדי כץ

אשר  מסקנות  על  חתם  דרעי  אריה  הפנים  שר 
מיליון  ל-20   מעל  של  הכנסות  לתוספת  יביאו 
ממתקני  הכנסות  על  מדובר  בנגב.  רבים  לישובים  ש"ח 
חברת החשמל, תע"ש ואחסנת דלק המצויים ברמת בקע, 
שלום,  שגב  בנגב,  ערערה  ירוחם,  שבע,  לבאר  שיחולקו 

חורה, נווה מדבר ותל שבע.
בנוסף, השטח ישויך מוניציפלית לנאות חובב, בעקבות 

הסכם שנחתם בין הרשויות הסמוכות.
לרשויות  משמעותית  הכנסה  יביאו  אלו  תקציבים 
ויאפשרו להן להרחיב את סל שירותי החינוך,  המקומיות 
הבריאות, התחבורה והפנאי שלהן לטובת תושבי הרשויות.
הרשויות המקומיות נאבקות על אזורי תעשייה, תיירות 
ומסחר, שכן הם מניבים תעריפי ארנונה גבוהים יותר מאשר 
שטחים המשמשים לטובת מגורים. לפיכך, חלוקת הכנסות 
דוגמת  גבוה,  ארנונה  בתעריף  המאופיינים  השטחים 
השטח של רמת בקע, הוא אקוטי עבור כל רשות ורשות. 
ההחלטה מתבלטת כאשר מדובר בפריפריה, בה ההכנסות 

מאזורי תעשייה אינן חזון נפרץ ומתקיימות בנגב בעיקר 
בתחומי המועצות האזוריות. ערי הפריפריה ויישובי 
גבוה,  ארנונה  מתעריף  זה  במקרה  יהנו  המיעוטים 
אשר לא חולק עד כה ולפיכך יהווה  מקור תקציבי 

חדש לרשויות רבות בנגב.
שר הפנים אריה דרעי אמר: "מדובר בצעד אחד 

מיני רבים, אשר נועד לצמצם פערים בין הרשויות החזקות 
לטובת  הכנסותיהן  את  להגדיל  להן  ויאפשר  לחלשות 
התושבים. זהו שלב נוסף, אשר יביא לפיתוח ישובים בנגב, 

גם יהודיים וגם בדואים. 
לתת  לנו  חשוב 

לישובים  סיוע 
ג  ו ר י ד ב

סוציואקונומי 
כדי  נמוך 
לאפשר להם 
ק  ז ח ת ה ל

ולצמוח".

מאת: עוזי ברק

בימים אלו נערכים באגף אכיפה במסחר שבמשרד 
המקומיות  הרשויות  עם  יחד  והתעשייה,  הכלכלה 
מסוכנים  צעצועים  של  והשמדה  לאיתור  והמשטרה 

הנפוצים במיוחד בתקופה שלקראת ימי חג הפורים.
האכיפה תתבצע במרכזי קניות ובשווקים ברחבי הארץ, 
המסוכנים  בצעצועים  ושימוש  מכירה  למנוע  מנת  על 
העלולים לגרום לנזק גופני ופציעות קשות. בנוסף תתוגבר 
ההסברה ויתבצעו פעילויות חינוכיות בבתי הספר, בתנועות 
נוער ובגנים, ויחולקו עלוני מידע לציבור המתריעים מפני 
שימוש בצעצועים מסוכנים. במשרד הכלכלה מדגישים, כי 
גם רכישה של תחפושת ללא תקן, בארץ או בייבוא מחו"ל, 

עלולה להיות מסוכנת, בשל שימוש בחומרים מתלקחים.
נעים ובטוח, מבקשים במשרד   על מנת לשמור על חג 
הכלכלה להזכיר כי השימוש בתחפושת ומסכות מחומרים 
דליקים מסוכן ולכן אין לקנות או לעשות שימוש באביזרי 
של  וכתובת  שם  בתקן:  כנדרש  סימון  נושאים  שאינם  חג 
ובטיחות  שימוש  הוראות  גם  כמו  מקומי  יבואן   / יצרן 

ואזהרות יצרן נוספות.
מייבאים  על  מוגברת  אכיפה  תחל  הקרובים  בימים 
ומפיצים של צעצועים העלולים לגרום לפגיעה בחיי אדם.

"אני  אומר:  במסחר  אכיפה  אגף  מנהל  משען,  ישראל 
מפני  הילדים  את  להזהיר  החינוך,  ולאנשי  להורים  קורא 
לפציעות  לגרום  העלולים  נפץ  וחומרי  בנפצים  שימוש 

קשות ולנזק בלתי הפיך".

הגיע למעוף בני ברק אברך בעל עסק של מעון לילדים, ברוך השם 
סיפר שהוא מצליח בתחומו ורוצה לפנות ליזמות בתחום אחר. אותו לקוח 
מוכשר השכיל להבין שעל אף שיש לו את הממון ואת החוש העסקי הוא 
עדיין זקוק להכוונה בפעילות עסקית שאין לו בה הכרות או דריסת רגל. 
לעבוד  הופנה  ובמקביל  עסקי  ופיתוח  ניהול  להקמת  קורס  עבר  הלקוח 
עם יועצים רלוונטיים לתחום החדש בו הוא בחר לעסוק. לדברי הלקוח 
הוא חסך לעצמו הרבה מאוד עוגמת נפש היות והוא נחשף לתכנון עסקי 
מקצועי מאוד וקיבל כלים בקורס שגרמו לו לקבל החלטה עסקית טובה 
ויעילה הרבה יותר ממה שחשב טרם הגיע למעוף, וכל זה במחיר מסובסד.

באותו אופן מגיעים לסניפנו בעלי עסקים רבים שנתקלים בקשיים בניהול 
גרועים,  אשראי  תנאי  עם  הלוואות  לוקחים  העסק,  מזומנים של  תזרים 
לא בונים תוכנית עסקית שנתית לפעילות תקינה של העסק, פועלים ללא 
וייאוש  קושי  ומקרינים  העתידית  הפעילות  עבור  ויעדים  מטרות  הגדרת 

בניהול העסק. 
אנו במעוף בני ברק מסייעים לבעלי עסקים ללמוד כיצד להתגבר על 
האתגרים, כאשר אנו נותנים כלים כיצד להתמודד בניהול העסק על כל 
אופניו. בצורה הזאת יהיה הרבה יותר קל לבעל העסק לנהל את העסק 

שלו ולהצליח.
מעוף הינו מערך ארצי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מטעם 
משרד הכלכלה והתעשייה, בפריסה ארצית של 40 סניפים ברחבי הארץ. 
הסניף בבני ברק הוא ייחודי עבור המגזר החרדי ושירת בשנה האחרונה 

אלפי יזמים ובעלי עסקים חרדיים.
יזמים שאין להם עסק  נותנת מענה מיטבי עבור  הפעילות של מעוף 
ורוצים להקים פעילות עסקית בין אם מדובר על מתן שירותים, מסחר 
או ייצור. המסלול המיוחד שאנו מפעילים עבור היזמים הינו יוזמים עסק 
במגוון תחומים כגון: נדל"ן, שירותים, מסחר ועוד, אשר מורכב מקורס 
בין 56 שעות אקדמיות, אחת לשבוע במשך שלושה וחצי חודשים אשר 
מכיל מידע מקיף ומקצועי בכל תחום בפתיחת העסק וניהולו. החל מחזון 
עסקי, שיווק, פילוח קהלי יעד, שימור לקוחות, פיננסים, מכירות, ניהול 
זמן ועוד, והכל במחיר מסובסד של 336 ₪ בלבד )עלות מסובסדת לה 
בו  החרדי,  התוכן  לעולם  מותאם  הקורס  כן  כמו  החרדי(  המגזר  זכאי 
משתתפים טובי המרצים תוך כדי הקפדה על איכות ומקצועיות החומר. 

הקורסים מועברים לגברים ונשים בימים נפרדים.
שירות נוסף ליזמים ועסקים שמעוף בני ברק מציע הינו ייעוץ פרטני עם 
יועצים מומחים בשלל תחומי ייעוץ כגון: ייבוא, ייצוא, נדל"ן, סטארט-

אפים, פיננסי )ניהול תזרים מזומנים, תמחור(, שיווק, מכירות ועוד. כיום 
במאגר היועצים של מעוף ישנם למעלה מאלף חמש מאוד יועצים ממגוון 
יועצים מקצועיים  רחב מאוד של תחומים כאשר בסניף בני ברק קלטו 
שמכירים היטב את אופי המגזר וכל זה במחיר של עד 80 ₪ )לא כולל 
מע"מ( לשעת ייעוץ. מיותר לציין שכל שעת ייעוץ ואפילו עם אותו יועץ 

ספציפי, עלותה בשוק החופשי נעה בין 250-500 ₪ לשעת ייעוץ.
למימון  ויזמים  עסקים  ליווי  הינו  מציע  שמעוף  נוסף  חשוב  שירות 
 ₪  90,000 עד  שמלווה  ריבית  ללא  מקרן  החל  שונות,  מימון  מקרנות 
להקמה או לעסקים עבור פיתוח עסקי, כמו כן ליווי לקרן בערבות מדינה. 
ידי היועצים שנותנים שירות דרך  מחירי תוכניות עסקיות שנכתבות על 
מעוף ללא תחרות בהשוואה למחירי שוק, יזמים ועסקים רבים משתמשים 

בשירותי מעוף הודות השירות לליווי לקבלת מימון ואשראי לעסק.
מערך מעוף רואה חשיבות רבה לסייע למגזר החרדי להיכנס לעולם 
העסקים בצורה מקצועית ולא מתפשרת על שמירת האופי הייחודי של 
האוכלוסייה. בשנה הנוכחית הוקם מרכז עסקים ייחודי בבני ברק אשר 
אמור לשמש בעלי עסקים שהתחילו זה עתה את פעילותם העסקית ונדרש 
להם משרד מתאים לשם כך. מרכז העסקים מאגד מספר רב של משרדים 
במתחם אחד אשר מאפשר לבעל העסק להשכיר משרד כולל שירותיו 
)מזכירות, חדר ישיבות, פקסים ומדפסות, חשמל וארנונה( וכל זה ללא 
ישנם  כמובן  משתלמת.  ובעלות  ממושכת  שכירות  לתקופת  התחייבות 
העסקית  דרכו  בראשית  עסק  וכל  העסקים  למרכזי  לכניסה  קריטריונים 

שמעוניין להיכנס למרכז חייב לעמוד בהם.
אנו מזמינים אתכם לקבל מידע נוסף ולשמוע עוד פרטים במעוף בני 

ברק: 1700-707-767 שלוחה 2.

הכותב הוא מנהל 'מעוף בני ברק'

משנכנס אדר 
מרבים בזהירות

סוף מעשה 
במחשבה תחילה

תומר לשם "זהו צעד שנועד 
לצמצם פערים 
בין הרשויות 

החזקות לחלשות"
שר הפנים אריה דרעי חתם על תוספת של 20 מיליון ש"ח לישובים 

רבים בנגב: "תקציבים אלו יביאו הכנסה משמעותית לרשויות המקומיות 
ויאפשרו להן להרחיב את שירותי החינוך, הבריאות והתחבורה

שר הפנים 
אריה דרעי
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עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /

זהירות, חוף!

netanel.indursky@gmail.com  :תיקונים, הערות, עצות ושאלות במייל

מסוכן?  בחורף  שהים  לכם  אמרו 
בבוקר  בחוף.  וגם  בקיץ  גם  אז 
צ'לו  נגן  לב,  מר  טייל  אחד,  קייצי 
ים  נווה  בקיבוץ  הים,  בחוף  במקצועו, 
שבכרמל. כדרכם של הצועדים על החוף, 
סמוך  הצער  ולמרבה  יחף  לב  מר  היה 
לסוכת המציל, דרכה כף רגלו השמאלית 
עץ  בקורת  נעוץ  שהיה  חלוד  מסמר  על 
החוף.  על  מוטלת  שהיתה  בבד  מכוסה 
עזרה ראשונה בחוף מהמציל  קיבל  הוא 
במרפאה,  טיפול  לקבלת  פנה  ובצהריים 
והופנה  אנטיביוטי  טיפול  קיבל  שם 

להמשך טיפול. 
פנה  זיהום,  מסימני  לסבול  משהחל 
לב לחדר מיון ושם אושפז למשך עשרה 
ימים, עבר ניתוח להטריית הפצע וטופל 
באנטיביוטיקה תוך ורידית. כעבור מספר 
ונוכח  במצבו  החמרה  אובחנה  ימים 
ההחמרה, הוא אושפז שוב כשהוא סובל 
מהמטומה ברקמות הרכות של כף הרגל. 
סוף סוף מר לב הבריא, אך בסך הכל הוא 

ואף  כחודשיים  לעבודה  כשיר  היה  לא 
לנגן,  צריך  היה  בהם  קונצרטים  הפסיד 

בארץ ובשבדיה. 
מהמועצה  נזקיו  את  תבע  לב  מר 
האזורית שהחוף מצוי בתחומה ומחברת 
תביעת  הגישה  המועצה  שלה.  הביטוח 
החוף  של  הנקיון  חברת  כנגד  שיבוב 

וכנגד חברת הביטוח של חברת הנקיון.
ופירט  ביהמ"ש  בפני  העיד  לב  מר 
ובביה"ח  במרפאה  עליו,  עבר  אשר  את 
ולטענתו, בתקופה שלאחר התאונה נעזר 
בבני משפחתו לטיפול בפציעה, כמו גם 
הוסיף,  הוא  יומיומיות.  בפעולות  לסיוע 
כי עד היום הוא סובל מכאבים בכף רגלו 
נעליים  בנעילת  נוחות  חוסר  השמאלית, 
בהופעותיו,  לנעול  נאלץ  אותן  סגורות 
חוסר  בשל  ספורט  בפעילויות  ומגבלה 

תחושה בכף הרגל. 
ללב  מאמין  הוא  כי  קבע  ביהמ"ש 
מוטלת  האחריות  הענין,  בנסיבות  ואכן, 
לפתחה של המועצה שבמקרה זה, כשלה 

מבצעת  המועצה  הייתה  לו  והתרשלה. 
ביקורים בחוף, סוקרת אותו ומקפידה על 
הייתה  היא  ממנה,  שנדרש  כפי  ניקיונו, 
צריכה לאתר את המפגע ולסלקו. יחד עם 
זאת, קבע ביהמ"ש כי גם ללב יש אחריות 
מכך   .5% כדי  עולה  ואשמתו  מזערית, 
עולה כי אם נזקיו של לב, הינם כ-88,000 
 ,₪  84,000 הוא  לו  המגיע  הפיצוי   ,₪
בתוספת  המועצה,  לו  תשלם  אותם 
מכיון   .₪ כ-20,000  משפט  הוצאות 
המועצה  שבין  ההסכם  ע"פ  כי  שהוכח 
את  לנקות  החברה  על  הנקיון,  וחברת 
נעשה במקרה  יום, מה שלא  החוף מידי 
זה ובנוסף התברר, כי למרות התחייבות 
המועצה  את  אף  לבטח  הנקיון  חברת 
בנזקי גוף לצד שלישי, היא לא עשתה כך 
ובכך הפרה את החוזה בין הצדדים. לכן 
קבע ביהמ"ש כי חברת הנקיון תשפה את 
המועצה במלוא התשלום שהושת עליה, 

לרבות הוצאות המשפט. 

אבי בנטוב
מחלקת עסקים

אבא, קדיש 
והאלמנה מברוקלין

מלאו  האחרון  שבת  ביום  אתכם.  לשתף  חייב 
לפטירתו של אבי 16 שנים. אבא היה איש אציל 
עוד  ישנם  היכן  נאמר:  שעליו  הקודם  מהדור  ומיוחד 
אנשים כמו האיש ההוא. כנראה שרוחו של נפטר נוכחת 
בחיינו ולא תמיד אנחנו מודעים לכך, לפעמים זה פשוט 

קורה ומרגש.
אז הנה סיפור אמיתי שקרה ביום שישי שעבר כשעתיים 
כניסת השבת. אחי אשר המתגורר בברוקלין עמד  לפני 
בתור לקנות את מעדני השבת. נכנס אברך חרדי לחנות 
כרוח סערה, ואומר לבעל החנות תביא לי את כל האוכל 
המוכן שנשאר לך, יש לי אלמנה עם שישה ילדים שאין 
לה אוכל לשבת. מכיוון שבשעתיים לפני שבת לא ניתן 
למצוא יותר מידי, בעל החנות הביא את השאריות, אחי 
)שיש לו ארוחות שבת לישראלים חינם מזה עשר שנים( 

אומר לבעל החנות: אני משלם הכול.
כנסת  לבית  אחרי  סע  לו:  ואומר  לאברך  פונה  הוא 
שלי, אני אתן לך שפע של אוכל, סלטים, דגים, חלות, 
שתיה, עוגות, בשר... הכול מכל טוב. בזמן שאחי אורז 
לו את כל האוכל שואל אותו האברך: תגיד, איך קוראים 
לך? אחי השיב: אשר בנטוב. האיש בהלם, ושואל: יש 
"מעלת  הספר  את  טוב שכתב  בן  אברהם  לרב  קשר  לך 
הקדיש והאמן?" אחי עונה לו בפשטות: זה אבי ז"ל וכל 
הפעילות שאני עושה בשבתות למען ישראלים בניו יורק 

זה לעילוי נשמתו.
לחבר  התחיל  פרחי,  יעקב  הרב  המום,  אברך  אותו 
לימד  פרחי  הרב  שנים  לפני  הסיפור.  קצוות  את  לאחי 
בתיכון מגן דוד בברוקלין, בו גם אחותי מלמדת ובאחת 
מהשיחות שלה אתו על מעלת אמן אמרה לו שאבי כתב 
כחודש  וממש  בסרטן,  חולה  שהיה  בזמן  בנושא,  ספר 
לאחר  הספר.  כתיבת  את  אבא  השלים  פטירתו  לפני 
לזיכוי  נשמתו  לעילוי  הספר  את  לאור  הוצאנו  פטירתו 
כך  כל  הוא  הספר,  עותק של  אחותי  לו  הביאה  הרבים. 
כך  יחד,  גם  הספר  של  והעמקות  הפשטות  את  אהב 
שהחליט ללמד בקהילתו, מתוך הספר על בסיס שבועי . 
חלפו כשש שנים מאז הרב פרחי, עזב את התיכון בו 
ללמוד  שלו  המסורת  את  נטש  לא  הוא  אך  יחד,  לימדו 
וללמד מהספר. אחי התקשר אלי כמה דקות לפני שבת, 
את  לי  וספר  ז"ל  אבי  של  השנה  יום  לפני  דקות  כמה 
הסיפור ושאל אותי לאמיתות הפרטים. הדמעות חנקו לי 
את הגרון, ראיתי והרגשתי בחוש איך רוחו של אבי נעה 

במעגל החיים.
אלמנה  עם  יעשה  שחסד  זכה  חסד,  איש  היה  הוא 
ויתומים ביום השנה שלו. הוא כתב ספר על קדיש ואמן 
מתוך אמת שאותה חלק איתי שבוע לפני פטירתו כשהיה 
 – אותו  שאלתי  השומר.  תל  חולים  בבית  סופני  במצב 
"אבא, למה אתה כותב ספר על קדיש ואמן, מרגיש לי 
להיפרד  למות,  הולך  ואתה  מצבך,  עם  השלמת  כאילו 

מאתנו".
אבא ענה לי בפשטות, ביושר ובאמונה: כל חיי נכשלתי 
בעבירות, כמו כל בן אנוש, למרות שהשתדלתי להקפיד 
על קלה כבחמורה, אבל לא לדבר בזמן הקדיש ואמירת 
אמן בדבקות רבה הקפדתי והשתדלתי בכל מאודי. אבי 
היה איש ישר ועניו, שלא היה מפאר את עצמו לולא היה 

שלם שהוא יכול ללמד אחרים.
תגידו לי אתם אם אין מי שמגלגל ומסובב את העולם 
הזה, ויותר מכך רוחו של הנפטר ניזונה רק מעשייה שלנו 
תעשו  טובים,  אנשים  להיות  תמשיכו  אז  הזולת.  למען 
והגשמי  הרוחני  העולם  הזו  בדרך  רק  כי  אחרים,  למען 
שלנו יהיה מקום טוב יותר. יהי זכרו ברוך ויבולע המוות 

לנצח.

לקבלת הטור אליכם למייל 
שלחו את כתובתכם אל: 

bentov101@gmail.com

המטרה: לנהל נכון את תקציב הבית

פרטנר נפרדת מהכתום 

מאת: יחיאל חן
 

ארגון  עם  פעולה  משתפת  החסד'  'נתיב  המזון  רשת 
'מסילה לכלכלה נבונה' ויוצאת במהלך מיוחד במסגרתו 
אישי  וליווי  כלכלית  ויציבות  להעצמה  בסדנה  לזכות  יוכלו 

בארגון וניהול תקציב הבית.
מאז ומתמיד רשת 'נתיב החסד' חושבת על הצרכן בכל דרך 
אפשרית ומציעה מבצעים והטבות מיוחדות. המודעות לקושי 
הולידה  יציבה,  בצורה  החודש  את  לסיים  ברוכות  במשפחות 

רעיון גדול ותורם בו יוכלו ללמוד להתנהל ולחסוך נכון.
מהו הרעיון? 

'נתיב החסד' מעל 150 ש"ח, רושמים פרטים  קונים ברשת 
ירוויחו  זוכים   30 ההגרלה  לתיבת  ומכניסים  הקבלה  מאחורי 
משפחות  ו-2  נכונה  כלכלה  הדרכת  של  מפגשים   4 בת  סדנה 

יוכלו לזכות בליווי כלכלי צמוד במשך חצי שנה. 
שווים  טיפים  יפורסמו  המהלך  תקופת  כל  לאורך  בנוסף, 

ומועילים מטעם ארגון 'מסילה' כיצד לנהל כלכלת בית בדרך 
נבונה. מנכ"ל 'נתיב החסד' ר' שמואל אטיאס: לקוחות 'נתיב 
החסד' קונים מה שהם צריכים ולא מה שהם רואים, ובמחירים 
כמו ברשתות הגדולות ואפילו זול עוד יותר ולכן, בחרנו דווקא 

את השת"פ הזה שמבטא את הדאגה לצרכן החרדי". 
'מסילה' הוא ארגון שמטרתו ליצור מודעות לגובה ההכנסות, 
ולהביא  המשפחתית  הסל  של  והחובות  הזכויות  ההוצאות,  
וכלים  ידע  ולתת לדור הצעיר  לשליטה על התקציב החודשי. 
שיאפשרו להם לנהל את חייהם על יסודות תורניים וכלכליים 

איתנים.
ישראל מרנשטיין מנהל קשרי חוץ ב'מסילה' :''ראינו חיבור 
נכון לערוך את שיתוף הפעולה דווקא עם רשת 'נתיב החסד' 
שמשדרת מאוד בגובה העיניים וידועה כאמינה ובאה לקראת 
המשפחות החרדיות. אנו מאמינים ששיתוף פעולה מסוג כזה 
יצור יותר מודעות ושינוי משמעותי במצב הכלכלי של הציבור 

שכן אין בית בישראל שלא צורך את מצרכי המזון". 

מאת: הילה פלאח
 

חברת פרטנר הציגה הבוקר, את הדרך החדשה שאליה היא 
יוצאת בעקבות החלטתה להיפרד מהמותג 'Orange' וחשפה 

את תכניתה האסטרטגית.
אביב,  בתל  התערוכה  בגני  התקיים  ההשקה  אירוע 
בהשתתפות מר חיים סבן, יו"ר סבן קפיטל גרופ בעלת השליטה 
בפרטנר. לצד האסטרטגיה העסקית, הציגו יו"ר החברה אדם 
צזנוף ומנכ"ל החברה איציק בנבנישתי, גם את השפה הגרפית 
של המותג 'פרטנר', במסגרתה הטורקיז של פרטנר יחליף את 

.Orange הכתום של
"אחרי  הדגיש:  בנבנישתי  איציק  פרטנר  קבוצת  מנכ"ל 
תהליך  קיימנו  האחרון,  הקיץ  סערת  את  מאחורינו  ששמנו 
אסטרטגי שבסופו החלטנו להיפרד מהמותג Orange, ולצאת 
שלנו,  הבולטים  הנכסים  על  תתבסס  הזו  הדרך  חדשה.  לדרך 
האיכותי  והשירות  הארץ   אזורי  בכל  המלא  הכיסוי  שהם 
בישראל.  בנבנישתי הוסיף, כי "פרטנר שמה לעצמה למטרה 
בשוק  כוללים  תקשורת  לפתרונות  הראשונה  הכתובת  להיות 
לעובדי  חמים   בדברים  הודה  הוא  העסקי".  ובשוק  הפרטי 

שעברנו  התהליך  בכל  משמעותי  חלק  "שלקחו  החברה, 
החדשה  בדרך  מהותי  חלק  מהווים  והם  האחרונים  בחודשים 

של החברה".
מר חיים סבן, יו"ר סבן קפיטל גרופ בעלת השליטה בפרטנר 
הביע את סיפוקו לנוכח הפעילות של פרטנר. המיתוג החדש 
מן  הרבה  בו  יש  בלבד,  טכני  איננו  פרטנר  בשם  והשימוש 
ארוך  לטווח  כאן  "אנחנו  פרטנר.  בשם  המתבטאת  הסמליות 

מאוד ונעמוד במאה אחוז מאחורי החברה", הצהיר סבן.
של  להורים  מיוחדת  הטבה  על  הודיעה  החברה  בנוסף, 
תשע"ו   א  אדר  ז  שלישי,  יום  ההשקה,  ביום  שנולדו  תינוקות 
)16 בפברואר ש"ז( פרטנר תעניק במתנה להורים אלו, תכנית 
בכפוף  אויר,  זמן  דקות   5000 עד  הכוללת  כשרה  סלולרית 
יעדים   42 ל-  שיחות   דקות   500 והוגן,  סביר  אישי  לשימוש 

נייחים בעולם, ולארה"ב ולקנדה שיחות גם לניידים. 

נתיב החסד וארגון מסילה יוצאים במהלך מיוחד ומקיימים סדנה להעצמה ויציבות 
כלכלית וליווי אישי בארגון וניהול תקציב הבית

קבוצת פרטנר מציגה את המיתוג 
החדש וחושפת את האסטרטגיה שבה 
היא מתכוונת לפעול בשנים הקרובות 



בני ברק

מרכז הכוון תעסוקתי מזמין אתכם למפגש מיוחד:
סוכנויות ביטוח מכל האזור

תחת קורת גג אחת . 

אי”ה ביום שלישי י”ד אדר א’ 23.2.16 
בין השעות 13:30-15:30 במרכז הכוון תעסוקתי 

מתאים לבעלי תקשורת בין אישית גבוהה עם אוריינטציה עסקית
ושליטה ביישומי מחשב• לגברים בלבד 

yosefy@bbm.org.il :לפרטים והרשמה: 03-7707300/1/2  יוסי

רוצה לעבוד בסוכנות ביטוח?

עולם 
הביטוח 

קורא לך!
מסלול הכשרה למתאימים8 סוכנויותשעתיים
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 צרכנות
מתחתנים? כל הנדוניה ב'ביג שופ'!
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גג  קורת  תחת  הכל  המציעה  בישראל  הגדולה  הרשת 
אחת – פורשים לכם שטיח אדום כל הדרך לחופה. תוכלו 
ולרכוש את  'ביג שופ'  להגיע לאחת מחנויות הרשת של 
כל מוצרי הנדוניה ולאבזר את כל הבית במחירים שווים 
לכל כיס. מגוון גדול של מצעים, מגבות, מפות שולחן, 
כרים וכסתות, שמיכות קיץ וחורף, כלי בית ושאר מוצרי 
באיכות  דוגמאות,  של  ומרהיב  גדול  במגוון  הנדוניה, 
אחת,  גג  קורת  תחת  זאת  כל  נמוכים.  ובמחירים  מעולה 
לחוצה  בתקופה  חנויות  במספר  להתרוצץ  צורך  מבלי 
שכזאת. לכלה מוצע מתחם מיוחד ובו מגוון של הלבשה 
ומחלקת  כללית  והלבשה  לכלה  הפריטים  מיטב  אישית, 
וארנקים  תיקים  ותכשיטים,  אקססרויז  מחלקת  הנעלה, 

ושאר פריטים משלימים נחוצים.

הרצאות ופעילות ללא תשלום
של  הגדולה  ההצלחה  לאור 
במזרחי  "נפגשים  פעילות 
מזרחי  בבנק  טפחות", 
שנה  לפתוח  שמחים  טפחות 
תוך  נפגשים  של  נוספת 

התאמה מיוחדת למגזר החרדי בסניף מרכז עסקים טרפון 
שבבני ברק. גם השנה הבנק יקיים מגוון רחב של הרצאות 
הפעלות  וגם  בנפרד  ולנשים  לגברים  המרצים   טובי  עם 
לילדים. המיזם המבורך מציע השנה פעילויות חווייתיות 
צרכנות,  חינוך,  כמו  אקטואליים  בנושאים  במיוחד, 
יוזמנו  ליהנות  ייעוץ בנושא משכנתא, העצמה והילדים 
להם.  המותאמת  ייחודית  מפעילות  האימהות  עם  ביחד 
גליקסברג  אלישבע  )נשים(,  פוקס  מנוחה  ההרצאות:  בין 
 – )נשים(  וינקרנץ  סימונה  )ילדים(,  ושוקי  –שחר  )נשים( 
מבינים את הכסף. הרצאה על חיסכון והדרך הנכונה לבצע 
אותו. אלי רוזן )גברים( – הרצאה מיוחדת לגברים בנושא 
חזון אישי ועוד. הכניסה ללא תשלום ללקוחות כל הבנקים 

בהרשמה מראש 077-6004060 

סדרת מנה חמה משדרגת כשרות
בעבודה,  היום  אמצע 
מנה  סדרת  מציק,  כשהרעב 
את  מספקת  אסם  של  חמה 
לטעמים  המושלם.  הפתרון 
הסדרה  של  הותיקים 
הכשרות  תחת  שנמצאים 
העדה  בד"צ  של  המהודרת 
טעמים  מצטרפים  החרדית, 
מנה  סדרת  מוצרי  חדשים. 
לכשרות  שזוכים  חמה 
חמה  מנה  הם:  משופרת 

פסטה  חמה  מנה  טבעיים,  רכיבים   – עגבניות  עם  פסטה 
למהלך  אש.  חריף  עגבניות  פסטה  חמה  ומנה  מוקרמת 
קדמה עבודה מאומצת ומשאבים רבים שהושקעו במטרה 
הייצור של מוצרי סדרת מנה חמה  להתאים את תהליכי 
מבלי  החרדית,  העדה  בד"צ  של  המחמירים  לסטנדרטים 

לפגוע באיכויות ובטעמים של המוצרים.

האנטיביוטיקה של הטבע
רבים ממחלות החורף השכיחות בימים אלו 
וחיידקיות שתוקפות  ויראליות  הינן מחלות 
החיסון  מערכת  בה  בתקופה  הגוף  את 
פיתחו  זה  בדיוק בשביל  יותר.  שלנו חלשה 
במעבדות הטכנולוגיות של 'מקסי הלט' את 

ה"מקסי ביוטיק" המורכבת מפורמולה מתוחכמת המכילה 
פעילותם  על  חזקה  השפעה  להם  מרפא  וצמחי  אצות 
בגוף.  מחלות  המחוללים  שונים  מיקרואורגניזמים  של 
לפורמולה פעילות אנטי חיידקית, אנטי פטרייתית ואנטי 
ומחזקים את  ויראלית.  הרכיבים הפעילים בה ממריצים 
מזהמים.  גורמים   מפני  ומגנים  החיסון  מערכת  פעילות 
בכשרות  המובילים  המרקחת  ובתי  הטבע  בבתי  להשיג 

בד"ץ העדה החרדית.

אורך כפול עם גליל נשלף במרכז
סנו מציגה מוצר חדש ומהפכני 
בסדרת סנו סופט המעניק לכם 
יותר נייר בפחות מקום! גלילי 
רך  שכבתי  דו  טואלט  נייר 
וקטיפתי באורך כפול. הגלילים 
מגיעים בפורמט מיוחד המיוצר 
ללא  חדשנית   בטכנולוגיה 
במקומו  הפנימי.  הקרטון 
במרכז הגליל מצורף גליל נוסף 
 TO כגליל   המשמש  נשלף 

GO קומפקטי ונוח הנכנס בקלות לתיק למגוון שימושים 
מחוץ לבית.  חדשנות זו הופכת את הגלילים לידידותיים 
קרטון  אף  ואין  כולו  בגליל  להשתמש  ניתן  לסביבה- 
שנשאר לאחר מכן. מארז גלילי סנו סופט באורך כפול עם 
הגליל הנשלף חוסך כ- 43% בנפח. ניתן להשיג באריזה 

של 18 גלילים כפולים השווים ל- 36 גלילים רגילים.

מסיר כתמים מכביסה לבנה 
סנו אוקסיג'ן ווייט הינו מסיר כתמים אנטי 
מהחיידקים,   99.9% הקוטל  בקטריאלי 
כתמים  להסרת  ומתאים  מרוכז  סופר 
עקשניים  בכתמים  נלחם  לבנה,  מכביסה 
יכולות  לא  הרגילות  הכביסה  שאבקות 
כתמים  המסיר  פעיל  חמצן  מכיל  להסיר. 
קשים מכביסה לבנה. מחטא ומלבין בגדים 

לבנים ואינו מכיל אקונומיקה. סנו אוקסיג'ן ווייט שמים 
כמו,  בעייתיים  באזורים  או  הבגד,  כתמי  על  ישירות 
צווארונים וחפתים, לאחר הריסוס מכניסים מיד למכונת 
הכביסה. ומכבסים לפי הוראות התווית שעל הבגד. ניתן 

להשיג באריזת 3 ליטר.

עור בעיניים
מקצועי  לטיפול  זקוקים  עור  ומוצרי  רהיטי 
מציע  עור  במוצרי  וטיפול  לניקוי  סנו  ועדין. 
לכם דרך מבריקה לשמור על מוצרי העור. סנו 
רהיטים,  ומבריק  מנקה  עור  במוצרי  לטיפול 
ומעניק  אבק  דוחה  מעור,  ואביזרים  בגדים 
וגמישות. על מנת להגיע לתוצאות  לעור ברק 
באמצעות  העור  על  למרוח  יש  אופטימליות 

יבשה. במטלית  ולהבריק  לנגב  סופגת,  או  רכה   מטלית 

               
לרגעים אישיים מתוקים
שמרלינג"  ויש  שוקולד  "יש 
זו לא רק סיסמה. זה שוקולד 
אחת  ברמה  ובטעם  באיכות 
חטיפי  "מינור",  כולם.  מעל 
מבית  אישיים  שוקולד 
לכם  יעניקו  שמרלינג'ס 
פינוק  של  מתוקים  רגעים 
וחוויה שלא תרצו שתיגמר... 
היוקרתיים  המינור  חטיפי 

של שמרלינג'ס עשויים משוקולד שוויצרי חלבי משובח 
ופרלין נוגט, על פי מתכון סודי העובר מדור לדור כבר 
מעל ל-70 שנה. המרקם העשיר והנימוח יישאר בפיכם 
לזמן רב... כל השוקולדים בכשרות המהודרת של בד"צ 

ציריך והם כשרים לפסח בכל ימות השנה.

תכנות ופיתוח יישומים לתקשורת חכמה
התקשורת  טכנולוגיית 
העת,  כל  המתפתחת 
מאפשרת ליצור שירותים 
ייחודיים ומגוון רחב של 

פיתוח  יכולות  דורשים  אלו  כל  )אפליקציות(.  יישומים 
מתקדמות והיכרות עם כלי פיתוח חדשניים ולכן הביקוש 
לכוח אדם מקצועי וחדשני בשוק העבודה, שהוכשר על 
המכון   - "לומדה"  וגדל.  הולך  רק  המומחים,  טובי  ידי 
יישומי,  הכשרה  מסלול  פיתח  מקצוע,  ללימוד  החרדי 
ומיומנויות  הכלים  הידע,  את  המקנה  ומקיף,  חדשני 
מקצוע  עם  ההייטק  בעולם  להשתלב  מנת  על  הלמידה 
מתקדם ומבוקש בתחום פיתוחי התוכנה. אז אם גם לך 
יש יכולת הפשטה, ניתוח וחשיבה לוגית, יכולת למידה 
עצמית ויכולת תכנון, ואתה מגלה נכונות להשקיע, צור 
פרטים  ובקש   ,02-6222210 בטל'  "לומדה"  עם  קשר 

נוספים על תכנית הקורס.

ניחוח נוסף בסדרת מצבי הרוח
בניחוח   GLOW קוסמופארם מציגה כיף
מגיע  הניחוח  השיער.  סוגי  לכל  זוהר 
שחור   - זהב  בצבעי  דרמטי  בבקבוק 
וניחוח זוהר שיסדר לך את מצב הרוח בכל 
חפיפה. שמפו ומרכך כיף מתאים לכל סוגי 
 HSP -השיער לשימוש יומי, בעל רכיב ה
עליו  ומגן  הקרקפת  עור  את  מרגיע  אשר 
מפני גירויים ויובש. הנוסחה הייחודית של 
שמפו 'כיף' מעניקה לשיערך הגנה מרבית 

וטיפוח מושלם בכל חפיפה. השמפו מועשר בפרו ויטמין 
לה  ומעניק  בלחות  אותה  מזין  השערה,  את  העוטף   5B

מראה בריא ובוהק.

טיפים מהמומחים של 'עינית':
בשדה  צפים  כתמים   .1
להופיע  יכולים  הראיה 
שחורים  עיגולים  כנקודות, 
וארוכות.  צרות  רצועות  או 

החומר  בתוך  המצטברים  תאים  הם  הצפים  הכתמים   .2
לכך  על הרשתית שגורם  צל  ומטילים  העין,  הזגוגי של 
שייראו כזבובים. 3. הנקודות הללו מתפתחות עם השנים 
בעיה  אינה  זו  לרוב  היווצרותם.  את  למנוע  דרך  ואין 
משמעותית, לעתים נדירות  הם מהווים סימן להפרדות 
זגוגית  או  להפרדות רשתית. 4. במקרה של החמרה או 
הבזקים- מופיעים  אם  במיוחד  הכתמים,  במצב  שינוי 
חובה לפנות מיד לבדיקת רופא כדי לשלול בעיה חמורה 
5. הטיפול בעזרת  ברשתית הדורשת התערבות רפואית. 
מיטיב את מצב ההפרעה  שגורמות  אינו  עיניים  טיפות 
הנקודות הללו. המח לומד עם הזמן להתעלם מנוכחותן. 
במידה ונקודה כזו מופיעה מול מרכז הראיה ניתן לנסות 
חולפת. ההפרעה  ולפעמים  שונות  לזוויות  מבט   להסיט 
נעשה  הטיפול  רשתית,  בהפרדות  ומדובר  במידה   .6
בעזרת לייזר המחבר את שולי הקרע ואמור להשיב את 

הראיה לתיקנה.

בגלל המחיר ובגלל השירות 
עומדים  אתם  גם  אם 
מוצר  רכישת  לפני 
חשמלי כלשהו, בוודאי 
שמעתם שאת המחירים 

הישיבות, חשוב  בני  קרן  אצל  להשיג  ניתן  זולים  הכי 
שתדעו שמעבר למחירים הזולים ביותר שהקרן מספקת, 
מקבל כל לקוח שירות מעולה מרגע ההתעניינות ועד 
הרכישה ואף לאחריה. 'קרן בני הישיבות', שחרטה על 
דגלה במהלך 15 שנות פעילותה את הסיסמא-  מוצרי 
יוצאת  ביותר,  הזולים  במחירים   - איכותיים  חשמל 
בחודש מכירת חיסול ומזמינה אתכם ליהנות מהנחות 
החורף.  את  לכם  שיחממו  משתלמים  וממבצעים  ענק 
התשלומים  פריסת  הוא  הקרן  במכירת  גדול  יתרון 
על  במיוחד  נתון שמקל  36 תשלומים,  עד  הנוחה של 
ומשפחות  אברכים  משפחות  ובכללם  החרדי  הציבור 

ברוכות ילדים.

אם כבר נופשים
בדיוק  הבירה,  מפתן  על 
קרוב  לירושלים,  בכניסה 
מאוד למרכז עיר הבירה, 
למגוון אתרים היסטוריים 
הכנסת,  כמו  חשובים, 
בנייני  ישראל,  מוזיאון 
האומה והתחנה המרכזית, 

בדיוק בלב ליבה של העיר, ממוקם מלון גני ירושלים. 
מלון נהדר וחדשני, המכיל את כל הפינוקים האפשריים 
כדי לנפוש וליהנות, מספא מהודר ועד לקפה איכותי, 
 180 במלון  ירושלמי.  קסום  נוף  מנצח  הכל  כשעל 
חדרים  שני  וכן  משפחתיים.  וחדרים  סוויטות  חדרים, 
דלת  באמצעות  המחוברים  מטבחון(  )כולל  גדולים 
מרווח  סלון  שינה,  חדר  הכוללת  סוויטה  או  מקשרת, 
חדר  בריכות,  שלוש  יש  לנוחיותכם  הפתעות.  ועוד 
צמוד  אישי  ומאמן  וטיפול  ספא  חדרי  מאובזר,  כושר 
שלכם.  הכושר  למטרות  להגיע  לכם  לעזור  בכדי 
אולמות האירועים מתאימים גם לאירועים קטנים וגם 

לאירוע רב משתתפים. כשרות: OU גלאט מהדרין

תעודות הערכה ל-1,200 תורמי שיער 
המרכז   - מנחם"  "זכרון 
לתמיכה  הישראלי 
ובני  סרטן  חולי  בילדים 
שיגרה  משפחותיהם, 
תעודות  אלה  בימים 
תורמי  ל-1,200  הערכה 
את  שתרמו  שיער, 

שערותיהם לטובת חולי סרטן. "זיכרון מנחם" מעניקה 
ללא תשלום פאה משיער טבעי לכל חולה, ילדה ונערה, 
המתמודדים עם מחלת הסרטן. במסגרת זאת מתקיים 
מבצע התרמה ארצי פעם בשנה בשיתוף מותג טיפוח 
השיער PANTENE   כאשר  400 מספרות ברחבי הארץ 
התנדבו לספר את הפונות ללא תמורה. השנה התקיים 
מבצע התרמת שיער זו השנה השלישית. בנוסף למבצע 
השנתי מתקבלות תרומות שיער ב"זכרון מנחם" במשך 

כל ימות השנה.

מגיע לך להירגע עם ישראכרט
של  יותר"  לך  "מגיע  תכנית  חברי  יהנו  החודש, 
ישראכרט מהטבה מיוחדת: חווית בריאות ומרגוע 
המחודש!   - הטובים  החיים  במתחם  ייחודית 
ג'קוזי,  גופרית,  בריכות  המציע  יואב,  חמי  של 
חברי  ועוד.  חדשים,  ספורט  מתקני  סאונות, 
תכנית מגיע לך יותר של ישראכרט יהנו מכניסה 
למעיינות ברחצה נפרדת במחיר מיוחד של 49 ₪ 
)במקום 59 ₪( ומתוספת לטיפולי ספא למשך 30 
דקות בעלות של 170 ₪ )במקום 220 ₪( בלבד. 

בין  א'  בימי  לגברים:  הכניסה 
השעות: 23:00 – 17:30  ולנשים: 
בין  לשבועיים  אחת  ב'  בימי 
 השעות 22:00 - 17:30 להזמנות:

י"ז  עד  בתוקף   08-6705600
)27.3.2016( תשע”ו  ב'   באדר 

תזונת התינוק בשנת חייו הראשונה 
מחקרים מוכיחים כי תזונה ממלאת תפקיד חשוב 
בגדילה ובהתפתחות של התינוק בשנה הראשונה 
לחייו, אבל יש לה גם השלכות ארוכות טווח על 
המרכיבים שהכי  הם  מה  אז    בעתיד  בריאותו 

חשוב לשלב בתפריט של התינוק שלכם?
התינוק המתוק שלך כבר בבית, ובמהלך היום את 
מחבקת  באהבה,  אותו  עוטפת  עצמך  את  מוצאת 
אינסטינקטיבית  הכי  ובצורה  אותו,  ומנשקת 
ביותר  החשובים  הדברים  אחד  את  לו  מעניקה 
מחקרים,  פי  על  מגע.   - לקבל  צריך  שהוא 
עליונה  חשיבות  יש  ואהבה  חום  של  הזה  למגע 
בהתפתחות התינוק. לצד המגע, חשובה לא פחות, 
היא תזונת התינוק בשנה הראשונה לחייו. "בשנת 
החיים הראשונה התינוק גדל ומתפתח בקצב מהיר, 
תפקיד  ממלאת  והתזונה  זו,  לשנה  רק  הייחודי 
רננה  מסבירה  שלו".  ובהתפתחות  בגדילה  חשוב 
של  המדעית  והמנהלת  קלינית  דיאטנית  מזרחי, 

מטרנה.
מהם הרכיבים החשובים בתזונת התינוק?

ובניית עצמות,  סידן  לספיגת  חיוני    –  D ויטמין
ותינוקות נמצאים בסיכון לפתח מחסור בוויטמין 
זה - הן בגלל ההמלצה להיזהר בחשיפתם לשמש, 
שלו  מספקת  כמות  מקבלים  לא  שהם  בגלל  והן 
במשרד  "ממליצים  מזרחי,  מסבירה  לכן,  במזון. 
בין- יחידות   400 של  יומי  תוסף  על  הבריאות 
מרגע  התינוקות  לכל   D3 ויטמין  של  לאומיות 
מהזנה  ניזונים  הם  אם  בין  שנה,  גיל  ועד  הלידה 

טבעית או מתחליף חלב." 
כאשר  התינוק,  להתפתחות  חשוב  מינרל   - ברזל 
מחסור בו עלול להוביל לאנמיה, ובישראל מחסור 
עניין שכיח.  הוא  ופעוטות  תינוקות  בקרב  בברזל 
מתחילים  התינוק  נולד  שעמם  הברזל  מאגרי 
במשרד  ולכן  חודשים,   4 מגיל  החל  להידלדל 
בטיפות  יומי  ברזל  תוסף  על  ממליצים  הבריאות 

מגיל זה ועד גיל שנה וחצי. ההמלצה היא להתחיל 
עם מינון של 7.5 מ"ג עד גיל חצי שנה, ולאחר מכן 
לעלות ל-15 מ"ג. "עם המעבר למזונות מוצקים, 
שיכלול  בברזל  עשיר  תפריט  על  להקפיד  חשוב 
בשר בקר והודו אדום, קטניות ודייסות לתינוקות 
המועשרות בברזל ומהוות דרך נוחה להעשיר את 
מועשרות  מטרנה  דייסות  בברזל.  היומי  התפריט 
בברזל ומגיעות במגוון טעמים שתינוקות אוהבים. 
כ-40%  עד  מספקת  בכפית  להאכלה  דייסה  מנת 
בני  לתינוקות  המומלצת  היומית  הברזל  מקצובת 

חצי שנה עד שנה". 
חיידקים  בגופנו  שיש  העובדה   - פרוביוטיקה 
העיכול  מערכת  לאיזון  התורמים  ידידותיים 
ידועה כבר שנים רבות, אבל לאחרונה יותר ויותר 
חשיבות  יש  לפרוביוטיקה  כי  מגלים  מחקרים 
מחקרים,  אותם  פי  על  החיים.  בתחילת  מיוחדת 
ידידותיים  חיידקים  אוכלוסיית  התבססות 
מערכת  להבשלת  חשובה   - התינוק  אצל  בריאה 
להקלה  החיסונית,  המערכת  לחיזוק  העיכול, 
אלרגיות  להפחתת  וקוליק,  גזים  בטן,  כאבי  על 
במיוחד  מעניין  במחקר  השמנה.  למניעת  ואפילו 
השוהים  בריאים  תינוקות  בקרב  בישראל  שנערך 
מדי  שאכלו  תינוקות  כי  נמצא  יום,  במעונות 
פרוביוטי  ברכיב  המועשר  חלב  תחליף  יום 
לעומת  ושלשולים,  חום  במחלות  פחות  חלו 
זה.  תינוקות שניזונו מתחליף חלב ללא מרכיב 

טיפים
'מעולים' לאפיה 

באדיבות חברת 
'מעולה'

«כדי שהעוגה תאפה באופן שווה משני הצדדים 
שווה:  באופן  בתנור  החום  לפיזור  לדאוג  יש 
כ-2/3  ולאחר  התנור מראש  הקפידו לחמם את 

מזמן האפייה, סובבו את התבנית לצד השני.
בשיני  התבנית  תחתית  את  לשפשף  «מומלץ 
מאפים  בהכנת  המרכיבים  הכנסת  לפני  שום 

ופשטידות, כך תתקבל ארומה נפלאה במאפה.
לפורר  כדי  מזון  מעבד  חייבים  לא  «הידעת? 
ביסקוויטים או עוגיות. הכניסו את העוגיות לשקית 
אפילו  או  מערוך  עם  השקית  על  ועברו   ניילון 

בקבוק יין.
שלא  מומלץ  טפלון,  מצופה  בכלי  «כשאופים 
להשתמש בסכינים או כפות עבודה ממתכת, על 
מנת שלא לפגוע בציפוי הטפלון השתמשו בכלי 

סיליקון המיועד לכך.
«חברת 'מעולה' משווקת מוצרי אפיה איכותיים 
בד"צ  כשרות  טעמם.  השבחת  על  הקפדה  תוך 

העדה החרדית.



למרכז הלוגיסטי החדש בבני ברק 
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

 

tali.gamzo@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
פקס: 03-5701503

טל' לבירורים: 055-6635264 

• עבודה קבועה במקום יציב
• תנאי העסקה הולמים

נציגי/ות שירות לקוחות
אחראי/ת מחלקת חלב

מלקטים/ות
סדרנים/ות
קופאים/ות

עוזר/ת נהג/ת
נהג/ת - בעל/ת רישיון ג'

הכירו את סימני 
הביטחון בשטר 
ה-200 ₪ החדש

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

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

הפס הזוהר
הטו את השטר 

בכיוונים שונים וגלו 
את סמל המנורה 

והערך הנקוב מתגלים 
ונעלמים לסירוגין

הערך המנוקב
החזיקו את השטר מול 

האור וגלו את הערך 
הנקוב מנוקב בחלקו 

העליון של השטר

הספר המוזהב
הטו את השטר קדימה ואחורה וודאו 

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

נע על גביו מעלה ומטה

הדיוקן השקוף
החזיקו את השטר 

מול האור וגלו את הדיוקן 
ולצדו הערך הנקוב

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

גוון מכחול לסגול

דיו בולטת
העבירו אצבע על פרטים אלה 

משני צדי השטר
ותוכלו לחוש בדיו הבולטת

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

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סדרנים/ות
מנהלי/ות מחלקה

מחסנאים/ות
עובדי/ות ניקיון

itzik.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-7715175

טל לבירורים: 050-3636368

 

� נכונות לעבודה במשמרות כולל ימי שישי
� עבודה קבועה במקום יציב

� שכר ותנאים טובים

לסניפי רמי לוי
באזור המרכז

דרושים/ות

לרשת חנויות

 

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

• עבודה קבועה במקום יציב
• נכונות לעבודה במשמרות 

כולל ימי שישי
• תנאי העסקה הולמים

סדרנים/ות
קופאים/ות

jobs@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
או לפקס: 076-8888649

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

בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, מעל 10 שנות רשיון

טל: 1599-555-280
89 עקיבא  ר'  רח'  ברק,  בני  בסניף  המבצע 

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! 



 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

לאור בקשת בני המשפחות, הנכם מוזמנים להרצאה מרתקת 

של ד"ר אלי מזרחי, מנהל מחלקה גריאטרית

במרכז רפואי "שמואל הרופא"

שתתקיים אי"ה ביום שלישי, י"ד באדר א' ה'תשע"ו (23/2/16), בשעה 7 

בערב,  בבית הפיס ל"גיל-הזהב", רחוב  בעל התניא 34, בני-ברק. 

בנושא:

"כל מה שרצית לדעת אודות
רפואת הגיל השלישי/ גריאטריה

ולא העזת לשאול"
ההרצאה תעסוק בתחומים: תפקידו של גריאטר, תהפוכות במצבי הרוח, 

שווי משקל ועוד. ינתן גם זמן לשאלות.

מרכז שקדמרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

לפרטים והרשמה ניתן להתקשר למרכז שקד,
בימי ב', ה' 14:30-8:30. בימי ג'  -8:30 16:00,

טל.03-6186832, 03-5092957.

הכניסה חופשית.
ישיבה נפרדת.

פניה לועדת שילוב/השמה לשנה“ל תשע“ז

הורים יקרים,

בגני הילדים

 בבתי הספר

אגף
החינוך

 עד לתאריך סיום הוועדות יפעיל השירות הפסיכולוגי החינוכי שירות מענה טלפוני להתייעצות.

בענייני וועדות שילוב ו/או השמה בגילאים השונים.

 השירות יינתן בימי א‘, ה‘ בין השעות: 8:00 - 11:00 ובימי ד' בין השעות 13:00 - 15:00,  בטלפון: 5785047

הורים יקרים,
עיכוב  בעלי  ילדים  כי  לבכם  את תשומת  אנו מפנים  הילדים  בגני  הרישום  מועדי  לקראת 
או  (שי"ח)  השילוב  מתוכנית  למענה  הזקוקים  מיוחדים  צרכים  ובעלי  שפתי  התפתחותי/ 

השמה יש להפנות לדיון בועדת שילוב/השמה.

לצורך פתיחת תיק יש להגיש למת“י את המסמכים הבאים:
1. שאלון הפניה, שימולא ע"י המסגרת בה לומד/ת הילד/ה

וייחתם ע"י מפקח/ת משרד החינוך של המסגרת. 
2. אבחון התפתחותי/ פסיכולוגי מהמכון להתפתחות הילד.

3. במידה ויש מסמך רפואי נוסף (קלינאית תקשורת, מרפא בעיסוק וכד').
4. בדיקת שמיעה ובדיקת ראיה.
5. צילום ת"ז של אחד ההורים.

ג'  לא  10, שיכון  יצחק שדה  יש להגיש במת"י העירוני,   את המסמכים  

יאוחר מיום רביעי, א' באדר א‘ תשע"ו (10.2.16), באמצעות הגננות/המלמדים. 
ילד שאינו לומד במסגרת חינוכית - על הוריו להגיש את המסמכים באופן אישי. 

לאחר עריכת החומר יקבע מועד לדיון בועדת שילוב, ההורים יוזמנו לועדה, והדיון 
יתקיים בנוכחותם.

חינוך  בגן  לצורך שיבוץ  לועדת השמה,  זקוקים  כי  יקבע  ילדים שבועדת השילוב 
מיוחד, יועברו ע"י צוות המת"י לטיפול מחלקת החינוך המיוחד.

לתשומת לבכם:
תאריך אחרון לקיום ועדות שילוב והשמה  יום שלישי, כ“ג באייר תשע"ו  (31.5.16)

לאחר תאריך זה לא תתקיימנה ועדות שילוב/ השמה לשנה"ל תשע"ז.

למסגרת  התאמתם  לגבי  שאלה  שקיימת  תלמידים  השמה  בועדת  לדיון  להפנות  יש 
הלימודית הנוכחית, לאחר שדנו בעניינם בועדת שילוב בית ספרית.

לצורך הדיון יש להגיש למחלקת החינוך המיוחד בעיריה את המסמכים הבאים:
1. שאלון הפניה, שימולא ע"י המסגרת בה לומד/ת הילד/ה

וייחתם ע"י מפקח/ת משרד החינוך של המסגרת. 
2. אבחון/הערכה פסיכולוגית.

יש לפנות עם המסמכים לא יאוחר מיום שני ו‘ באדר א‘ תשע"ו (15.2.16) 

למחלקת חינוך מיוחד, בניין העירייה, חדר 11 באגף החינוך. 

לתשומת לבכם:
תאריך אחרון לקיום ועדות השמה יום ראשון, ז‘ באייר תשע"ו (15.5.16).

לאחר תאריך זה לא תתקיימנה ועדות השמה לשנה"ל תשע"ז.

deu_m@bbm.org.il :המחלקה לחינוך מיוחד, טל': 5776156  מייל

   info@matya.org :מת"י העירוני, טל': 6199955  פקס: 6164190  מייל

בברכה, הנהלת אגף החינוך

חומר שיתקבל לאחר המועד אין התחייבות שיטופל!

חומר שיתקבל לאחר המועד אין התחייבות שיטופל!

 
  

דוברות
ומזכירות
העירייה

בס“ד

בשל קמפיין נרחב במסגרת פעילויות בשירות הציבור, זקוקה העירייה 
תאריכים,  בשלושה  תכולתם,  כל  על  העירוניים,  המודעות  ללוחות 
ובתאריכים אלו לא תודבקנה מודעות  לצורך הדבקת מודעות בנושא, 

אחרות על הלוחות.

שלושת התאריכים לאי קבלת מודעות להדבקה בלוחות העירוניים הם:
א. יום חמישי, ט"ז באדר-א' ה'תשע"ו (25/2/16).

ב. יום שני, כ' באדר-א' ה'תשע"ו (29/2/16).
ג. יום חמישי, כ"ג באדר-א' ה'תשע"ו (3/3/16).

עם ציבור המפרסמים – סליחה.

שינוי בתאריכי הדבקת מודעות



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

ח'-י' אדר א' תשע"ו  17-19/02/16
                       

            

03-6162228
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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 חדרים
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מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

דופלקסים

■












3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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וילות ובתים
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3-3.5 חדרים
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amitayperfectprocoil
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4-4.5 חדרים
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wwwaduardmecoil
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zlbrgmailcom
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yosiyagengmail

com
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ח'-י' אדר א' תשע"ו  17-19/02/16 203-6162228

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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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

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




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

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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424579

319
192
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים
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לפרסום
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3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ח'-י' אדר א' תשע"ו  17-19/02/16וברכה 03-6162228

דירות 
להשכרה

בני ברק

אלעד

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

פתח תקווה

עמנואל

+5 חדרים

צפת

■ דירות במחירי מציאה, ניהול 
נכס, אחזקות ושיפוצים, שרות 
______________________________________________)47-20/16(בהנהלה חרדית, 052-7644050

קריות

ביקוש 
דירות

פתח תקוה

3-3.5 חדרים

■ לזוג צעיר, להשכרה, 
2 חד'+ הול במצב חדש, 

במפלס 1- עם חלונות 
אנגליים ומעלית, ממוזג, 
3,000 ש"ח. בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)49-49(______________________________________________

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

ברכפלד

■ ירד המחיר דירה 
מחולקת ומפוארת ברמה 

גבוהה במיוחד, בק"ג, 
במקום מרכזי כ-8.5% 
תשואה, ב-1,940,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)2-2(______________________________________________

■ ברח' אוסישקין, בנין 
עם מעלית, ק"ג, 130 

מ', מחולק ל-5 יחידות, 
מושכר ב-13,000 ש"ח, 

במחיר 1,750,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)2-2(______________________________________________

השקעות

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

בת ים

■ דירה גדולה, 2 
חד'+מטבח גדול וחדר 
אמבטיה באיזור אסם. 

052-2455201)6-9(______________________________________________

פנטהואזים ודירות גן

■ בהזדמנות, בית ענק, 5 חד' + 
חצר גדולה + צימר גדול, 800,000 
ש"ח בלבד! לרציניים בלבד! "בית 

______________________________________________)7-26(יוסף נדל"ן" 054-8476888

■ הדר גנים בישעיהו משורר, 
קומה 12, דירת חמישה חדרים, 

ממוזגת, אופציה לחדר נוסף, 
מרפסת סוכה גדולה, 140 מטר, 
______________________________________________)7-10(כניסה מיידית. גבי, 054-8167567

2-2.5 חדרים

■ *בדב גרונר, 2 חד' גדולים. 
*בדב גרונר, חדר וחצי, מרוהט. 

*בנחום, חדר גדול, אפשרות 
______________________________________________)7-10ל(לחלוקה, 052-7195932

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' מינץ, 2ח', משופצים, 
ממוזגים, 3,500 ש"ח, ק"ב,

______________________________________________)7-10ל(052-2723556

■ בהרב שך, יח"ד, כ- 1.5 
חד', חדשה, ק"א + מעלית, 

מרוהטת קומפלט, 2,200 ש"ח, 
______________________________________________)7-9ל(054-8523118

■ בכפר אברהם, 2 חד', 
מושקעת מהיסוד + דוד שמש, 
______________________________________________)7-7/9(אופציה גדולה! 054-8598910

■ להשקעה במרכז פ"ת, 80 
מ"ר, מחולקת ומושכרת, לל"ת. 

______________________________________________053-2759816  03-6180646  )7-10ל(

■ להשכרה ברח' יוסי, דירת 
4.5 משופצת ק"ק עם חצר 

קטנה, מתאים גם למבוגרים 
או מוגבלים, 4,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 050-5308742 
03-5797756)8-8(______________________________________________

■ בפ"ת, מחולקת ל- 3, ב- 
1,090,000 ש"ח, גמיש, שכירות 

______________________________________________)8-9(- 6,500 ש"ח, 054-8459941

3-3.5 חדרים

■ בשמעיה, לזו"צ, 2 חד', 40 
מ"ר, ממוזגת, מסורגת, מרפסת + 

______________________________________________)8-9(נוף, ועדה, 052-7140044

■ דירת 2 חד', ק"ב, ז'בוטינסקי 
91, דירה 10, 2,800 ש"ח,

052-8981233, 050-9020889 )עד 
______________________________________________)8-9ל(השעה 21:00 בערב(

■ בנגב, 2.5 + חצי, משופצת, 
מיידית, לל"ת, 3,200 ש"ח,

______________________________________________)8-9ל(052-7683705

■ ברח' רשב"י, 2 חד' + מ.סוכה, 
ממוזגת ומרוהטת קומפלט, דוד 
שמש, ללא תיווך, מתפנה בר"ח 

______________________________________________)8-11(ניסן, 052-7101756

רחובות
■ להשכרה ברח' עזרא 30, 

3 חד', 75 מ"ר, ק"ב, משופצת, 
______________________________________________)8-9ל(כחדשה, לל"ת, 052-4536049

■ דרושה דירה להשכרה 
3-4 חדרים באזור קהילות 
יעקב לתקופה ממושכת, 

052-7828420)8-11(______________________________________________

■ בפ"ת, מחולקת ל- 3, ב- 
1,090,000 ש"ח, גמיש, שכירות 

______________________________________________)8-9(- 6,500 ש"ח, 054-8459941

■ ירד המחיר, 4 חד' 
בבן גוריון ליד עלי כהן, 
מחולקת ל-2 יח', ק"ג, 
ניתן להשכיר ב-6,000 

ש"ח,דהינו תשואה 
של 5%, מחיר נדרש 
1,450,000 ש"ח, יש 

סיכוי שהבנין יעבור 
תמ"א 38. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03-5797756)43-43(______________________________________________

■ להשקעה מציאה, 
במרכז פ"ת, יפה וגדולה 

מחולקת עם תשואה 
של כ- 8.5% במחיר 

1,950,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)2-2(______________________________________________

■ השקעה מצוינת בענף 
הסת"ם, רווחים גבוהים, 

052-7623142)7-10(______________________________________________

■ בנתניה, מרחק הליכה מהים, 
קרקע, מאושרת לבניה, צפי רווחי 

בעזה"י של לפחות 40%,
050-4173122)7-14(______________________________________________

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

אולמות

■ להשכרה אולם 
של כ- 80 מ' בק"א 

שימש לאחרונה כאולם 
התעמלות או לכל 

מטרה אחרת ברח' 
ר"ע/ ירושלים, קרוב 

לקופ"ח מכבי החדש, 
7,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)14-14(______________________________________________

■ סלון כלות יוקרתי במיקום 
מעולה, מוניטין רב, לרציניים בלבד, 

______________________________________________)2-9ל(052-7137992

■ למכירה קיוסק מצליח 
במרכז ר"ע, מושקע 

מאוד+ פוטנציאל גדול, 
שכירות נמוכה. 
054- 2121012)8-11(______________________________________________

■ ברח' עוזיאל יח"ד 2 חד', קומה 
5 + מעלית, חדשה לחלוטין, 

מרוהטת וממוזגת + מרפסת, 
______________________________________________)8-10(מיידי, 054-3455437

■ יח"ד חדשה מול גן העיר, ק"6, 
כולל ריהוט, מזגנים ומרפסת, 

3,200 ש"ח, פנוי מ-15/3.
052-5717575)9-10(______________________________________________

ירוחם

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חדרים + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות!!! "הולילנד 
______________________________________________)12-12/16(נכסים" 02-6763740

ירושלים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים
בתהליכי שיפוץ, כחדש, אפשרות ■ בנלסון גליק, קוטג', 200 מ"ר 

ליחידה נפרדת, נגישות לנכים, 
______________________________________________)8-9ל(תחבורה וחניות, 050-2004545

■ בקרית שמואל, 4 חדרים 
+ מעלית + 4 כיווני אוויר + נוף 

פנורמי + סלון ענק + מיזוג חדש 
+ שרותים ומקלחת כפולים, 

700,000 ש"ח. תיווך הצבי,
053-3147717 ,04-6716666)2-9(______________________________________________

■ במתחרדים, קומה ד' )ללא 
מעלית( 4 חדרים + ג' כיווני אוויר 
+ נוף פנורמי, מסודרת ומרווחת, 

450,000 ש"ח. תיווך הצבי,
053-3147717 ,04-6716666)2-9(______________________________________________

■ בק.שמואל, 4 חד', חדש 
מהקבלן + נוף מהמם לכינרת 

+ מעלית שבת + מ. סוכה, רק 
870,000 ש"ח, הקודם זוכה! תיווך 

הצבי, 04-6716666, 
053-3147717)2-9(______________________________________________

■ בק. שמואל, 3 חד', קרקע, 
חדשה מהקבלן + מרפסת גדולה, 
680,000 ש"ח בלבד! תיווך הצבי, 

053-3147717 ,04-6716666)2-9(______________________________________________

■ מבחר דירות להשקעה 
עם השבחה עתידית מובטחת 

במחירים שפויים, בתי קרקע עם 
אופציה להרחבה, דירות 3 ו- 4 חד', 

התקשרו עוד היום לקבלת יעוץ, 
054-3255667, משה יועץ נדל"ן 
______________________________________________)9-9(ומשכנתאות, חברת "אבני דרך"

■ דירת 4 חד', ק"ב במחיר 
מציאה. "תיווך אבני דרך" משה, 

054-3255667)9-9(______________________________________________

■ בפרוייקט חדש איכלוס שנה, 
דירות 4 חד', רק 665,000 ש"ח. 

כל הקודם זוכה! "תיווך אבני דרך" 
______________________________________________)9-9(משה, 054-3255667

■ גילה א' המתחרדת 
3/4, קומה נוחה, שמורה 

ומטופחת מאוד במחיר 
אטרקטיבי. בלעדי ל.ק.מ. 

______________________________________________)9-9(דסי, 052-7146774

■ ברמות ב', מבחר 
דירות בבלעדיות למכירה 

במחירים אטרקטיביים. 
______________________________________________)9-9(אורית, 052-7655099

הוילות המתחרד, המבוקש, מבחר ■ בגבעת זאב, מציאות! באזור 
בתים + 3/2 יח' דיור ובית על 

מגרש לבניית 2 בתים!!! תיווך 
מאור, 02-5730077,

050-5500323)9-9(______________________________________________

■ בגבעת שאול, 5 חד', ק"ק, 
כניסה פרטית + מחסן, נגישה 
לנכים + אופציה ליחידת דיור, 

2,670,000 ש"ח, לל"ת,
050-9383238)9-12(______________________________________________

■ בית וגן - 5 חד', כ- 130 
מ"ר ומרווחת, קומה 

וכיוונים טובים, מרפסת 
גדולה, חייבת להימכר! 
בלעדיות תיווך ת.ק.מ, 

______________________________________________)9-9(לוי, 052-7276299

■ בלעדי בתפארת רמות, 5 
חד', ענקית ומשופצת + חדר 

נוסף צמוד לבית + מחסן וכ"פ. 
______________________________________________)9-9(***תיווך ישיר, 054-8451177

■ בלעדי בנוף רמות, 5 חד', 
גדולה ופתוחה לנוף, כניסה פרטית 
+ חצר ומרפסת + מחסן, במיקום 
______________________________________________)9-9(מעולה! תיווך ישיר, 054-8451177

■ גבעת זאב דרום, אבן! 5 + 
פ"א + מרפסות גדולות לנוף, ק"א, 

משופצת ומלאת פרטיות, 1.6 
מליון ש"ח. תיווך מאור, 

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ גבעת זאב המתחרדת, 
פינתי! קוטג', 6 + פ"א וחצר 

הקפית, כולל יח' הורים, אופצ' 
ליח' דיור, לזריזים!!! תיווך מאור, 

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ רמות ג', גישה נוחה לקוטג', 
5 + פ"א, יח' הורים, מחסן, חצר 

ופרטיות + חלל לדירה נוספת, כל 
הקודם זוכה! תיווך מאור, 

050-5500323 ,02- 5730077)9-9(______________________________________________

■ גבעת שאול - ריינס, 7 
חד', כ- 140 מ"ר, קומה 
וכיוונים טובים, אופציה 

לחלוקה, חייבת להימכר. 
______________________________________________)9-9(חזקי, 050-8755755

■ בקרית משה ריינס, 7 
חד', כ- 140 מ"ר, 4 כיווני 
אוויר, קומה נוחה, גישה 
לחצר, חייבת להימכר! 

______________________________________________)9-9(חזקי, 050-8755755

■ בפסגת זאב צפון, 
5 חד' במפלס אחד, 

2 מרפסות, בנין אבן, 
קומה א', משופצת 

במחיר אטרקטיבי, בלעדי 
לת.ק.מ. עופר, 

 .050- 6234020
______________________________________________)9-9(גריסאלה, 052-3471490

■ בפסגת זאב מרכז, 
חצי מדו משפחתי, 5 

חד', משופץ, קרוב לבתי 
כנסת, אפשרות לחלוקה, 
חצר מחסן. בלעדי איריס 

______________________________________________)9-9(ענבים, 050-8563326

■ במעלה אדומים - ב 
06 - רק 1,360,000 ש"ח, 

4 חד', קומה א' + 2 
מרפסות, חניה מקורה, 

בלעדי מאיה,
052-4419405)9-9(______________________________________________

■ בקרית יובל, אורגאווי, 
4 חד', גדולה, קומה 

וכיוונים טובים, שמורה, 
רק 1,720,000 ש"ח, 

בלעדי לוי, 
052-7276299)9-9(______________________________________________

■ בית וגן ירדו במחיר - 
חייבת להימכר, 4 חד', 

גדולה, קומה וכיוונים 
טובים, משופצת, 

קומה א', חניה בטאבו, 
בלעדי תיווך תק.מ לוי, 
052-77276299. חזקי, 

050-8755755)9-9(______________________________________________

■ בפסגת זאב במרכז, 
4.5 חד', קומה ב', 

משופצת + מרפסת 
סוכה, כיוונים מעולים, 

חובה לראות, בלעדי 
לת.ק.מ. איריס ענבים, 

050-8563326)9-9(______________________________________________

■ בפסגת זאב צפון - מזל 
שור, 4 חד', מרפסת 

סגורה לחדר חמישי + 
גינה גדולה, מרוצפת, 

מחסן. בלעדי איריס 
ענבים, 050-8563326. 

______________________________________________)9-9(אלדד, 050-9133869

■ בלעדי באונגוואר במיקום 
הכי טוב! 4 חד', קומה ב' + 3 

מרפסות + 3 כ"א! ***תיווך ישיר, 
054-8451177)9-9(______________________________________________

■ מציאה!!! 4 חד' ברמות א' 
+ 60 מ"ר מאושרים להרחבה, רק 
1,500,000 ש"ח! ***תיווך ישיר, 

054-8451177)9-9(______________________________________________

■ בלעדי ברמות ד', 4 חד' + 2 
מחסנים צמודים, מרפסת גדולה 
כ"פ, מיקום מעולה! + אופציה 
מיידית להרחבה. ***תיווך ישיר, 

054-8451177)9-9(______________________________________________

■ גבעת זאב המתחרדת, 
3.5, מרווחת + מרפסת סוכה, 

68 מ"ר, ק"א, במרכז + א.בניה, 
מיידית לחדר נוסף. תיווך מאור, 

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ גבעת זאב באתרוג החרדי, 
אבן, 4 ענקית + פ"א, מרפסת 
סוכה לנוף, חניה מקורה ומחסן 

גדול, ק"א, משודרגת. תיווך מאור, 
050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ בגילה הנופך, 3 חד', כ- 
75 מ"ר, קומה ג', מוארת 
ושמורה ומטופחת, כדאי 

לראות. בלעדי לת.ק.מ 
______________________________________________)9-9(דסי, 052-7146774

■ בקרית יובל - מיקום 
מרכזי, 3 חד', גדולה 

ומרווחת, קומה וכיוונים, 
חייבת להימכר! לוי,

052-7276299)9-9(______________________________________________

■ גבעת שאול בן ציון, 
3.5 חד', כ- 90 מ"ר 

גדולה, קומה וכיוונים 
טובים, משופצת 

קומפלט. בלעדי לוי, 
052-7276299. חזקי, 

050-8755755)9-9(______________________________________________

■ בקרית משה - ימין 
אבות, 3 חד', משופצת, 

קומה וכיוונים טובים, 
מוחתמת בתמ"א 38, 
חייבת להימכר, בלעדי 

תיווך ת.ק.מ. חזקי,
050-8755755)9-9(______________________________________________

■ בפסגת זאב מרכז/
צפון, 3 חד' על תוואי 

הרכבת, קומה א' מעלית 
+ מחסן וחניה! בלעדי 
אלדד, 050-9133869. 

______________________________________________)9-9(משה ממן, 054-2172615

■ בלעדי ברמות א', 3.5 חד', 
מרפסת סוכה ומשופצת + יחידת 
דיור צמודה,רק 1,650,000 ש"ח. 

______________________________________________)9-9(***תיווך ישיר, 054-8451177

■ בגילה ב' )הצבר( - 3 חדרים, 
שמורה היטב, ק"ב. "תיווך דירה 

______________________________________________)9-9(לי" - )אלי( 050-8226337

■ חדשה-בשוק, בקרית היובל 
בזנגוויל, צמוד לבית-וגן, 3 חדרים 
לשיפוץ, 1,250,000 ש"ח בטיפול 

______________________________________________)9-9("צימוקי" 02-5638221

■ גבעת זאב המתחרד, 3 
ופינת אוכל + מרפסת סוכה 

לנוף, במרכז + א.בניה, 2 חד' 
ומרפסת, במחיר קטן! תיווך מאור, 

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ רמות א שקט, אבן, כניסה 
פרטית לדירת גן, 3.5, פינתית + 

רשיון בנייה ואופצ' ליח' דיור, אסור 
לפספס! תיווך מאור,

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ בגילה ג', 2 חד', 
שטופת שמש, אופציה 

לגינה בשימוש, רק 
7 מדרגות, מתאימה 
להשקעה/מבוגרים. 

בהזדמנות, דסי,
052-7146774)9-9(______________________________________________

■ בקרית יובל - שטרן, 
2 חד', גדולה ומרווחת 

+ אופציה להרחבה, רק 
860,000 ש"ח!!! תיווך 

ת.ק.מ לוי, 
052-7276299)9-9(______________________________________________

■ בעמונאל, דירת גן, 4 חד', 
______________________________________________)9-9(300,000 ש"ח, 050-7877767

■ הדר גנים בית בקתרוס, רחוב 
הולנדי ושקט, גינה 200 מ', סלון 

______________________________________________)9-9(ענק, 054-5580933

■ ברוטשילד בקרבת הרצל, 
דירת גג, 100 מ"ר בנוי, 100 מ"ר 

גג, 1,450,000 ש"ח, 
054-3320655)9-9(______________________________________________

וילות ובתים
■ FOX נדל"ן - בית דו 

משפחתי, יושב על מגרש של 
 AAA .250 מ"ר, מושכר לשוכר

העסקה הכי טובה בעיר,
050-6925400)9-9(______________________________________________

■ בגני הדר, דירת גג, 5 
חדרים-דופלקס, 120 מטר 

+ 60 מטר גג + זכויות 
בניה, 1,780,000 ש"ח. 

א.י נכסים והשקעות 
______________________________________________)9-9(נדל"ן, פון: 052-6321306

■ בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

במפלס אחד, 7 חדרים, 
ק"ב, מעלית, מפוארת 

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,200,000 

ש"ח. א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן, פון: 

052-6321306)9-9(______________________________________________

■ בהדר גנים, 5 חדרים, 
קומה 12 )מעלית שבת(, 

ענקית, 125 מטר + 
מרפסת 15 מטר, סוכה-
בנין חדש, 1,980,000 

ש"ח. א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן, פון: 

052-6321306)9-9(______________________________________________

■ הדר גנים פנטהאוז, 7 חד' 
בפרויקט קרדן, ענקית, 3 כיווני 

אוויר, מרפסת גדולה, מחסן ושני 
______________________________________________)9-9(חניות, 054-5580933

■ הדר גנים, קוטג' ברחוב 
בעוגב, רחוב הולנדי, 8 חד', גינה 

200 מ', מושקע מאוד, 3,300,000 
______________________________________________)9-9(ש"ח, 054-5580933

■ למכירה בפרויקט פסגת 
נחלים, דירת 5 חד', בקומה 14, 

מרווחת, נוף עוצר נשימה, כיוונים 
דרום-מערב-מזרח, 1,750,000, 

054-5580933)9-9(______________________________________________

■ בהרצל פינת שפירא, דירת גג, 
ענקית, 6 חדרים, חניה, עורפית, 
______________________________________________)9-9(2,070,000 ש"ח, 053-2817721

4-4.5 חדרים
■ ברוטשילד בקרבת הרצל, 4 

חדרים, 100 מטר, 90 מטר, קומה 
______________________________________________)9-9(3, 1,230,000 ש"ח, 053-2817721

■ ברוטשילד פרנקפורטר, 
4.5 חדרים, ענקית, 140 מ"ר, 

מעלית, חניה, 1,550,000 ש"ח, 
053-2817721)9-9(______________________________________________

■ בשפירא/הרצל, ק"ק, 3 חד', 
משופצת, מיידית, 1,080,000 ש"ח, 

050-4811122)9-9(______________________________________________

■ בכפר גנים, 3.5 חד', מעלית, 
חניה, 1,440,000 ש"ח.

______________________________________________)9-9(050-6610501, סתיו

■ במרכז העיר, דירה מניבה, 
5,000 ש"ח לחודש, רק 1,050,000 

______________________________________________)9-9(ש"ח, 050-7505449

■ ברוטשילד בקרבת קופ"ח 
בלפור, 3.5 חדרים, 90 מטר, 

מעלית, חניה, פוטנציאל אדיר, 
______________________________________________)9-9(1,280,000 ש"ח, 054-3320655

2-2.5 חדרים
■ בוולפסון, ק"ק, 2 חד', 60 

מ"ר, מיידית, 980,000 ש"ח.
______________________________________________)9-9(050-6610501, סתיו

■ בלוחמי הגטאות בבנייני הדר, 
3 חדרים, כ- 80 מ"ר, משופצת 
ויפה, נוף, 510,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)9-9(סופר, מאור 0504-717121

רמת גן
■ נשארו מס' דירות 

מפוארות של 5 חד' בבנין 
חדש ברח' סנהדרין וכן 

דירת גן 5 חד' עם גינה של 
50 מ'. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)6-6(______________________________________________

■ להשכרה, בבן שטח 
מול רימון, 3 חד' עם 

מרפסת בסלון, רק 3,100 
ש"ח, תשלום 3 חוד' 

מראש. "אלעד נכסים" 
)3656( 052-8939050)9-9(______________________________________________

■ בלעדי! ליד רח' פנקס, 5 חד', 
120 מ"ר, ק"ק, חדשה לגמרי, 

מושקעת ברמה גבוהה, מסורגת, 
ממוזגת + יח"ד. א. פנחסי, 

03-5799308)9-9(______________________________________________

■ באבן גבירול, 5 חדרים + 
מעלית וחניה, 3 כיווני אויר, מיידי, 

ב- 4,350 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)9-9(______________________________________________

■ בהר-שלום, 5 חד', 2 
מפלסים, גדולה ומרווחת 
+ חצר, 7,000 ש"ח כולל 

ארנונה. "חמד נכסים" 
053-3357316)9-9(______________________________________________

■ בשיכון ג', בבנין חדש, 
מפוארת ויוקרתית, 

גדולה, ק"ב, למשפחות, 
צעירים בלבד!
052-7122959)9-9(______________________________________________

■ בקוצק, מאווררת, ק"ב, 
מעלית, חזית, יפה, מיידית, 4,850 

______________________________________________)9-10ל(ש"ח, 052-7648019

■ מהממת: 4 חדרים, מפוארת 
ויוקרתית, מעלית באזור ראב"ד. 

תיווך "חנוכת הבית" 
053-3157272)9-10(______________________________________________

■ בלעדי!!! באיזור חתם 
סופר!!! 4 חדשה ומושקעת 

מהקבלן בבנין מפואר, ק"ב + 
מעלית, חזית. "תיווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-575877)9-9(______________________________________________

■ בקרית הרצוג, 3 חד', ק"ד, 
משופצת, 2,700 ש"ח, לל"ת, 

______________________________________________)9-12ל(050-4131561

■ באלישע, 3, מרווחת ושמורה, 
ק"ב, חזית, 4,000 ש"ח. "אפיק 

______________________________________________)9-9(נכסים" 03-5791514

■ בפלמח, כ- 3 חד', מרווחת + 
מרפסת ענקית, ק"א, רק 3,300 

______________________________________________)9-9(ש"ח. נדל"ן הקריה, 050-3000121

■ בקליש ליד ביהכנ"ס 
הגדול, 3.5 חדרים, ק"א, 

משופצת + מעלית 
+ חניה, 4,500 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)9-9(______________________________________________

■ בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה + 

מרפסות, כ- 90 מ"ר, 
חזית, ק"ב, שמורה, 

3,400 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)9-9(______________________________________________

■ בקאליש, 3.5 חדרים, 
משופצת מהיסוד + מעלית וחניה, 

3 כיווני אויר, מיידי! ב- 4,200 
ש"ח. להב נכסים, 050-4177750, 

054-3657639)9-9(______________________________________________

■ יחידת דיור, קומת קרקע, 
2 חדרים + חצר ברח' דב גרונר, 

053-3310177)9-12(______________________________________________

■ בשיכון ה', ברח' צירלזון, 2 
חד', משופצת, ק"א, פינוי מיידי, 

054-4770245)9-12(______________________________________________

■ טרומפלדור, 2 חדרים, קומה 
ג' מקרקע, 2,500 כולל ארנונה 

)מ.נ 17592(. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך אדוארד, 

www.aduard.2me.co.il)9-9(______________________________________________

■ בנורדאו, 2 חד', ק"ב, 2,600 
ש"ח. 077-2050410,

050-5750880, אורי תיווך אדוארד, 
www.aduard.2me.co.il)9-9(______________________________________________

■ בחנה סנש, 2 חד', 
מסודרת ויפה, מחיר 

מציאה, 3,000 ש"ח. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)9-9(______________________________________________

■ בלעדי שיכון ג'!!! 2.5 
+ מרפסות, צבועה ומושקעת 

חלקית, ק"ב, 3,750, מיידי. "תיווך 
פרפקט" 03-5745877, 

052-7649782)9-9(______________________________________________

■ באמרי ברוך, 2.5 חד', ממוזגת 
ומרוהטת במחיר מציאה,

052-7697421)9-10(______________________________________________

■ במוהליבר ליחיד/ה, חדר וחצי, 
ממוזגת, מרוהטת, כניסה פרטית 

______________________________________________)9-12ל(בחצר, לממושך, 058-7744502

■ דירת חדר חדשה + מרפסת, 
ק"ד, ברח' הרב שך, 2,300 גמיש, 

053-3120620, להתקשר מ- 7:30 
______________________________________________)9-10(בערב

■ בוייצמן, 3.5 ח', ק"ב, גדולה, 
4,000 ש', מיידי. "נדל"ן כהלכה" 

055-6688111)9-12(______________________________________________

■ במרכז השקט מידית, 4 חד', 
חדישה ומושקעת, מ"ש, מעלית 

וחניה - 4,300 ש"ח. "מיטב נכסים" 
052-8530061)9-9(______________________________________________

■ במיידי, במרכז העיר, 
4 חד', קומה 2 לתקופה 

קצרה, משופצת 
ומושקעת, חניה 

מקורה, 2 כיורים, מחיר 
אטרקטיבי. 

______________________________________________)9-10(054-8402235, חיים

■ לתיווך, דרושות דירות בב"ב 
ובפ"כ למכירה או להשכרה לקונים 

ולשוכרים טובים, פרסום ומכירה 
עלינו, כולל חוזה שכירות,

054-7477054 ,03-5444815)9-9(______________________________________________

■ ללקוחות רציניים, דרושות 
דירות לקניה בכל הגדלים והאזורים 

בירושלים לייעוץ ולהערכת נכס 
ללא התחייבות, פנו ל"צימוקי 

______________________________________________)9-9(נכסים" 02-5638221

■ דרושה דירה לקניה עד 
1,300,000 במערב ב"ב, לל"ת, 

______________________________________________)9-10ח(058-3206370

■ דרושה דירת ק"ק בשיכון ה', 
______________________________________________)9-10ח(050-4160833

■ דרושה דירה לקניה בבני-ברק, 
מחולת לשתי דירות, 

______________________________________________)9-10ח(052-6093068

■ דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,052-6616800 ,050-3616800
08-6277193)9-9(______________________________________________

■ לרציניים - הצעה 
עסקית משתלמת! 

זכיינות קבע ומסירה 
של פרויקטים פעילים, 
ריווחיים ובעלי מוניטין 

במסלולי השקעות שונות, 
בתנאים מצויינים וחסרי 
תקדים לרווחים מיידים 

ובטוחים, להזמנת מידע 
ראשוני כתוב ומפורט, 

______________________________________________)9-10(טלפון: 02-6272885

■ בעמנואל דירת גן 4 חד', 
______________________________________________)9-9(300,000 ש"ח, 050-7877767

■ בבאר-שבע, 2 חד', ע"י 
האוניברסיטה, ק"ב, 470,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)9-9(______________________________________________

■ בבאר-שבע, למכירה, דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

500,000-650,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)9-9(______________________________________________

■ בבאר שבע, באברהם 
אבינו, 3 חד', ק"ב, משופצת, 

620,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,052-6616800 ,050-3616800

08-6277193)9-9(______________________________________________

■ בבאר שבע, בשכונה ג', 
3 חד', משופצת ויפה, קרובה 

למכללה, ולאוניברסיטה, 
560,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,052-6616800 ,050-3616800

08-6277193)9-9(______________________________________________

■ בבאר שבע, 2 חד', בשכונה 
ו' החדשה, משופצתומושכרת, 
530,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,052-6616800 ,050-3616800

08-6277193)9-9(______________________________________________

■ בבאר-שבע ברח' מצדה, 3 
חד', ק"א, מיידי, 550,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)9-9(______________________________________________

■ בקריית אתא, חנות למכירה 
הכל מ- 240,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)9-9(אלפסי, 052-2790370

■ בקריות דירות עם דיירים כולל 
מחולקות במחירים הוגנים - תיווך 

______________________________________________)9-9(אלפסי, 052-2790370

■ מצוין להשקעה! קרוב 
לק.שמואל בטבריה, 3.5 חד', 

90 מ"ר, משופצת חלקית + נוף 
לכינרת, 460,000 ש"ח, גמיש. 

______________________________________________)9-9("רימקס" 050-2442446

■ מצוין להשקעה! באזור 
טבריה, 170 מ"ר בנוי מגורים )אפ' 
ליחידות ארוח( + 170 מ"ר, מיועד 

למסחר )חנות מינימרקט( על 
כביש בין עירוני מול חופי הכינרת, 
אפ' לגישה לחוף פרטי. "רימקס" 

050-2442446)9-9(______________________________________________

■ רוצים לקנות דירה להשקעה? 
אנחנו הכתובת, השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים בתחום הנדל"ן 

החל מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 
פרפקט. שמעון איגרא,

052-7710462, דרום. בניהו הוכמן,
054-6713816, מרכז. יאיר 

גרינבאום, 052-5942996, צפון.
office@perfectpro.co.il)9-9(______________________________________________

■ בחולון בקניון סאדב, מסעדת 
עוף בגריל, משופצת, לרציניים, 
1,190,000 ש'. "נדל"ן כהלכה" 

055-6688111)9-12(______________________________________________

■ להשכרה 100 מ"ר 
במרכז העיר, קומה 
מינוס 1 בבנין חדש, 

הכנת המקום לפי בקשת 
הלקוח על חשבונינו, רק 
6,500. תיווך AB יזמות, 

 ,03-6138886
054-4980159)9-9(______________________________________________

■ בקרית הרצוג, שלושה 
חד', 70 מ"ר, קומה 1, 

משופצת כחדשה, מרווחת 
מאוד, מיקום שקט, מומלץ 
לראות, לפרטים תיווך יוסף 

יגן, 052-2243454, מייל -
yosi.yagen@gmail.com)9-9(______________________________________________

■ גיוס משקיעים לפטנט 
מהפכני במוצר בעל 

פוטנציאל אדיר לפני שיווק 
054-2694086)9-12(______________________________________________

■ עוצמה משכנתאות! 
לדירות, למחזור ולכול 

מטרה במקצועיות 
ובאמינות, פגישה ויעוץ 

______________________________________________)9-9(חינם! 052-7113508
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הלוואות עד
&50,000 
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חקירות פרטיות
ע"י צוות חוקרים חרדי ודיסקרטי

מעקבים, בדיקת האזנות,
פוליגרף, הרצאות, מצלמות וכו'
שירות חדש: יעוץ והכוונת החקירה

בשיטת עשה זאת בעצמך

052-7619761
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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!!!
אחרי
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 
במצב טוב, טרייד אין- החלפה

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
050-2030007

■





■




■




■





■




■


GTE


אצל בתיה
חצי חנות ב-50&

מכנסיים  חצאיות
סרפנים  סריגים  לילדות

ונשים  קפוצונים
ירושלים 52 ב"ב

03-5792841
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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חירום

תחבורה
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המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר
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sms
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ygmailcom

נתן: 053-5230211

נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

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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למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/יות מכירותדרושים/ות 

052-2421553
shay@lottodeal.co.il

שי
שכר גבוה למתאימים

■




לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

קו עיתונות דתית / 7997121 / 

לארגון גדול ומוביל
דרושים:

נציגי/ות קשרי לקוחות 
למוקדים בבית שמש, 
רחובות, בני ברק וחיפה

הגשת מועמדות למייל: 
 efratbenaharon@gmail.com 

או לפקס: 03-7900920
*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

התפקיד כולל:
מתן מענה מקצועי ומיומן ללקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאלים

הצעת שירותי הארגון ללקוחות פוטנציאליים

דרישות התפקיד:
השכלה: סיום 12 שנות לימוד בסמינר או תעודת בגרות מלאה

אם אתם בעלי יכולת שירות ושיווק ויחסי אנוש גבוהים, 
מקומכם איתנו!

למועמדים מתאימים אנו מציעים:
תנאים סוציאליים מעולים

סביבת עבודה משפחתית ונעימה
עבודה במשמרות

0523-699145 | קו“ח לפקס: 073-2560300 
gilpr@smart-line.co.il :או למייל

לחברה המעניקה שירותים טלפוניים 
למגוון חברות ובתחומים שונים דרושים 

נציגים רציניים ואחראים שרוצים 
להתקדם ולהצליח למגוון משרות:

שכר גבוה סביבת עבודה צעירה 
ודינאמית מתאימה לסטודנטים / אמהות 

נציגי מכירות 
טלפוניות

בתחום
 הביטוח

נציגי שימור 
טלפוניים
לעולם 

הסלולאר

נציגי מכירות 
טלפוניים
לעולם 

10הסלולאר
ה 2

שר
מ

10
ה 1

שר
מ

10
ה 0

שר
מ

חברת
 סמרטליין אלעד 
מחפשת אותך!!!

0526-123456

רוצים להרויח
15,000 ש“ח לחודש?
למוקד מכירות חרדי

בפתח תקוה
דרושים

תותחי מכירות
דרושים 

מאבטחים
לאחר 

שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■







ידע בסיסי במחשב חובה
בוקר 09:00-14:00
ערב 16:00-21:00

דרושים נציגים

052-7164855

בונוסים! 35 
לשעה +

למוקד תפילות
מצליח בראשל“צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחות יוצאות

 תנאי שכר הכי טובים שיש

בעלת ראש גדול, חזון, 
יחסי אנוש מעולים 
ויכולת ניהול מוכחת

קו“ח למייל:
menhelet@gmail.com

מחפשים אותך!

לניהול מעון גדול בבני ברק



סדרנים/ות
עובדי מאפיה

קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות





דרישות:
ניסיון בבנית תקציבים - חובה
ידע מתקדם באקסל - חובה

כלכלן/ית/ רואה חשבון- חובה
ניסיון בניהול תקציבים גדולים במוסדות חינוך- יתרון

היכרות עם חשבשבת והנהלת חשבונות- יתרון
היכרות עם מערכת שכר- יתרון

לרשת מוסדות חינוך מובילה
דרוש/ה אחראית /ת תקציב
תפעול ובקרה של תקציב מוסדות חינוך 

חרדים בעיר אלעד
עבודה מול הנהלה בכירה בבניית התקציב 

והמעקב השוטף.
עבודה מול ממשקים באגף הכספים בהיבטים 

של בקרה / חשבות ורכש ותשלומים

קורות חיים לפקס: 03-5580177
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