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פרשת משפטים
י-ם
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17:54
17:55
17:55

16:41
16:57
16:37

זמני כניסת ויציאת השבת

חשיפה: כך פעל ראש הממשלה בנימין נתניהו בשירות הרפורמים

נתניהו טוב 
לרפורמים
החל מ-1980 מיסמסו ממשלות ישראל את פעילות הרפורמים 
ברחבת הכותל  תחת ממשלות נתניהו הפכה אג'נדת שילוב 
  הרפורמים ברחבת הכותל לסלע קיומו של ראש הממשלה
התוצאה: הקצאת מתחם ממלכתי ושילוב רשמי של הארגונים 
  הרפורמים והקונסרבטיבים במסגרת ועדה ממלכתית רשמית
השר זאב אלקין הצביע נגד והטיח בנתניהו: "שילוב הרפורמים 

בוועדה, טעות קשה"  ומדוע הנציגים החרדים לא פרצו בזעקות 
שבר בעקבות הביטאונים? / הסיפור המלא, בי"ס לפוליטיקה

השבוע החלה לפעול 
רפורמת התחבורה 
הציבורית של השר 
אריה דרעי  דרעי: 
"שמח להביא את 

ההנחה הגדולה שניתנה 
אי פעם בתחבורה 
צילום: יעקב כהןהציבורית" / עמ' 11

נתניהו )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(

רפורמת דרעי יצאה לדרך

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

02-6475555
שימו לב! מספר חדש

''ותזמין פרנסתי''
 הקו שלך לפרנסה מכובדת 

ההולמת את כללי ההלכה
 בנוסף ניתן לקבל יעוץ חינם של זכויות העובד ע"י 

ל˙י‡ום, פי˜וח ובני‰משרד רואה חשבון בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00
במ˘ר‰ מל‡‰.

„רו˘/‰
‰נ„ס‡י/˙ בנין

לרשת מוסדות חינוך

נ‡ לפנו˙ בˆירוף ˜ו"ח למייל:
gobs.liska@gmail.com

האחריות נעצרת כאן: מדוע האחריות שנדרשת מהמצביעים לא 
מחייבת את חברי הכנסת של יהדות התורה? / בי"ס לפוליטיקה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

שלוחה 120

הגר"מ שטרנבוך שבת לראשונה באלעד
לבית האכסניה הגיעו לביקור 
רבה של אלעד הגאון רבי 

שלמה זלמן גרוסמן וכן ראש 
  העיר הרב ישראל פרוש
במספר דרשות שנשא בעיר 

עורר על חינוך הבנים ולימוד 
התורה / עמ' 6

בשורה לתושבי אלעד: החלה סלילת 
'כביש פרוש' שיפתח כניסה נוספת 
לעיר  ראש העיר ישראל פרוש: 

"הבטחנו לתושבים שנשים את הנושא 
הזה בראש סדר העדיפויות, ואכן, 

בסייעתא דשמיא הצלחנו להגיע לרגע 
של תחילת העבודות" / עמ' 4

בקרוב: כניסה נוספת לעיר אלעד



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

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



המודעה כתובה בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.
או חפשו בגוגל נאמן חיים6210*

רבמקרה חירום חייגו 101 ת ו י ם  י א י ר ב ם  י י ח ל

 בנימין לוי
 מודיעין עילית, 32,
 מוכר בחנות ספרים
ונאמן חיים

בימים אלה מקים מגן דוד אדום מערך של עשרות אלפי "נאמני חיים" מכל רחבי הארץ. 
 רופאים, אחיות, פראמדיקים, חובשים ומגישי עזרה ראשונה:

 הצטרפו עכשיו, תקבלו התרעה לסמארטפון המוגן כשמישהו יזדקק לסיוע רפואי בסביבה שלכם 
ותוכלו להציל יחד איתנו את מי שקרוב אליכם.

האפליקציה זמינה להורדה במכשירים המוגנים!

בוא להיות נאמן חיים במד"א
ותציל את מי שקרוב אליך
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם, 
שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 

אביחי חדאד, אורי ירושלמי,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

בשורה לתושבי אלעד: החלה סלילת 'כביש פרוש' שיפתח כניסה נוספת לעיר  ראש העיר ישראל פרוש: "הבטחנו 
לתושבים שנשים את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות, ואכן, בסייעתא דשמיא הצלחנו להגיע לרגע של תחילת העבודות"

מאת: אהרן נצר

העיר  ראש  בלשכת  נערך  מרגש  אירוע 
הערכה  לציון  פרוש,  ישראל  הרב  אלעד 
הפועלים  חסד  ארגוני  למנהלי  והוקרה 
בסדרה,  שני  באירוע  מדובר  אלעד.  בעיר 
החסד.  ארגוני  מנהלי  את  העיר  מוקירה  בה 
הארגונים  למנהלי  הוענקו  האירוע  במהלך 
והסניפים האלעדיים, תעודות הוקרה מראש 

העיר ומהאגף לשירותים חברתיים.
להוקיר  כדי  העיר,  ראש  יזם  המעמד  את 
בכל  לשעון  מסביב  הפועלים  הארגונים  את 

תקופות השנה.
באירוע נשא דברים ראש העיר הרב ישראל 
פרוש, ששיבח את פעילות הארגונים, ואמר 

כי "המטרה שלנו היא לשתף יותר ויותר את 

הארגונים בפעילות עם העירייה, תוך השגת 

תמיכות ועזרה". לדבריו, "לצערנו לא תמיד 

בעיר  הנזקקים  לכל  להגיע  מצליחים  אנחנו 

עם מחלקת הרווחה. אנחנו לא מעט נתמכים 

על ידכם.

עם  משפחה  לו  יש  פה  שנמצא  אחד  "כל 

ילדים, ואתם נותנים את עצמכם למרות הכל, 

מתי שצריך. בכל אירוע שקורה בעיר אנחנו 
העירייה  להתאחד  נדע  אם  אתכם.  רואים 
מאוד  למקומות  להגיע  נוכל  והארגונים, 

טובים". 
כמו כן נשאו דברים מ"מ ראש העיר הרב 
שמואל גרובסרד, מחזיק תיק הבריאות ויו"ר 
אברהם  הרב  ובניה  לתכנון  משנה  ועדת 

שטרן, וחבר העירייה הרב פנחס גרוס.
קופת  הארגונים:  נציגי  השתתפו  באירוע 
נרננה, מחוברים לחיים,  בני ברק, לכו  העיר 
לרפואה,  חברים  הדת"ל,  הקהילה  גמ"ח 
בוני עולם, יד על הלב לילדי תסמונת דאון, 
אלעד  העיר  קופת  שע"י  הרפואי  הגמ"ח 
המפעילה בעיר מרפאת שיניים ללא תמורה, 

עמותת בית לחם יהודה, ועוד.

"כביש פרוש". עבודות הסלילה השבוע

מאת: מנדי קליין

הקלה קרובה לתושבי העיר אלעד. בתחילת 
השבוע החלה סלילת הכביש החדש לאלעד, 
שיכלול כניסה נוספת לעיר, זאת לאחר שנים 

של עיכובים ודחיות. 
ישראל  הרב  העיר  ראש  שהבטיח  כפי 
פעל  הוא  בתפקידו,  הראשון  מיומו  פרוש, 
המכונה   ,4711 כביש  של  סלילתו  את  לקדם 
בפי התושבים 'כביש פרוש', שיאפשר כניסה 
נוספת לעיר המונה קרוב ל-50 אלף תושבים. 
דרך  להגיע  הבאים  כל  נאלצים  היום,  עד 
שגורם  מה  העיר,  במערב  הראשית  הכניסה 
גם  אך  העומס,  בעיתות  גדולים  לפקקים 

לסכנות בטיחותיות לא פשוטות.
פרוש  הצליח  הנמרצת,  הפעילות  במסגרת 

והעיכובים,  ההתנגדויות  כל  את  לצלוח 
שר  את  לסיוע  רתם  האחרונים  ובחודשים 
השיכון מר יואב גלנט. ואכן, לאחר שבחודש 
המכרז  על  השיכון  במשרד  הודיעו  הקודם 

התחלת  צו  כשבועיים  לפני  נשלח  שיצא, 
עבודות לקבלן שנבחר לבצע את הכביש.

לאחר מדידות כמתבקש, עלו הטרקטורים 
לקראת  ביישורו  והחלו  המיועד,  השטח  על 

הצוות  ואנשי  העיר  ראש  הכביש.  סלילת 
הכביש  בתוואי  קיימו  בעירייה,  המקצועי 
שם  המבצע,  הקבלן  עם  יחד  עבודה  סיור 
שמעו הסברים על תהליכי הסלילה ועל הצפי 
הזמנים שנקבע מראש.  לוח  פי  על  לעבודות 
עוד  מוכן  לכביש  להגיע  היא  המטרה  כאשר 

לפני ראש השנה הקרוב.
כי  אמר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
הזה  הנושא  את  שנשים  לתושבים  "הבטחנו 
בסייעתא  ואכן,  העדיפויות,  סדר  בראש 
תחילת  של  לרגע  להגיע  הצלחנו  דשמיא 
העבודות. חשוב לנו להודות לשר השיכון מר 
לאנשי  וכן  לסייע,  נרתם  שהוא  כך  על  גלנט 
אין  העבודות.  וקידום  לזירוז  משרדו שפעלו 
תושבי  עבור  בשורה  ביום  מדובר  כי  ספק 

העיר".

בקרוב: כניסה נוספת לעיר אלעד

מוקירים ומודים לארגוני החסד
טקס מרגש, שני בסדרה, נערך בלשכת ראש העיר אלעד לציון הוקרה והערכה לארגוני חסד הפועלים בעיר  באירוע השתתפו 
נציגי הארגונים: קופת העיר בני ברק, לכו נרננה, מחוברים לחיים, גמ"ח הקהילה הדת"ל, חברים לרפואה, בוני עולם, ועוד ועוד

מודים על הפעילות. אנשי ארגוני החסד בלשכת ראש העיר

 יום חשיפה ל"סל שיקום" באלעד
 ראשי משרד הבריאות הגיעו למפגש עם עובדי אגף הרווחה, בנושא "סל שיקום" לתשושי הנפש

מאת: אהרן נצר

הרווחה  באגף  זכויות"  "מיצוי  ביוזמת 
התקיים בשבוע שעבר כנס ראשוני לחשיפת 

"סל שיקום" בנושא בריאות  הנפש בעיר.
רחב  מענה  ניתן  שיקום"  "סל  במסגרת 
מתוך  הנפש,  בריאות  בנושא  למתמודדים 

נחשף  לראשונה  מענים.  "סל"  של  מכלול 
הניתנים  המענים  הרווחה,  אגף  עובדי  בפני 
משרד  כשראשי  קבלתו,  וסדר  זו,  במסגרת 
את  מציגים  למפגש  שהגיעו  הבריאות 

התוכנית לכל פרטיה.
הרווחה,  אגף  עובדי  השתתפו  באירוע 
נציגי קופות חולים, ונציגי ארגונים ועמותות 

כהמשך  באלעד,  התושבים  עבור  הפועלים 
אגף  ביוזמת   לאור  שיצא  המידע  לדפי 

הרווחה.
שהשתתף  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
אלעד  שתושבי  שמח  הוא  כי  אמר  במפגש, 
תיק  מחזיק  הנדרשים.  המענים  את  יקבלו 
הרב  ובניה  לתכנון  הועדה  ויו"ר  הבריאות 

אבי שטרן אמר שיום זה חשוב לכלל הציבור 
בעיר. 

ראש  למדיניות  המשך  היא  זו  פעילות 
המענים  את  ותושב   תושב  לכל  לתת  העיר 
ולאור  בס"ד,  ילדים  ברוכת  כעיר  הנדרשים, 
של  לפתחו  העומדים  הגדולים  האתגרים 

האגף.

ביוזמת "מיצוי זכויות" באגף הרווחה



 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם מזמין מוקדם ומרוויח! 

הפסח שכולם חיכו לו! 
MELIA-ב שינפלד 

בפסח זה קורה... המלון היוקרתי שתמיד חלמנו להגיע אליו!
MELIA GRAND HERMITAGE מלון דגל של רשת MELIA מהמובילות בעולם 

עם 350 מלונות ב-40 מדינות. המלון יושב על קו החוף בחולות הזהב הקסומים ליד ורנה ויש בו הכל: 
שטחים ציבוריים רחבים | בריכות חיצוניות ובריכה פנימית | ספא בריאות מפנק | בית כנסת מפואר | מכון 

כושר | לובי מלכותי | חדרי אוכל ענקיים מעוצבים לחג | טרקלין אירי עם שתייה וכיבוד חופשי | מיני קלאב לילדים

חדש... מהפך במזרח!
חופשת קדם קיץ 

שינפלד בבנגקוק
 HILTON CONRAD BANGKOK
   .מלון 5 כוכבים מפואר של רשת הילטון HILTON CONRAD BANGKOK  
אירוח מפנק בסוויטות רזידנס גדולות עם סלון נפרד לחדר שינה.   טיולי כוכב 
מרכז  האורז,  שדות  הצף,  השוק  המלך,  ארמון  ובנגקוק,  בתאילנד  מדהימים 
אוכל   - במזרח  לראשונה    ועוד...  פילים  על  רכיבה  סיאם,  הענק  השופינג 
ברמה הגבוהה ביותר! שפים של של שינפלד תיירות זוכי פרסים בינלאומיים 

מכינים לכבודכם סעודות מלכים בחדרי האוכל היוקרתיים במלון. 

 28
שנה ניסיון
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 מבטיחים ומקיימי
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הגר"מ שטרנבוך שבת לראשונה באלעד
לבית האכסניה הגיעו לביקור רבה של אלעד הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן וכן ראש העיר 

הרב ישראל פרוש  במספר דרשות שנשא בעיר עורר על חינוך הבנים ולימוד התורה 

ונהורא מעליא

השבוע נערכה בהיכל ישיבת 'נהורא דאורייתא' באלעד 
שמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי בנו של ראש 
הישיבה הגאון רבי מאיר דהן, בהשתתפות המרא דאתרא 

הגרש"ז גרוסמן שדיבר על מעלת הישיבה והעומד בראשה

 פישל רוזנפלד

מאת: מנדי קליין

'העדה  ראב"ד  אלעד:  בעיר  היסטוריה 
השבת  שהה  שטרנבוך  הגר"מ  החרדית' 
לראשונה בעיר. לקראת השבת הנדירה אף 
המרכזיות  והקהילות  אלעד  עיריית  יצאו 

בעיר במודעות ברכה לקראת בואו לעיר. 
הגיע  שישי,  ביום  לעיר  הגיעו  עם 
רבי  הגאון  אלעד  העיר  של  רבה  למעונו 
ר'  עם  יחד  שליט"א  גרוסמן  זלמן  שלמה 
שמואל גרוסברד סגן ראש העיר, ודן עימו 

בעניני הלכה ועניני השעה בעיר.
עם כניסת השבת נשא מרן פוסק הדור 
הגר"מ שטרנבוך שליט"א דברים נרגשים 
שרגא"  "מאור  המרכזי  הכנסת  בבית 

בהשתתפות אלפים מתושבי העיר.
חז"ל  מאמר  על  עמד  דבריו  בתוך 
בזמן  בישראל  להלחם  הגיעו  שעמלק 
שגם  ואמר  התורה,  מן  ידיהם  שרפו 
בזמנינו שורש כל הגזרות על כלל ישראל 

רפיון  מחמת  היא  ובגשמיות  ברוחניות 
בתורה.

כלי  של  הנוראה  הפירצה  על  זעק  כן 
המשחית האינטרנט ודומיו, והזכיר שרבים 
מבין הגיטין המגיעים לפני הבד"צ שורש 
וכי  הפרוץ,  מהאינטרנט  התחיל  הנפילה 

חובה לטכס עצה לעצור בעד המשחית.
הכנסת  בבית  התפלל  בבוקר  בשבת 
"חניכי הישבות רמת מאיר" שם אף נערך 
למעמד  לנינו.  המצווה  בר  לרגל  הקידוש 
האיזור,  מתושבי  רבים  נהרו  הקידוש 
תורה,  ומרביצי  ישיבות,  ראשי  רבנים, 
ואישי ציבור, ובהם ראש עריית אלעד הרב 
גרוסברד  שמואל  ר'  וסגניו  פרוש  ישראל 

ור' אברהם שטרן.
שליט"א  מרן  נשא  הקידוש  במהלך 
בניהם,  בחינוך  ההורים  חובת  על  דברים 
רבי  הגאון  מרן  שכאשר  סיפר  ובדבריו 
בלונדון  הוריו  בבית  ביקר  וסרמן  אלחנן 
ור'  עבורו,  ברכה  אמו  ממנו  ביקשה 

ת"ח  גדלים  שלא  בנימוק  סירב  אלחנן 
ותפילות  והשקעה  מחינוך  אלא  מברכות 
לר'  אמרה  שאמו  לאחר  רק  ההורים,  של 
אלחנן: אני אלמנה ואני מבקשת ממך אנא 
ברכהו, מיד הסכים ר' אלחנן זצ"ל ובירך 
למעונו  נכנסו  השבת  במהלך  רב.  בחום 
ישיבות  וראשי  תורה  מרביצי  רבנים 

להתייעצויות הלכתיות ולעצה וברכה.
דרעוין,  רעוא  שעת  שלישית  בסעודה 
נשא  שם  ויז'ניץ  דחסידי  לביהמ"ד  הגיע 
ועורר  השעה,  חובת  על  בהרחבה  דברים 
ונפלאותיו  ד'  ניסי  לראות  שעלינו  כך  על 
השומר על הישוב בארצינו בניסים גלויים 
זעק  וכן  התורה,  לומדי  בזכות  והכל 
האינטרנט  של  הפירצה  על  שוב  בדבריו 

שמכה בבתי ישראל.
ראש  למעונו  נכנס  השבת  בצאת 
פרוש  ישראל  הרב  אלעד  עיריית 
תושבי  בשם  לו  והודה  וברכה,  לעצה 
שחיזקה  המרוממת  השבת  על  העיר 
בעיר. התורה  קרן  את   והרימה 

 הגר"מ שטרנבוך עם הגרש"ז גרוסמן ועם ראש העיר פרוש



בשבח והודאה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו

ובפרט בהולדת בתנו תחי'

הנני מזמין באופן אישי
כל אחד ואחד מתושבי העיר
להשתתף יחד עימי בשמחתי

שאערוך אי"ה בבוקר השבת
ב'היכל הכינוסים' ויזניץ

רחוב יונתן בן עוזיאל 34
החל מהשעה 10:30

ובשמחתכם ישמח לבנו גם אנו

בידידות
ישראל פרוש
ראש העיר

בקידושא 
רבה

ערש"ק פרשת משפטיםבס"ד
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מלשכת ראש העיר לספארי. הבז הפצוע מועבר לטיפול

מאות הצטרפו 
למאוחדת באלעד

מאוחדת הרחיבה לאחרונה את שירותיה לצד הצטרפות 
בכירי רפואה מובילים  ר' משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז 
במאוחדת: "מאוחדת מצויה בקשר תמידי עם רבני העיר 

וגדולי התורה ומתאימה את שירותיה לציבור שומרי התורה 
והמצוות בעיר מבלי להתפשר על איכות ושירות"

לצד ההתרחבות המשמעותית

מאת: יעקב פלדמן

תנופת התפתחות והתרחבות משמעותית 
מאוחדת  של  הרפואה  בשירותי  מורגשת 
באלעד עם הצטרפותם של מאות לקוחות 
הרפואה  משירותי  שייהנו  חדשים 
ברחבי  המרפאות  ומפרישת  המקצועית 

העיר. 
ללקוחות  הניתנים  הרפואה  שירותי 
שדרוג  באחרונה  עברו  באלעד  מאוחדת 
מומחי  בהוספת  היתר  בין  משמעותי, 

רפואה בכירים ומובילים בתחומם.
באלעד  לקוחות מאוחדת  יכולים  בנוסף 
באלעד  הנפש  רפואת  לשירותי  לזכות 
באלעד  הנפש  בריאות  צוות  באמצעות 
הקיים במרפאות בהם: ד"ר סיזיקוב מיכאל 
 - טוביה  יצחקי  וד"ר  ילדים  -פסיכיאטר 

פסיכיאטר מבוגרים.
מרפאות   3 ישנם  באלעד  כן  כמו 
בשמאי  יצחק,  בנחלת  הממוקמות 
מאוחדת  של  הרפואה  שרותי  ובויז'ניץ.  
. השירותים  בעיר  הם מהמובילים  באלעד 
עד  בבוקר   8 משעה  במרפאות  ניתנים 

השעה 8 בערב. 
רפואת  שרותי  יצחק:  נחלת  במרפאת 
בנוסף  מורחבים.  ומשפחה  נשים  ילדים, 
שרותי רפואה מקצועיים: אנדוקרינולוגיה 
 , אורולוגיה  גרון,  אוזן  אף  ילדים, 
פרקי    US+ וילדים אורתופדיה מבוגרים 
כירורגיה  למבוגרים,  דיאטנית  ירכיים, 
קלינית,  ופסיכולוגית   פסיכיאטר  ילדים, 

עו"ס, פיזיותרפיה וקלינאית תקשורת.
ילדים  לרפואת  נוסף  שמאי:  במרפאת 

נשים  ילדים,  לריאות  מומחה  ורופא 
 : מקצועיים  רפואה  שרותי  ומשפחה, 
רפואת  גרון,  אוזן  אף  פלסטית,  כירורגיה 

עור, אורתופדיה  ודיאטנית לילדים. 
רפואת  שרותי  ניתנים  ויז'ניץ  במרפאת 

משפחה, ילדים .
סאונד,  אולטרה  מכון  שרותי   כן  כמו 
רנטגן, בתי מרקחת , מרפאות שיניים ועוד.

כהן:  משה  ר'  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
להוספת  העת  כל  שוקדת  "מאוחדת 
היתר  בין  לקוחותיה.  למען  שירותים 
העיר  רבני  עם  תמידי  בקשר  מצויים  אנו 
לציבור  במיוחד  השירות  את  ומתאימים 
להתפשר  מבלי  והמצוות  התורה  שומרי 
מאות  של  הצטרפותם  ושירות.  איכות  על 
מהווה  בעיר  למאוחדת  חדשים  לקוחות 
ואנו  הרבה,  הרצון  לשביעות  וסימן  אות 
השירותים  הרחבת  על  להודיע  שמחים 

למען לקוחותינו". 
אלעד:  מרפאות  מנהלת  מ.רוזנטל  גב' 
"על אף הגידול המבורך במספר הלקוחות 
דוגלת מאוחדת על שירות אישי ללקוחותיה 
גם  זאת  ולעשות  להמשיך  מתחייבים  ואנו 

בעתיד".

מרפאת 'מאוחדת' באלעד

מאת: אהרן נצר

בז  להצלת  ארגונים  בין  פעולה  שיתוף 
להמשך  הועבר  ברגלו,  פצוע  שהיה  מצוי 
רשות  של  בר  לחיות  החולים  בבית  טיפול 

הטבע והגנים והספארי ברמת גן.
רשות  נציגי  פנו  השבוע,  הערבים  באחד 
הטבע והגנים ויחידת הפיצו"ח )פיקוח צומח 
וחי( של משרד החקלאות, ללשכת ראש העיר 
אלעד, וסיפרו כי הגיעה אליהם פניה מתושב 
הם  פצועה.  ציפור  במרפסתו  שמצא  העיר, 
הציפור  בהעברת  העירייה  סיוע  את  ביקשו 
רשות  בר של  לחיות  החולים  בבית  לטיפול 

הטבע והגנים והספארי ברמת גן. 
עירוני,  האכיפה/שיטור  יחידת  מנהל 
שעודכן במקרה, הגיע למקום יחד עם אנשי 
היחידה, ואלה העבירו את העוף,  בז מצוי, 
בית החולים לחיות  שהיה פצוע ברגלו, אל 
בר , שם יטפלו  בפציעה, בתקווה להחזירו 

אל הטבע.
הבז הוא עוף דורס מוגן, המצוי בישראל 
בכל חלקי הארץ. מקום חיותו מתפרש גם על 
שטחים חקלאיים אך גם בשטחים עירוניים. 
הוא ניזון בין השאר ממכרסמים, ובכך מסייע 
לחקלאות בישראל במיגור עכברים ומזיקים.

בז פצוע שנמצא בעיר אלעד הועבר לטיפול בביה"ח 
לחיות בר של רשות הטבע והגנים והספארי ברמת גן

הבז הפצוע הועבר לטיפול

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או למייל:

ם
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גב
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ה 
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ה

ידע בעבודה בסביבה ממוחשבת
office ידע ונסיון בתוכנות

 5 ימים בשבוע
התחלת עבודה מיידית

סביבת עבודה נוחה
תנאים מצויינים למתאימה

מזכירת חברה
דרושה

yakov@kav-itonut.co.il

רקע בניהול משרד - 3 שנים לפחות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

באלעד

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת 

משרה מלאה
תנאים טובים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו
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ד

ע
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ה 
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ה

לסניפנו באלעד
Yakov@kav-itonut.co.il:קו"ח למייל

או לפקס: 03-5796645

מנהל 
מכירות

דרוש
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מאת: יעקב אמסלם

מועצת  חבר  בטכנולוגיה:  המאבק 
התורני  החינוך  מעיין  רשת  ונשיא  החכמים 
למחנכים  חריף  מכתב  שיגר  יוסף  הגר"ד 
דורש  הוא  ובו  החינוך  ברשת  ולמחנכות 
להחזיק  שלא  התחייבות  על  לחתום  מהם 
טלפון לא כשר. במכתבו הזכיר בעל ה'הלכה 
ברורה' את דעתו של אביו מרן הגר"ע יוסף 

על השימוש במכשירים אלו.
בתחילת מכתבו כותב הגר"ד: "הנני פונה 
השימוש  אודות  חיבה  של  בקריאה  אליכם 
שכידוע  ניידים,  סלולריים  טלפון  במכשירי 
חמורה  באזהרה  ישראל  גדולי  כל  יצאו 
שלא להשתמש במכשירים פרוצים, ובפרט 

במכשירים המחוברים לאינטרנט".
של  קריאתו  את  כאמור  מזכיר  הגר"ד 
במכשירים  השימוש  נגד  הגר"ע  מרן 
פרסם  שנים  כמה  שלפני  "ידוע  הפרוצים. 
ומוחלט  חמור  איסור  זצ"ל  מרן  אאמו"ר 

בטלפונים  להשתמש 
הכשר,  להם  שאין  ניידים 
ורק  אך  להשתמש  ושיש 
להם  שיש  במכשירים 
מרבנים  ברור  הכשר 
בדקו  אשר  מוסמכים 
שמותר  וקבעו  היטב 
אלו,  במכשירים  להשתמש 
הדבר  לפרסם  הורה  ובזמנו 
המחנכים  בקרב  גם  בשמו 
"מעיין  שברשת  והמחנכות 

החינוך התורני".
גם  הם  אלו  "דברים 
ורבנן  מרנן  של  דעתם  על 
התורה  חכמי  מועצת  חברי 
שלום  רבי  מרן  יבלחט"א, 

בעדני  שמעון  רבי  ומרן  שליט"א  הכהן 
הגדולים  הגאונים  הרבנים  ומרנן  שליט"א, 
רבי משה מאיה ורבי ראובן אלבז שליט"א".
הגר"ד יוסף מוסיף ומדגיש כי חל איסור 
בשעות  שלא  גם  המכשיר  החזקת  על 
הנזקים  את  לציין  "למותר  הלימודים. 
משימוש  להיגרם  העלולים  הנוראים 
והניסיון  פרוצים,  ניידים  טלפון  במכשירי 
לירידה  גורם  בהם  השימוש  כי  מוכיח 
ובוודאי  קשים,  ולמכשולות  נוראה  רוחנית 
ראוי  אינו  אלו  במכשירים  שמשתמש  שמי 

לשמש כמחנך לילדי ישראל".
רשת  למנהלי  הגר"ד  מורה  זה  בשלב 
מכל  ולדרוש  ההוראה  את  לאכוף  החינוך 
שלא  התחייבות  על  לחתום  המחנכים 
האמור,  "לאור  אלו.  במכשירים  להשתמש 
אבקש מהנהלות המוסדות הקשורים לרשת 
התחייבות  לקבל  התורני'  החינוך  'מעיין 
העוסקים  המלמדים  מכל  כך  על  חתומה 
מוסיף  הגר"ד  בהוראה". 
אמורים  הנ"ל  "הדברים  כי 
המפקחות,  כלפי  גם  כמובן 
המנהלות והמורות במוסדות 

לבנות".
"אשא תפילה לפני השי"ת 
בידינו  ה'  שחפץ  שנזכה 
יצלח, להמשיך ולעמוד על 
משמר החינוך הטהור לבני 
והנני מברך  ישראל,  ובנות 
להמשיך  שתזכו  אתכם 
חוצה  מעינותיכם  להפיץ 
מתוך נחת ושלוה ובריאות 
איתנה ואורך ימים ושנות 
וכל  שמחות  ושובע  חיים 

טוב אמן".

מאת: עוזי ברק

והסביבה  הרצוג  קריית  מתושבי  המונים 
חיזוק  בכנס  שעבר  שלישי  ביום  חלק  נטלו 
בראשות  אברהם''  ''אהלי  הכנסת  בבית 
בכינוס  שליט"א.  חזקיהו  משה  רבי  הגאון 
נשאו דברים הגר"מ חזקיהו שליט"א, הסופר 
ההתמכרות  על  מחקרים  שהביא  לוי  קובי 
שמחזיק  מי  של  נמנעת  והבלתי  הקשה 

מכשיר שאינו חסום.
לציון  הראשון  נשא  המרכזי  המשא  את 
הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א שבא 
במיוחד כדי לעורר על נושא כאוב זה. הוא 
הנוראה  המגיפה  אודות  על  בדבריו  הרחיב 
המכשירים  בעקבות  רבים  בתים  פירוק  של 
''לא שמעתי ולא סיפרו לי, אלא  האסורים. 
מקרים  של  ספור  אין  תיקים  דרכי  עברו 
שיהודי  להאמין  שלא  כאלו  ביניהם  קשים, 
הגיעו  שהם  ומתברר  לכך.  יגיע  שמים  ירא 

לכך ע"י אינטרנט שאינו חסום כהלכה''.
ליוזמה  בדבריו  התייחס  הראשל"צ 
הברוכה שמכה גלים בכל הארץ שמתעוררים 
על  ידם  בחתימת  לקבל  וברצון  באהבה 
שאינו  מאינטרנט  להישמר  'חבר'  טופס 
הרצוג  שבקריית  כך  ועל  כהלכה,  מסונן 
לבדה נאספו בשנה האחרונה למעלה מאלף 

בכבודו  חתם  הראשל"צ  'חבר'!  חתימות 
את  מברך  ''אני  ואמר  הטופס  על  ובעצמו 
למה  כעת.  שיחתמו  אלו  ואת  שחתמו  אלו 
אלפים''.  לעשרת  להגיע  צריכים  אלף,  רק 
רצון  ועם  מרוממת  בתחושה  יצא  הציבור 
עז לברר במוקד הייעוץ המקצועי את דרכי 
הסינון במקומות העבודה לתקן את הנדרש 

ולזכות להצטרף ל'קבלה הציבורית'.
כינוס זה הוא כינוס 'אגודת חברים' ה-18 
נוספים  כינוסים  ברק.  בני  בעיר  שנערך 
נעשו במספר שכונות בירושלים, באופקים, 
הדר-פתח-תקוה  בגני  ברכפלד,  באחוזת 

וברחובות.

פרסום ראשון: חבר מועצת החכמים הגר"ד יוסף המשמש 
כנשיא רשת 'מעיין החינוך התורני' הוציא הוראה למחנכים 
שלא להשתמש במכשירים פרוצים גם שלא בשעות הלימודים

את הדברים אמר הראשל"צ הגאון הגדול רבי יצחק יוסף 
שליט"א בכינוס 'אגודת חברים' בקריית-הרצוג בעניין חסימת 

אינטרנט כהלכה במקומות העבודה

"דרשו מהמורים התחייבות חתומה שלא 
לעשות שימוש במכשירים לא כשרים"

"מרבית התיקים הקשים מקורם 
באינטרנט שאינו חסום כהלכה''

מכתבו של הגר"ד יוסף

הראשל"צ נואם בכינוס

מאת יבניאל שירם
לקרות  עומדים  נפלאים  דברים  הרבה 
בפסח.  תיירות  שינפלד  של  לאורחים 
בפעם  להגיע  הולכים  הם  כל,  קודם 
 MELIA GRAND למלון  הראשונה 
HERMITAGE מלון ברמה 5 כוכבים של 
עם  בעולם  מהמובילות   MELIA רשת 
שנבחרה  מדינות,  ב-40  מלונות   350
להבטיח  כדי  תיירות  שינפלד  ידי  על 
לבית  לפסח.  המושלמת  החופשה  את 
כבר  להגיע  חלמו  הזה  המיוחד  המלון 
זמן, והנה החלום מתגשם בפסח  הרבה 
בחולות  ממוקם  המלון  בית  הקרוב. 
הזהב המקסימים על חוף הים ליד ורנה 
האווירה  את  מספק  המלון  בבולגריה. 
ברמה  אירוח  עם  לחג,  המושלמת 
שטחים  הכל!  בו  ויש  ביותר,  הגבוהה 
חיצוניות  בריכות  רחבים,  ציבוריים 
ובריכה פנימית, ספא בריאות מפנק, בית 
כנסת מפואר, מכון כושר, לובי מלכותי, 
חדרי אוכל ענקיים, טרקלין אירי המציע 
מיני-קלאב  חופשי,  ושתייה  כיבוד 
מלהיבות. אטרקציות  ועוד   לילדים 
שינפלד  של  הטובה  ההיכרות  בעקבות 
תיירות עם האזור של בולגריה והניסיון 
הקיץ  בחופשות  השם  ברוך  המוצלח 
הקודמות בפמפורובו ובחופשות הפסח 
לאזור  לנסוע  החליטו   – השמש  בחוף 
לאזור  הפעם  נוספת.  פעם  הזה  היפה 
הים  של  הבולגרית  “הפנינה  ורנה  העיר 
המדרחוב  בזכות  שידועה  השחור” 
הקניות  מרכזי  עם  שלה  המרשים 
וגנים  גלריות,  תרבות,  אזורי  החדשים, 
בדולפינריום  ביקור  בשילוב  מטופחים 
הוא  חולות הזהב  ימי מרהיב.  עם מופע 
לעיר  צפונית  מאוד  אהוב  נופש  אזור 
על  הנפרש  ועדין  זהוב  חול  בעל  ורנה, 
מעיינות  קיימים  באזור  החוף.  קו  כל 
לטיפולי  ואפשרות  מרפאים  מינרליים 

בריאות וספא ומגוון סוגי ספורט ימי.
אוהבי הטיולים ישמחו לגלות מגוון עצום 
של טיולים שניתן לעשות לכל האתרים 
והסביבה.  בולגריה  של  המרתקים 
הדיג,  עיירת  נסבאר  היפה,  לבורגס 
הארכיאולוגית,  השמורה  קליאקרה 
לילדים,  פארק  ולונה  דולפינים  מופע 
הכפרים האותנטיים של בולגריה, טיול 
ברומניה,  קונסטנצה  יום(,  )חצי  ג’יפים 
ציון הפלא יועץ שהבטיח “כל מי שיבוא 
על קברי בטהרה לאחר טבילה במקווה 
ויתפלל בלב נשבר אני ערב לו שתתקבל 

תפילתו!” )קיים מקווה במקום(.
תיירות?  בשינפלד  דווקא  לבחור  מדוע 
שנות   28 כמובן!  הניסיון,  בגלל 
מתמיד  באופן  עובדים  במהלכן  ניסיון 
לשנה,  משנה  ולהשתפר  לשפר  כדי 
המושלמות  החופשות  את  ולהעניק 
שלהם.  המרוצים  הלקוחות  לאלפי 
הגבוהה  ברמה  אירוח  מספקת  החברה 
חדרי האוכל הענקיים במלון  ביותר עם 
מזנונים  של  ענקיים  בארים  יהיו  בהם 
גדולים, ארוחות בוקר, צהרים וערב עם 
משקאות ויין חופשי. טובי השפים מבית 
שינפלד תיירות יבשלו את ארוחות החג 
כולל את סעודת ליל הסדר המלכותית, 
עם עורכי הסדר המכובדים הרב שמואל 
אלגרבלי.  אלירם  ועו“ד  בראונשטיין 
תהיינה גם הופעות ענק של גדולי הזמר 
היהודי החזן העולמי יוסי שוורץ, וחזקי 
סופר המצויין ממשיך דרכו המוזיקלית 
של ר’ שלמה קרליבך. במהלך החופשה 
יעמוד במלון הטרקלין האירי שבו יהנו 
שלא  לפסח  כשרים  מטעמים  האורחים 
דברים  כאלו  להכין  שאפשר  תאמינו 

טעימים גם בחג!
איך אומרים בשינפלד? על חופשה ברמה 
לא מתפשרים, ובייחוד על חופשת פסח 
וודאי שלא מתפשרים. להזמנות ופרטים 
תיירות  שינפלד  למשרדי  לפנות  נא 
לאתר  לגלוש  או   03-6189999 בטלפון 

www.shainfeld.com האינטרנט

החופשה 
הכי יוקרתית לפסח 

MELIA-שינפלד ב

בחברת שינפלד תיירות ההתרגשות לקראת פסח בשיאה. 
מלון MELIA היוקרתי שתמיד חלמו להגיע אליו סוף סוף 

נמצא בהישג יד, ובפסח בעזרת השם זה קורה!
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דיירי 'בית מרים' של 'אהל שרה' שבשכונת 'נועם אלימלך' בבני 
ברק נאלצים לעבור עקב אי התאמת הדירה למגורי הנכים. השכנים 

התארגנו ומבקשים; 'אל תעזבו אותנו; אתם ה'קמע' שלנו' 

הכנסת אישרה: ייאסר 
עיקול מטלטלין מבתי כנסת
הצעת החוק נולדה בעקבות פנייתו של סגר"ע ת"א הרב 
נתן אלנתן נוכח פשיטת פקחי עיריית ת"א על בתי כנסת 
בעיר, ביניהם בית מדרשו של האדמו"ר מביטשקוב ביפו 

 ח"כ בן צור: "החוק החדש  ימנע פגיעה חמורה 
ברגשות המתפללים ובקדושת בתי הכנסת"

מאת: אלי שניידר

שניה  בקריאה  אתמול  אישרה  הכנסת 
סיעת  יו"ר  של  החוק  הצעת  את  ושלישית 
ש"ס ח"כ הרב יואב בן צור לפיו ייאסר עיקול 
חובות.  בעקבות  הכנסת  מבתי  מיטלטלין 
מדובר בתיקון חשוב עבור מאות בתי כנסת 
התחזוקה  בשל  כספיים  לחובות  שנקלעו 
במתפללים  פוגעים  והעיקולים  היקרה, 

וקדושת המקום.
אנשי  כאשר  שנה,  כחצי  לפני  נולד  החוק 
הגביה  מחלקת  מטעם  לפועל  ההוצאה 
כשמונה  על  פשטו  אביב  תל  עיריית  של 
בתי  מקירות  מזגנים  ועקרו  בעיר  כנסת  בתי 
חובות  בשל  זאת  ריהוט,  והחרימו  הכנסת 
בבית הכנסת  בין השאר מדובר  ישנים.  מים 
בית  וכן  עופר  נווה  בשכונת  אהרון"  "היכל 
מדרשו של האדמו"ר מביטשקוב ביפו, ועוד. 
בעקבות הפשיטה פנו גבאי בית הכנסת לסגן 
שהצליח  אלנתן,  נתן  הרב  ת"א  העיר  ראש 
הדברים.  להסדרת  עד  העיקולים  את  לעצור 
הרב אלנתן פנה למזכירות סיעת ש"ס בכנסת 

כדי לתקן את החוק הקיים היום. 
יכול  זה  ומחר  אביב  בתל  זה  "היום 
שבשל  ייתכן  לא  הארץ.  ערי  בכל  להתרחש 
הכנסת  בית  בתפקוד  יפגעו  לעירייה  חוב 
והוסיף,  אלנתן  אמר  במתפללים",  ויפגעו 
את  לעצור  יכול  הפרטי  האזרח  בעוד  כי 
כלל  שבדרך  מקדמה  בתשלום  העיקולים 

מסתכמת בסכום קטן, הרי שגבאי בתי הכנסת 
לא יכולים לעמוד בסכומים של עשרות אלפי 

שקלים כמקדמה".
מי שהרים את הכפפה הוא יו"ר סיעת ש"ס 
ח"כ יואב בן צור, שמיהר להגיש הצעת חוק 
ההוצאה  לחוק  המוצע  התיקון  לפי  בנושא. 
לפועל התשכ"ז-1967, יתווסף סעיף "מניעת 
בדברי  תפילה".  מבתי  מיטלטלין  עיקול 
הקיים  הדברים  "במצב  כי  נאמר,  ההסבר 
כנסיה  או  מסגד  כנסת,  בית  כאשר  עתה, 
הינם חייבים ומתנהלים כנגדם הליכי הוצאה 
מיטלטלין  יעוקלו  כי  מניעה  אין  לפועל 
בכך  יש  מתנהל  זה  הליך  כאשר  מהמקום, 
פגיעה חמורה ברגשות המתפללים ובקדושת 

המקום.
"חרף המוצע בהצעת חוק זו, אין מניעה כי 
ניתן יהיה לפעול כנגד חייבים אלו באמצעות 
עיקולי בנקים ותפיסת כספים אחרים לטובת 
מינימאלית  פגיעה  תוך  החוב,  תשלום 
שאין  מקום  הקדושים  המקומות  בקדושת 
בכך צורך. הצעת החוק מבקשת להורות כי 
מעיקול  הפטורים  קדושה  לתשמישי  בנוסף 
ו/או  מסגדים  כנסת  בבתי  לחוק,  בהתאם 
כנסיות לא יתאפשר עיקול מיטלטלין לטובת 
נאמר בדברי  גביית החוב בהוצאה לפועל", 

ההסבר.
כאמור, אתמול בלילה הכנסת אישרה פה 
אחד, בקריאה שניה ושלישית את החוק אשר 

נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

מאת: מנדי כץ

השבוע  הופתעה  שרה'  'אהל  הנהלת 
בבני  אלימלך'  'נועם  שכונת  מרבני  כשאחד 
צפת  ברחוב  הארגון  במשרדי  הופיע  ברק 
דרך  היא  איזו  וראו  צאו  להם,  'אמר  בעיר. 
אומר  יוסי  האדם...רבי  בה  שידבק  טובה 
במשנה  דבריו  את  הרב  פתח   - טוב!  שכן 
במסכת אבות - נאה דורשים, נאה מקיימים. 
הבקשה בשם השכנים הייתה, יש לומר, לא 
מזה  גרים  בשכונה  הדירות  באחת  מפתיעה. 
בעלות  'מיוחדות'  בנות  כמה  שנים  כמה 
מוגבלות שכלית התפתחותית, ביחסי שכנות 
מצוינים. הבנות מוזמנות לשמחות השכנים. 
ובמועדים  בשבתות  לקניות.  יחד  יוצאים 
סועדים  ויחדיו  מטעמים  השכנות  מביאות 
נקלטו  באחרונה  במינה.  מיוחדת  באווירה 
בדירה כמה בנות מוגבלות הנזקקות לעגלות 
נכים  לתנועת  הדירה  אי התאמת  עקב  נכים. 
את  להעביר  החלטה  לקבל  ההנהלה  נאלצה 
הדיירות לדירה מתאימה. השכנים מבקשים 
ברחמים; אנא אל תעזבו אותנו, אתן ה'קמע' 
מלכה  הגב'  שרה',  'אהל  מנהלת  שלנו!'. 
וינברג הודיעה כי בכוונתה לנסות לגייס את 
התקציב הנדרש ולהתאים את הדירה לצרכים 

המיוחדים.
הדורש  הבינלאומי  התקן  תו  כך,  ובתוך 
במיוחד  גבוהים  בסטנדרטים  שירות  מתן 

ע"י  באחרונה  הוענק   -  ISO 9001 2008
הדיור  למערך  הישראלי  התקנים  מכון 
היוקרתי  התו  שרה'.  'אהל  של  הקהילתי 
ניתן לאחר תהליך התמקצעות, תוך הכשרת 
הסקטורים, במהלך השנתיים  בכל  הצוותות 

האחרונות. 
מערך  של  הטובים  בשכנים  הכרה  מתוך 
באחרונה  זכתה  שרה',  'אהל  של  הדיור 
הוקרה  לאות  ברק  מבני  פרידמן  משפחת 
 .2015 לשנת  שלם'  'קרן  של  טובה  לשכנות 
השלטון  מרכז  ע"י  הפועלת  הקרן  בנימוקי 
למתן  הרווחה  משרד  בשיתוף  המקומי 
לאדם  שירותים  פיתוח  בתחום  מקיף  סיוע 
כי  נכתב  התפתחותית,  שכלית  מוגבלות  עם 
ומיטיבה  טובה  שכנות  בשל  הוענק  'האות 
התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים 
המיוחד  האדם  וקבלת  בקהילה  המתגוררים 
ליצירת  והשראה  דוגמא  המהווה  באופן 

אחווה, רעות ושילוב קהילתי'.

באחת מדירות הדיור הקהילתי של 'אהל שרה'

השכנים התחננו: "אתם ה'קמע' 
שלנו; אין מצב שתעזבו אותנו"

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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רפורמת התחבורה של דרעי יצאה לדרך
השבוע החלה לפעול רפורמת התחבורה של השר אריה דרעי להנחות לכלל התחבורה הציבורית בגובה של 14.5 אחוזים 
 השר דרעי סייר בתחנת אוטובוס בשכונת שמואל הנביא, לבדוק את יישומה בשטח וקיבל ברכות מאזרחים והורים 

למשפחות ברכות ילדים  דרעי: "שמח להביא את ההנחה הגדולה שניתנה אי פעם בתחבורה הציבורית"

מאת: מנדי כץ

סייר  דרעי  אריה  הפנים  שר  ש"ס  יו"ר 
שמואל  בשכונת  אוטובוס  בתחנת  השבוע 
יישום ההוזלה  הנביא כדי לבחון מקרוב את 
בתעריפי התחבורה הציבורי. כידוע, השבוע 
 14.5 בסך  המע"מ  הפחתת  לתוקף  נכנסה 
ברחבי  הציבורית  התחבורה  בכל  אחוזים 
הפנים  יו"ר ש"ס שר  יוזמתו של  פרי  הארץ, 

אריה דרעי. 
האוטובוס  בתחנת  עמדו  רבים  ממתינים 
נגשו אל השר דרעי, לחצו את ידו וברכו אותו 
על ההוזלה שבאה לידי ביטוי בעשרות שקלים 
בחודש ומאות שקלים בשנה. כך למשל, אחד 
רכישת  של  קבלה  השר  בפני  הציג  הנוסעים 
שילם  שהשבוע  בירושלים,  חודשי  חופשי 
עבורה רק 213 שקלים. "חסכת לי הבוקר 37 

שקלים", אמר לשר. 
"זו עזרה אמתית למשפחות שלנו", אמרה 

להוציא  נדרשים  "אנחנו  הממתינות,  אחת 
מידי חודש מאות שקלים עבור 'רב קו' לילדים 
וההנחה כעת משמעותית מאד. למשפחה כמו 
אנחנו  מאד.  מסייע  זה  ילדים  ברוכת  שלנו, 

מרגישים את הלב שלך במהלך הזה".
כזכור, ההוזלה בתחבורה הציבורית היתה 
בבחירות.  ש"ס  של   0 מע"מ  מהבטחת  חלק 
השר דרעי נאבק במשך חודשים ארוכים עם 
המע"מ  בגובה  הוזלה  והשיג  האוצר  פקידי 
התחבורה  אמצעי  בכלל  הנסיעה  בתעריפי 

הציבורית )אוטובוסים עירוניים ובינעירוניים, 
שנה.  מידי  שקלים  מליון   650 בסך  רכבות( 
השר דרעי לא הסתפק בהחלטת משלה ועיגן 
לאחרונה  שעבר  מיוחד  בחוק  ההנחה  את 

בשלוש קריאות בכנסת.
שמח  "אני  בסיור:  היום  אמר  דרעי  השר 
שסוף סוף אחרי מאבק לא פשוט, עם ישראל 
הציבורית  התחבורה  משתמשי  כל   - כולו 
מרגיש היום הורדה של 14.5 אחוזים. ההנחה 

הכי גדולה שהייתה עד היום בתחבורה".

הנחה למדינות עשה. דרעי בסיור )צילומים: יעקב כהן(

פרויקט חדשני של מד"א מחולל 
מהפכה בתחום הצלת החיים

מאת: חיים רייך

לחולל  צפוי  אדום  דוד  מגן  השבוע  שהשיק  חדש  מערך 
מהפכה בתחום הסיוע הרפואי והצלת חיי אדם. 

הרעיון העומד בבסיס המיזם הענק והחדשני - שזכה לשם 
"נאמני חיים" - הוא שכל אזרח שעבר בשלב כלשהו הכשרה 
בסיסית של כ-20 שעות בעזרה ראשונה, מסוגל לבצע פעולות 
החייאה בסיסיות בחולה שלקה בדום לב – ובכך להגביר את 

הסיכויים להציל את חייו.
חיים,  הצלת  של  רבים  במקרים  כי  הוכיחו  רבים  מחקרים 
עשויות  בחולה  הטיפול  ותחילת  הראשוני  התגובה  לזמן 
להיות משמעויות גורליות באשר לסיכויים להציל את החולה. 
בשנים האחרונות הוכנסו במד"א שיפורים טכנולוגיים רבים 
המצמצמים משמעותית את זמני הטיפול בפניות וזמני ההגעה 
לחולים ופצועים. לשם הדוגמא, זמן המענה הממוצע לשיחת 

חירום במוקד מד"א הוא עד חמש שניות בלבד.
לחולה  ההגעה  זמן  את  יותר  עוד  לצמצם  במטרה  אולם, 
הוחלט  ביותר,  הקצר  הזמן  על  ולהעמידו  לב  בדום  שלקה 
לגייס לטובת הפרויקט כל אזרח שמעוניין בכך שהינו מעל גיל 
18 והוא בעל הכשרה בסיסית בעזרה ראשונה ועומד בתנאים 

המפורטים, יוכל להציל חיי אדם. 
יישומון  באמצעות  הפועלת  מיוחדת  איתור  מערכת 
במרחק  שנמצאים  המתנדבים  כל  את  תאתר  )אפליקציה( 
חולה  על  מד"א  למוקד  דווח  בו  מהמקום  בודדות  דקות  של 

שנזקק להחייאה ותזניק אותם למקום במקביל להזנקת צוותי 
החובשים  ידי  על  הניתנת  טלפונית  ולהדרכה  אדום  דוד  מגן 
האמבולנס  להגעת  עד  זאת   – מד"א.  במוקדי  והפרמדיקים 

למקום האירוע.
הסמארטפון  במכשירי  גם  תופיע  החדשה  האפליקציה 
המוגנים, על מנת שגם המתנדבים מקרב הציבור החרדי יוכלו 

להצטרף לנאמני החיים. 
מנהל אגף רפואה במד"א ד"ר רפי סטרוגו: "האירוע המרכזי 
לב-  דום  של  מקרים   הוא  לטפל  הזה  הפרויקט  מיועד  בו 
הפסקת זרימת דם למוח וללב עצמו . מכאן מתחילה הספירה 
את  לשרוד  הסיכוי  את  מקטינה  שעוברת  שנייה  כל  לאחור,  
האירוע ולצאת ללא נזק מוחי. אנו נאבקים על השניות והדקות 

הדם  זרימת  את  מהר  שיותר  כמה  לחדש  במטרה  הראשונות 
למוח. עד היום נתנו מענה  מכל הכיוונים האפשריים, פריסה 
וכו'  מד"א  כונני  מד"א,  אופנועני   , אמבולנסים  של  רחבה 
ידיים  וכיום הגענו למצב שברוב המקרים תוך כ-5 דקות יש 
של איש מד"א מקצועי המטפלות באדם  שעבר דום לב. כעת 
והניסיון  השונים  המחקרים  כל  שלפי  ואומרים  באים  אנחנו 
חייבים  הקיים  הזמן  את  גם  בשטח  שלנו  הרב  המקצועי 
פרויקט  נכנס  הזה  הצמצום  חלון  לתוך  ולצמצם.  להמשיך 
"נאמני חיים". כעת אנו ממשיכים לפעול בשיטות המקובלות 
עכשיו  מוסיפים  אנו  לכך  בנוסף  אולם  עצמן,  את  המוכיחות 
נדבך חדש של נאמני חיים המיועד לחפות על הפער של ה-5 
דקות הראשונות, כאשר נכון להיום הפער הזה של ה-5 דקות 
מכוסה רק על ידי הדרכה טלפונית של החובשים והפרמדיקים 

במוקד".  
מקיף  פורסם מחקר  לאחרונה  "רק  בין:  אלי  מד"א  מנכ"ל 
המוכיח כי ביצוע החייאה על ידי אזרחים שהוכשרו בביצוע 
פעולות החייאה בסיסיות ומוזנקים לאירועים כנדבך נוסף על 
שירותי רפואת החרום הרגילה גורם לעלייה בשיעור ההחייאות 
המוצלחות ושרידות החולים. אני קורא לציבור הרחב לקחת  
חלק במשימה החשובה הזו של הצלת החיים. יש בידכם את 
שעה  שעה  יום,  יום  חיים  ולהציל  להמשיך  לנו  לעזור  הכוח 
בכל פינה ברחבי ישראל. אין לי ספק שבזכות המיזם הזה ניתן 
פחות  תגובה של  לזמן  הודות  חולים  עוד   מידי שנה  להציל 

משלוש דקות".

כל אזרח בעל הכשרה בסיסית בעזרה ראשונה יוכל לקחת חלק במערך הכוננים הענק  אפליקציה )יישומון( מיוחדת 
שתושק גם בסמארטפונים המוגנים תאתר את נאמני החיים תזניק אותם בכל מקרה שנדרשת פעולת החייאה בסיסית
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מרי  האמריקאית  הסופרת  של  בסיפורה  ההולנדי  הילד  כמו 
מייפס דודג', שסתם עם הזרת את הפרצה בסכר, התייצב השבוע 
שר בישראל והניח את האצבע על הסדק בכותל. מול פרצופו 
הזחוח של נתניהו בישיבת הממשלה, פתח האיש את פיו ותקף 
את ההסדר שהובא להצבעה ובמסגרתו ניתן מעמד ממלכתי עם 
כניסה רשמית מהרחבה הראשית, לאתר קשת רובינסון - כמקום 

תפילה רשמי לנשות הכותל, לרפורמים ולקונסרבטיבים. 
"ההסדר שנעשה עם נשות הכותל בעייתי והיה חייב להיות 
הממשלה,  ישיבת  במהלך  המיניסטר  הסביר  אחרת",  מנוסח 
ולנשות  לקונסרבטיבים  לרפורמים,  לתת  צורך  שום  היה  "לא 
בוועדה  מטעמם  נציגים  שישה  ולמנות  רשמית  הכרה  הכותל 

ממשלתית עם הכרה ממלכתית".
שביקורת  האיש  בזעם  הגיב  לומר?",  רוצה  אתה  מה  "אז 

מקפיצה אותו, אף יותר מאשר דרישה לפרגן לאי מי מלבדו. 
"אני בא לומר שאני מתנגד להסדר כפי שנוסח", התריס השר 

מול פניו המתכרכמים של ראש הממשלה.
כן  גם  זאת  עשה  נוקבת,  ביקורת  שהשמיע  השני  השר 
באותו מעמד. הוא הסתכל לנתניהו בלבן של העיניים ובסגול 
דורות  שניים-שלושה  "בעוד  במילים.  חסך  ולא  השערות  של 
לראש  אמר  הוא  מלאה",  להתבוללות  יובילו  הרפורמים 
הם  לשעבר,  מנשותיו  אחת  וגם  מידידיו  שרבים  הממשלה 
חברי הקהילה הרפורמית בארה"ב, "ראינו איך צ'לסי קלינטון 
התחתנה, בחופה שנערכה על ידי כומר ורב. לשם אתם רוצים 
להוביל אותנו?". מתווה קלינטון לחלוקת 'האגן הקדוש' כבר 

יושם אפוא - בחתונתה של הבת צ'לסי.
בגלל  "דווקא  שונה,  הייתה  השני  המיניסטר  של  המסקנה 

שאני שולל את ההכרה ברפורמים, אצביע בעד ההסדר".
וכעת, לזהות הדוברים, שאומרת הכל. אם קראתם את כותרות 
לרגע שמדובר בשניים  וחשבתם  בביטאונים  והתדהמה  ההלם 
שתרעננו  כדאי  הממשלה,  בישיבת  שנכחו  החרדים  מהשרים 
מחדש את הדף. הנציגות החרדית הייתה שותפה מלאה להסדר 
שגובש השבוע. המחאה שהביעו החברים, הייתה זעקת שווא 

של 'זאב, זאב'. 
זאב  השר  הוא  הלב  מנהמת  יללה  שהשמיע  היחיד  הזאב 
אלקין. שר העלייה והקליטה, ובתפקידו הרלוונטי לעניין, השר 
לענייני ירושלים ומורשת, הוא הדובר הראשון שמצוטט לעיל. 
הדובר השני הוא שר התיירות יריב לוין. הטקסט הכמעט זהה 
של השניים הוביל למסקנות אישיות סותרות. האחד הצביע נגד, 
השני בעד. הנימוקים שהם הציגו בישיבת הממשלה משקפים 
הנציגים  השבוע  ניצבו  בפניה  הדילמה  את  משפטים  בשני 

החרדים.
ביום רביעי שעבר, הגיע מזכיר הממשלה היוצא והיועמ"ש 
הנכנס אביחי מנדלבליט כשהוא מלווה ברב הכותל והמקומות 
צמרת  עם  סיכום  לישיבת  רבינוביץ  שמואל  הרב  הקדושים 
דג"ל, דרעי, גפני וליצמן, במסגרתה הוצג המתווה שהובא ביום 

ראשון לאישור הממשלה.
ההסדר שהציג מנדלבליט נועד לנטרל מוקש שמונח ברחבת 
זה למעלה משלושה עשורים. ב-1980, 13 שנה אחרי  הכותל 
שחרור העיר העתיקה, התקבצו לראשונה מניינים מעורבים של 
העליונה  הכותל  ברחבת  והקונסרבטיבית  הרפורמית  התנועה 
צביון  על  ידע המאבק  וחג השבועות. מאז  בערב תשעה באב 
הכותל המערבי מורדות ומורדות. פרובוקציה גררה פרובוקציה. 

ויתור גרר התקפלות, בעיקר מצידם של חובשי כיפה. 
רובינסון'  'קשת  אתר  את  להכשיר  הראשונה  ההמלצה  את 
עבור נשות הכותל והתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית, קיבלה 
להקמת  העילה  ב-1998.  נאמן  יעקב  הפרופ'  בראשות  ועדה 
השבועות  חג  של  בבוקרו  שפרץ  חגיגי  עימות  הייתה  הוועדה 
גורשו  בטליתות  עטופות  נשים  העליונה.  הכותל  ברחבת 
מהרחבה על ידי המון המתפללים והמשטרה נאלצה למלט את 

המתעטפות אל מחוץ לשער האשפות. 
ועדת נאמן הוקמה במקור כדי לגבש מתווה בסוגיית הגיור, 
הורחבו  שנה,  אחר  שנה  ברחבה,  הפרובוקציות  לנוכח  אך 
הוועדה  המליצה  במסקנותיה  הגידור.  לתחום  גם  סמכויותיה 
על הקצאת קשת רובינסון )הקרויה על שם החוקר האמריקאי 

בקצה  העות'מאני(,  השלטון  תחת   ,1838 בשנת  אותה  שגילה 
הכותל,  לנשות  ייעודי  לאתר  והפיכתה  הכותל,  של  הדרומי 
מימוש  על  בשעתו  שניצח  מי  ולקונסרבטיבים.  לרפורמים 
דאז.  הממשלה  מזכיר  היה  הרפורמים  הנציגים  מול  המתווה 
הישנוני,  אופיו  בזכות  הרצוג, שנודע  )בוז'י(  יצחק  אחד בשם 

סלידתו ממדנים ושמירתו על זכות השתיקה. 
בהסדר שהוביל הרצוג דובר על 100 מתפללות לכל היותר 
הנציגים החרדים שהסבירו השבוע  פעם בשבוע.  שתתאספנה 
להם  שניתן  במה  יסתפקו  ושות'  הרפורמים  כי  טעם  בטוב 
בהחלטת הממשלה, מוזמנים לחזור 16 שנה לאחור, לחתימת 
כלשהו  מעמד  רובינסון  לרחבת  שהעניק  הראשון  ההסכם 
הרפורמיים  הנציגים  התחייבו  ההסדר,  במסגרת   .2000 בשנת 
ונכונות  אחריות  "מתוך  המתווה  את  לקבל  והקונסרבטיביים 
בקידום  גדול  כ"יום  החתימה  מועד  את  והכתירו  לפשרה", 
הפכה  הפינה,  אבן  בישראל".  דתי  פלורליזם  למען  המאבק 

ברבות השנים למקפצה.

קשת אדלסון
מבוא  הוא  הסדר  שכל  אותנו  הרגילו  החרדים  הנציגים 
היא  פשרה  כל  מסתבר,  הרפורמים  אצל  יותר.  גרוע  להסדר 
שבועי  תפילה  יום  נוסף  ב-2004  יותר.  טובה  לפשרה  מבוא 
וחגים.  שבתות  לערבי  ההסכם  הורחב  ב-2006  במתחם.  שני 
הטבעית  השותפות  בקדנציית  נתניהו  כהונת  תחת  ב-2010, 
עם החרדים, קיבל מזכיר הממשלה דאז צביקה האוזר, מנדט 
אישי מראש הממשלה ל"הרחבת ההסדר על כל ממדיו – שטח 
תפילה, שעות תפילה, תשמישי קדושה וסדרנות". האוזר החל 
את  העביר  רה"מ  ובהוראת  תכנוניים  הליכים  סדרת  להוביל 
שרנסקי.  נתן  הסוכנות  יו"ר  לאחריות  הסופי  המתווה  גיבוש 
ב-2013 הוצג מתווה שהשורה התחתונה שלו הייתה: "בניית 
רחבת ענק, שווה בגודלה לרחבת התפילה בכותל הקיים, מעל 
המתווה,  הצגת  אחרי  חודשים  כמה  רובינסון".  קשת  לאתר 
הודיע השר לענייני ירושלים נפתלי בנט על הקמת רחבת קבע 
ימים   365 בשבוע,  ימים   7 שעות,   24 במשך  פתוחה  שתהיה 
בנט".  "רחבת  שמו,  על  מאז  נקרא  והאתר  זכה,  בנט  בשנה. 

רובינסון - אאוט. בנט - אין. 
הרפורמים  ביצעו  מצווה,  בת  תקופת  שנה,   12 בתוך 
אתר  בהקצאת  שהחל  מה  מדרגה.  קפיצת  והקונסרבטיבים 
עתיקות זמני עבור מאה איש/ה, לשעה אחת, פעם בשבוע, הפך 
מי  אז  ביממה.  שעות  וארבע  עשרים  הפתוח  קבע,  של  לאתר 

אמר, שאפשר רק לשמר את הקיים?
צריך לומר מילה )ולא בהכרח טובה( על מעורבתו של נתניהו, 
שנחשב למי שפעל למען הרפורמים יותר מכל ראשי הממשלה 
גם  לישראל  היו  כן.  כן,  ב-36 השנים האחרונות.  כאן  שכיהנו 
לא  כי,  )אם  נתניהו  היה  לא  משפחתם  ששם  ממשלה  ראשי 
בטוח שיהיו גם בעתיד(. בגין, שמיר, פרס, רבין, ברק, אולמרט 
נמשכו  ב-1980,  הסכסוך  פרוץ  מאז  בתפקיד  שכיהנו  ושרון, 
בציציותיהם וגררו רגליים. אצל נתניהו, מדובר באג'נדה. בסלע 

קיומו.
בביקורו האחרון בארצות-הברית התייצב נתניהו מול ראשי 
הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית והבטיח להעניק להם מעמד 
לקואליציה,  שותפיו  החרדים,  הכנסת  חברי  בישראל.  שוויוני 
שיבחנו  הסבירו  הם  סגורות  בשיחות  בלשונם.  וצקצקו  שמעו 
את נתניהו במעשים, ולא במילים להן הוא מחויב מפאת כבודם 
על  מכולם  יותר  שמשפיעים  ביהודים  "מדובר  המארחים.  של 
הפוליטיקה האמריקאית, רובם נמנים על המפלגה הדמוקרטית. 
בעידן אובמה, ביבי לא יכול לאבד גם אותם", הוסבר בשעתו 
הזה  הניתוח  הממשלה.  ראש  על  מפולפל  סנגוריה  בלימוד 
מדויק אך לא מושלם. מרבית הרפורמים אומנם דמוקרטים, אך 
עבור ראש-ממשלתנו די בתמיכתו של רפובליקני אחד, שלדון 
אדלסון, כדי להטות את הכף. איל ההון וההימורים, בחר לקיים 
חגיגת בר מצווה משפחתית ברחבת קשת רובינסון. אין זה פלא 

אם כן, שעבור נתניהו הפכה הרחבה ל'קשת אדלסון'.

נטול סלבס
בישיבה  המחיצה,  נפלה  לומר  יותר  נכון  ואולי  נפל,  הפור 

יגאל  סיפק  לתפקיד,  נכנס  מאז  הראשונה  הסחורה  את 
גואטה השבוע. בפעם הראשונה מאז שב דרעי לתפקידו קם 
"אדון  כבודו:  על  להגן  ויצא  מבין החברים המכהנים  ח"כ 
ביבי", כתב גואטה ברשת החברתית, "מה הפלא שכשאתה 
במקום  בקטנוניות,  ומתעסק  הקרדיט  את  לדרעי  גונב 
להתעלות מעל עצמך ולהודות לדרעי על המהפכה בתחבורה 

הציבורית, אתה מתלונן שבנט גונב לך קרדיטים?".
מנה  גם  להגיש  יודע  וגואטה  הראשונה,  המנה  הייתה  זו 
התעסקו  בינתיים  וקינוחים.  פיצוחים  עוגות,  עם  עיקרית 
השבוע גם ביהדות התורה במאבקי קרדיטים, ולא על מחדל 

הכותל המערבי שמתואר כאן בהרחבה מחוץ למסגרת.
מחמש הסיעות המרכיבות את הקואליציה, שתיים מימשו 
את החוק הנורווגי. שבוע אחרי ש"ס הגיע תורה של סיעת 
כולנו. הנציג הבא בתור אכרם חסון נשבע השבוע אמונים. 
האישיים- השיקולים  את  יש  הנוספות  הסיעות  לשלוש 
מפאת  החוק,  את  מלממש  מנוע  הליכוד  שלהן.  מפלגתיים 
זהותו המאיימת של הח"כ הבא בתור, יהודה גליק. בנט כבר 
התפטר כדי להכניס את ח"כ שולי מועלם, וחזר לכהן כח"כ 
ינון מגל כדי למנוע את  אחרי לכתו בנסיבות מטרידות של 

כניסתו של אבי ורצמן. 
יכולותיו  על  חולק  שאין  התורה  יהדות  עם  נשארנו 
המוכחות של הבא בתור מטעמה. בכנסת שאלו השבוע, מתי 
יעלה ויבוא האיש מיהדות התורה שלמענו הוקדשו דיונים, 
תוקנו תקנות ושונה החוק – כך שיתאפר לסגן שר להתפטר 

לטובת הח"כ הבא בתור ברשימה.  
התפתחות  השבוע  נרשמה  והשאלות  הקולות  רקע  על 
רשמית  אליו  פנה  לא  שגפני  כה  עד  טען  פרוש  דרמטית. 

שאין  העת,  כל  הסביר  גפני  מקומו.  את  שיפנה  בבקשה 
בכוונתו ליזום פנייה רשמית הואיל והדבר צריך לעשות על-
ידי נציג אגודת ישראל כדבר מובן מאליו לנוכח העיוותים 
גפני  כי  לראשונה  בדגל  סיפרו  השבוע  הכוחות.  בחלוקת 
שפרוש,  מה?  אלא  בעניין.  ושוחח  לפרוש  פנה  אישית 

לטענתו, לא שמע. 
אמינותם של שני האישים אינה מוטלת בספק, ומה עוד 
שהם מצויים בקשרי דיבור לאחרונה. עובדה. במכתב פנימי 
ששיגר השבוע סגן השר פרוש אשר עסק בעניינים חינוכיים 
בוערים, הוא ציין כבדרך אגב כי סיפר לחבריו גפני וליצמן 
הסכמתם.  את  קיבל  ואף  במכתב  שהעלה  הדרישות  על 
ולפיכך  מתקיימים,  החברים  בין  שיחה  שקשרי  ללמדך, 
נותר  הנורווגי  העניין  שדווקא  זה  הכיצד  התמיהה,  גוברת 
תקוע באוויר, נע ונד בין פיו של גפני לאוזנו של פרוש? לא 
הטלפוניה  בשירותי  להשתמש  לשניים,  להציע  אלא  נותר 

הזמינים תמיד של יגאל גואטה. 
נטל קיום החוק הנורווגי הוטל על כתפי פרוש, אך האמת 
ששלושת  הזמן  הגיע  כולם.  את  מחייבת  שהאחריות  היא 
המשוחחים שמוזכרים במכתב, פרוש, גפני וליצמן, ייכנסו 
כולל  הכל,  על  להבנות  שיגיעו  עד  ייצאו  ולא  אחד  לחדר 
סיבה  שום  אין  העצמאי.  החינוך  במשרדי  הווילונות  צבע 
עד  כך  יישארו  התורה  ביהדות  המעוותים  הכוחות  שיחסי 
סוף הקדנציה. אין שום נימוק שיסביר מדוע נמנעת הכנסת 
יהדות  לכנסת. אם החבורה המופלאה של  נוסף  ח"כ חרדי 
עוד מנדט,  ולהכניס  התורה לא מסוגלת למחול על כבודה 
מה לה כי תלין בערב הבחירות על המצביעים שימחלו על 

כבוד הח"כים ויישארו בבתיהם?

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

עם הראש בכותל

האחריות מחייבת
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הממשלה  מזכיר  שעבר,  רביעי  ביום  שכינסו 
והמקומות  הכותל  ורב  מנדלבליט  אביחי 
השרים  עם  רבינוביץ,  שמואל  הרב  הקדושים 

דרעי וליצמן, ויו"ר ועדת הכספים גפני.
שעשה  השחורה  הכיפה  חובש  מנדלבליט 
כמזכיר  כהונתו  בין  מרכך  בלי  חפיפה  השבוע 
הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה, הוא חסיד 
בפתח  ג'  גנים  כפר  בשכונת  המתגורר  אשלג 
תקווה ומתפלל בבית הכנסת הדתי-לאומי ניגוני 
מגוון  הבוגרים  ילדיו  לראשי  שבשכונה.  חיים 
זהותו  הגדרת  וסרוגות.  שחורות  כיפות,  של 
המגזרית, היא סוגיה מרתקת בפני עצמה. כך או 
כך, הוא נחשב לאישיות מוערכת בקרב הנציגים 

החרדים, שלא נחשבים למפרגנים גדולים. 
בתפקיד,  קודמו  שהשמיע  לנימוקים  בניגוד 
שהשמיע  שהטיעונים  הרי  האוזר,  צביקה 
הנציגים  בפני  שהעלה  והחששות  מנדלבליט 
מזכיר  קשובות.  אוזניים  על  נפלו  החרדים 
העריך  השחורה  הכיפה  חובש  הממשלה 
וכיועמ"ש  לשעבר  כפצ"ר  בכובעו  בפניהם, 
יפיל  בג"ץ  פוליטית,  פשרה  בהיעדר  כי  הבא, 

להם את האבנים המתגלגלות על הראש.
שמנדלבליט  בתחילה  כבר  הבינו  הנוכחים 
והרב רבינוביץ מגיעים עם כותל בנוי ומבקשים 
ולפסוע  אמן  לענות  כיפה,  לחבוש  רק  מהם 
שיוחסה  לאמירה  בפרפרזה  בנימוס.  לאחור 
שמזכיר  הרי  התורה,  ביהדות  לח"כ  בעבר 
רב  עם  אלא  הכותל  עם  התייעץ  לא  הממשלה 
הכותל. בשלב מסוים הפציר המזכיר בנוכחים, 
לפי עדות המשתתפים, "אל תשאירו אותו לבד", 
כשהוא מכוון לרב הכותל והמקומות הקדושים. 
החברים  הבינו  הפגישה  של  בסיומה 
בכותל,  הראש  עם  הליכה  של  שהאלטרנטיבה 
שופטי  משפטית.  לקטסטרופה  להביא  עלולה 
יורו  עתירות,  שתי  בפניהם  שמונחות  בג"ץ 
ברחבת  הכותל  לנשות  מקום  להקצות  למדינה 
ליצלן,  רחמנא  ואפילו,  הראשית,  התפילה 

לאפשר להן לפתוח את ההיכל. 
הח"כים החרדים הציגו השבוע, במעין מצא 
את ההבדלים, מה היה בהסדר לפני התערבותם 
עמודים  שלושים  של  מדו"ח  אחרי:  נותר  ומה 
על  סוכם  במלואו  ליישם  נתבקשה  שהממשלה 
ההסבר  דברי  בלבד;  מההמלצות  חלק  מימוש 
הרפורמים  מעמד  בחשיבות  שעסקו  להחלטה 
ושות' קוצצו עד דק ונגרסו; הרחבה לא תוגבה 
למפלס הכותל המערבי; מצלמות רשת אונליין 
יושווה  לא  הרחבה  גודל  במתחם;  יוצבו  לא 
מטר)!(  בשלושים  ויוגדל  הכותל  לרחבת 

ההתנהלות  בלבד; 
עצמה  הכותל  ברחבת 
ואילך  מעתה  תוכפף 
הרבנות  להנחיות 
לישראל  הראשית 
הכותל  ומנשות 
כי  הטענה  תישלל 
מוגדרות  הן  גם 
ת  ו י ס ק ו ד ו ת ר ו א
מקומן  ולפיכך 
ברחבה הרגילה; לא 
מורשת  קרן  תוקם 
וחינוך דוגמת הקרן 
הכותל  למורשת 
וכו' וכו'. המסקנה 
של הח"כים לפיכך 

בג"ץ  להכרעת  מחכים  היינו  "אם  אחת:  היא 
התוצאה  לפשרה,  מכן  לאחר  להגיע  ומנסים 

הייתה בוודאות הרבה יותר גרועה".
שמואל  הרב  הוא  מההסדר  הגדול  המרוויח 
ברמה(  חי,  )ישראל,  בקול  שביכה  רבינוביץ, 
הזה  מההסדר  יצא  הוא  לשפם.  מתחת  וחייך 
רשמית  גושפנקא  עם  העליונה,  על  כשידו 
המערבי.  הכותל  ברחבת  המלאה  לשליטתו 
אומנם גם לרפורמים יש מעתה את סלע קיומם, 
המטר  עד  יישמר  שלו  הממלכה  שטח  אך 

האחרון. 
לפזר  סיבה  יש  הכותל,  לרב  שגם  אלא 
ירושלים  את  ולהעלות  ראשו  על  אפר  מעט 
יצטרך  הוא  ואילך  מעתה  שמחתו.  ראש  על 
החשיפה  אחוזי  של  דרסטי  לצמצום  להסתגל 
בינלאומי  וסלב  זר  מנהיג  כל  התקשורתית. 
שיבקר בישראל לא יפסח על ביקור בכותל הרב-
תרבותי. הסלבריטאים ורב הכותל שאוחדו להם 
והבזקי  השנים  במרוצת  המערבי  בכותל  יחדיו 
עברי  משני  זה  על  זה  יתבוננו  עוד  הפלאשים, 

המחיצה.

אבן הראשה
"הרגשנו שכופים עלינו כותל כגיגית", הודה 
הרב  עם  הישיבה  בסיום  המשתתפים  אחד 
ההחלטה  זאת,  ובכל  ומנדלבליט.  רבינוביץ 
שנפלה לבסוף הייתה להתנגד למהלך פומבית 
גוועלד  לצעוק  בגינו.  משבר  לחולל  לא  אך 

בכבישים אך לא לזרוק אבנים. 
היחיד שעמד על הדוכן והרגיש משוחרר הוא 

פרוש  מאיר  ח"כ 
בוועדת  ישב  שלא 
כבר  השלושה. 
שנים,  שלוש  לפני 
חשף  ב-27.12.12, 
ברוך  העיתונאי 
הכישרון חיים לוריא 
של  הבית  בעיתון 
כי  'המבשר'  פרוש 
פעל  ראש-הממשלה 
כלוביסט של התנועה 
וקידם  הרפורמית 
שתאפשר  רפורמה 
נשות  טקסי  קיום  את 
והתנועה  הכותל 

הרפורמית בכותל. 
שאחריותו  רק 
הקולקטיבית של פרוש, כחבר ה-61 בקואליציה, 
לא  מצידם  הח"כים  חבריו.  של  מזו  נופלת  לא 
ואחד  פרוש  של  הסמויה  הביקורת  את  אהבו 
מהם הציע לו להתייעץ עם הכותל. האמת היא 
שהגיעה העת לרענן את הבדיחה, בצוק העיתים. 
מול הברכומט שהוצב בבני ברק חודשיים לפני 
הכותל  התשע"ו(,  )פורים  המיועד  התאריך 
ביותר  הלגיטימית  ככתובת  נראה  המערבי 

בעולם להתייעצות ולקבלת ברכה.
שניתן,  המרכזי  הנימוק  עניין,  של  לגופו 
היה,  הגיוס  מסוגיית  כך  כל  מוכר  ונשמע 
'רחבת  הפיכת  את  למנוע  שלא  ההכרעה  כי 
ב"תקופת  נפלה  אלטרנטיבי,  לאתר  רובינסון' 
אלישיב,  הגרי"ש  לעולמם:  שהלכו  המרנים" 
שלא  )כדי  זצ"ל  וואזנר  והגר"ש  יוסף  הגר"ע 
ניתבע בגין הפרת זכויות יוצרים, הקרדיט ניתן 
בזה לאבישי בן חיים(. "הרב אלישיב אמר לנו 
שצריך להתייחס אליהם בכותל כפי שמתייחסים 
מהם",  להתרחק  ברחביה,  שלהם  הכנסת  לבית 
דגל  לנושא  ולתמיד  מאז  שנחשב  גפני  סיפר 

המאבק ברפורמיזם באשר הוא.
משנתם של הח"כים סדורה אך בנושא אחד 
ועדה  להקמת  הסכמתם  תשובה.  להם  אין 
יו"ר  יעמוד  שבראשה  רשמית  ממשלתית 
נציגי  חמישה  יהיו  וחבריה  היהודית,  הסוכנות 
משרדי ממשלה, מנהל רשות העתיקות ושישה 
קונסרבטיבים  )רפורמים,  המתפללים  מנציגי 
משמעות  בעל  תקדים  היא  הכותל(,  ונשות 

עתידית. 
והציע  הנקודה  על  האצבע  את  שם  אלקין 
לחלופין לקבוע כי ששת הנציגים הנוספים ימונו 
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הח"כים מצידם לא 
אהבו את הביקורת 
הסמויה של פרוש 
ואחד מהם הציע 
לו להתייעץ עם 

הכותל. האמת היא 
שהגיעה העת לרענן 

את הבדיחה. מול 
הברכומט שהוצב 

בבני ברק חודשיים 
לפני התאריך המיועד 

)פורים התשע"ו(, 
הכותל המערבי נראה 
ככתובת הלגיטימית 

ביותר בעולם 
להתייעצות ולקבלת 

ברכה

אין שום סיבה שיחסי 
הכוחות המעוותים 

ביהדות התורה יישארו 
כך עד סוף הקדנציה. 
אין שום נימוק שיסביר 
מדוע מתעכבת הכנסת 
ח"כ חרדי נוסף לכנסת. 
אם החבורה המופלאה 
של יהדות התורה לא 
מסוגלת למחול על 
כבודה ולהכניס עוד 

מנדט, מה לה כי תלין 
בערב הבחירות על 

המצביעים שימחלו על 
כבוד הח"כים ויישארו 

בבתיהם?

כותל רב-תרבותי. הרב רבינוביץ ומנדלבליט עם דרעי, ליצמן וגפני

<<<

נתניהו טוב לרפורמים. החשיפה בעיתון המבשר לפני 3 שנים
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אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ידי הסוכנות היהודית. בכך הייתה מושגת בפועל אותה  על 
לרפורמים  רשמית  ממלכתית  גושפנקא  לתת  מבלי  תוצאה 
לא  החרדים  תמכו  בה  אלקין  של  החלופית  הצעתו  ושות'. 
מאשר  יותר  עקרונית  הוועדה,  הקמת  משמעות  התקבלה. 
מקומית. מה שהתחיל בכותל המערבי, יימשך בכותל המזרח 
של ממשלת ישראל. בכל ועדה שתוקם בנושאי דת ומדינה, 
יוצג 'מודל הכותל' כבסיס עקרוני להסכמה חרדית לשיתוף 

ממלכתי-רשמי של נציגי הרפורמים. 
הנציגים  הישראלית,  הפוליטית-משפטית  במציאות 
שההכרה  עד  רובינסון'  'ג'ק  לומר  יספיקו  לא  החרדים 
התקדימית מול אבני הכותל תהפוך לאבן הראשה של הכרה 
בהסדר  לא  כאמור,  המדובר  נוספים.  בתחומים  ברפורמים 
נציגי  יישבו  בה  הממשלתית  הוועדה  בהקמת  אלא  עצמו, 
ואילך  מעתה  לרעה  שימוש  ייעשה  הזו  בהכרה  הרפורמים. 
בחזיתות מאבק נוספות. שופטי בג"ץ יאמרו שהתקדים כבר 
ואילך אין מניעה להחיל אותו בכל  נקבע בהסכמה, ומעתה 

תחומי החיים )והמתים(, וכאלה לא חסרים.
חייבים  אבל  מחאה,  מחובת  נפטרנו  ולא  תמכנו  "לא 
להודות שמבחינתו זהו הרע במיעוטו", אמרו חברי הכנסת, 
הסנגוריה  דברי  את  לכולנו  ובנימוקים שמזכירים  בטקסטים 
על חוק הגיוס. גם אם הנימוקים משכנעים, או-הו, כמה דלק 

שזה נותן לקנאים.

ההחלטה האחרונה 
וליל  יומם  נתניהו  את  העסיקה  הכותל  נשות  פרשת  לא 
בשלהי כהונת וינשטיין, אלא פרשה אחרת לגמרי, שבמרכזה 
שרה.  רעייתו  הידיעה:  בה"א  האישה  אחת,  אישה  עמדה 
האווירה במערכת הפוליטית עובר לחקירת הרעייה הייתה, כי 
מחדר החקירות עלולה להיפתח הרעה שתוביל לתום ממלכת 

נתניהו במאה הנוכחית. 
בהם  לאישומים  ביחס  דברים  זוטי  היא  המעונות  פרשת 
זאת,  ובכל  אולמרט.  אהוד  לשעבר  ראש-הממשלה  הורשע 
התחושה הייתה שאם הרעיה שרה תיגרר בכיכר העיר ויוגש 
נגדה כתב אישום שיחשוף ברבים את עלילות ומעללי החצר 
ומוכה בדרך לקיסריה,  ייסחב עמה. חבול  נתניהו  הקיסרית, 

במסלול שעשה בשעתו הנשיא המנוח עזר ויצמן.
עמומה,  בטן  תחושה  אלא  מוצקה  הערכה  זו  הייתה  לא 
של  ושאיפותיהם  הלב  הרהורי  על  השאר  בין  שהתבססה 
כהונת  לתום  המייחלים  לו,  ומחוצה  בליכוד  פוליטיקאים, 
נתניהו כפי שילדי ירושלים מחכים ליום שלג. לרגע הם נדמו 
בין  שעירבו  האחרונות,  הבחירות  בערב  הסקרים  לעורכי 

שאיפות אישיות לעובדות מקצועיות.
היה  לתחזית  גם  אך  שאיפות,  מלאי  היו  אומנם  החזאים 
מחשיבים  ראש-הממשלה  בסביבת  במפות.  סינופטי  בסיס 
מנדלבליט  הנכנס  והיועמ"ש  וינשטיין  היוצא  היועמ"ש  את 
כיועצים בעלי מזג סנגורי נוח יחסית. אלא שהנחת העבודה 
יכריעו  עד לפני שלושה שבועות הייתה, ששני האישים לא 
שלא  בגלל  וינשטיין  בפרשה.  האישום  כתב  הגשת  בשאלת 
ומנדלבליט  בתפקיד,  לו  שנותר  הזמן  קוצר  מפאת  יספיק 
משום שלא יוכל, מחמת ניגוד עניינים. מי שמכהן בבוקרו של 
אורלוגין  קול  כאשר  כמה שעות,  ותוך  כמזכיר ממשלה  יום 
בעניינו  להכריע  יכול  לא  הכללי,  לתובע  הופך  חצות,  קורא 

של האיש אותו שירת נאמנה. 
אם מנדלבליט היה מוכרז כמי שמנוע מלהכריע, מי שהיה 
השיפוטי- מזגו  ניצן.  שי  המדינה  פרקליט  זהו  בנעליו  נכנס 
פרקליטת  של  כעוזרה  דרך  שכוכבו  האיש  ידוע.  קטגורי 
המדינה דורית ביניש הזכיר לכולם רק לפני שבועיים-שלושה 
מאין בא. רגע אחרי שהיועמ"ש וינשטיין אישר את מינויו של 

דרעי לשר פנים, דלפה חוות דעתו הפוסלת של ניצן. 
על  חולק  המדינה  פרקליט  בה  הראשונה  הפעם  זו  אין 
ביניש  של  מחליפתה  לממשלה.  המשפטי  היועץ  עמדת 

עדנה  הטובה  ידידתה  הייתה  המדינה  פרקליטת  בתפקיד 
ארבל. בקדנציית נתניהו הראשונה היא המליצה להגיש כתב 
אמנון  זה  היה  שאז  אלא  עמדי,  בפרשת  נתניהו  נגד  אישום 
שהכריע  ליועמ"ש,  שהפך  ממשלה  מזכיר  עוד  רובינשטיין, 
על סגירת התיק. התחזית לפיכך הייתה, שאם שי ניצן יקבל 
את זכות ההכרעה, ענני הנוצה מעל הבית ברחוב בלפור יפנו 

את מקומם לעבים קודרים ומאיימים.

היועץ המשפחתי 

שבאה  היה  נדמה  כהונתו  תום  לפני  שבועות  שלושה 
הוכחש(  )ולא  פורסם  אחרונות  בידיעות  הישועה.  לנתניהו 
כי היועמ"ש היוצא יהודה וינשטיין ביקש ממשטרת ישראל 
להזדרז ולהגיש לו את מסקנות חקירת מעונות ראש הממשלה 

כדי שיוכל לנקות שולחן ולהכריע בעניין הרעיה. 
של  שבמשמרת  הייתה,  הפוליטית  במערכת  ההנחה 
וינשטיין, נתניהו ייצא בשלום מפרשת המעונות, וזאת מכמה 
וכמה סיבות. לבד מידידותו האישית ומזגו הסנגורי כמי שבא 
מהמגזר הפרטי ובמשך כל חייו המקצועיים הגן על נאשמים, 
הואשמה  רעייתו  דומה.  חוויה  עבר  עצמו  שווינשטיין  הרי 
זר ללא רישיון, ובו עצמו לא דבק רבב. אם  בהעסקת עובד 
רעייתו,  של  מעידה  בשל  מחיר  לשלם  נדרש  היה  נתניהו 
וינשטיין היה מתבקש להשיב מדוע אינו עומד בסטנדרטים 

שהוא דורש מאחרים.
רבב,  בו  דבק  לא  שמעולם  מקצוע  איש  הוא  וינשטיין 
אבל במערכת הציבורית הישראלית התחזיות מתבססות על 
יצטרך  וינשטיין  "אם  משפטיים.  ולא  פוליטיים  משקעים 
להכריע, ההערכה היא שביבי לא יצטרך להחזיר בקרוב את 
רהיטי הגן", העריכו לפני שלושה שבועות גורמים פוליטיים 
פחות  לא  משפטי,  קילומטרז'  בחייהם  שעשו  ניסיון,  בעלי 

מהרזומה הפוליטי האישי.
ישראל  שמשטרת   - בשעתו  נאמר  זה  וגם   - הוא  העניין 
כידוע, לא עובדת אצל אף אחד. לא בשירות הפוליטיקאים 
וגם לא בשירות האזרחים, כפי שהעידו בשבוע שעבר שתי 
הנערות שהתקשרו לדווח על המחבל הנמלט. תגובת חוקרי 
זכות  המשטרה להוראת היועמ"ש היוצא הייתה שמירה על 
השתיקה. המסר נקלט היטב: החקירה לא מוצתה, הבדיקה 
המשמרת  תנקה  הזה,  השולחן  את  ולפיכך  הסתיימה,  טרם 
תפוח  כי  בבירור  היה  ונדמה  נעה,  שוב  המטוטלת  הבאה. 
של  לפתחו  יתגלגל  המעונות,  חקירת  של  הלוהט  האדמה 

פרקליט המדינה שי ניצן.

פתקה ברובינסון
לצאת  אוהב  שלא  חובב  מתאגרף  הוא  וינשטיין  יהודה 
מהזירה כשידו על התחתונה. את החלטתו המשמעותית ביותר 

מבחינה פוליטית, הוא הנחית בשבוע האחרון לכהונתו. ולא, 
אשכנזי  גבי  לשעבר  הרמטכ"ל  של  בהכשרתו  המדובר  אין 
לבוא בקהל. יומו של אשכנזי אולי יבוא בעתיד, אך בינתיים 
הוא נראה ונשמע כמי שחפץ בתקופה הקרובה בעיקר לחזור 
לשגרה. פגשתי את אשכנזי באקראי ביום בו היועמ"ש פסק 
את פסוקו והתחושה שהוא שידר הייתה של חייל שפשט את 
ציפי  ויאיר,  בוז'י  לעולם.  מסביב  ארוך  טיול  ומתכנן  מדיו, 
ושלי, יואילו מצידו להתפלש בביצה לבדם, ולאכול חול עד 

שיחליט לחזור.
זו  הייתה  וינשטיין  של  משמעותית  היותר  ההחלטה 
היוצא  היועמ"ש  בין  האחרון.  חמישי  ביום  שהתקבלה 
שלום  ואחווה,  אהבה  יחסי  שוררים  לא  הנכנס  ליועמ"ש 
ורעות מיוחדים. וינשטיין היה זה שהוציא מתחת ידיו חוות 
תלוי  הדבר  היה  לו  הרפז.  פרשת  בעקבות  קטלנית,  דעת 
בווינשטיין, לא רק למשרת היועמ"ש הבא, אלא גם לתפקיד 

מזכיר הממשלה, מנדלבליט לא היה ממונה.
האווירה הטעונה בין השניים לא מנעה מהיועמ"ש היוצא 
שרביט  העברת  על  בתפקיד  האחרונות  בשעותיו  להחליט 
חקירת נתניהו ליועמ"ש הנכנס. וינשטיין קבע כי מנדלבליט 
אינו מצוי בניגוד עניינים וכי עבודתו כמזכיר הממשלה, לא 

הייתה על בסיס היכרות ועבודה אישית עם בנימין נתניהו. 
שרים שיודעים לספר על משימות מורכבות שהטיל ביבי 
שסופרה  במהותה  פוליטית  שליחות  כולל   - מנדלבליט  על 
כאן בשבוע שעבר כעדות ממקור ראשון - קראו את הפרסום 
"אם  גבה.  והרימו  האחרון  חמישי  ביום  אחרונות  בידיעות 
בבירור  לקבוע  ניתן  אישית,  למקורב  נחשב  לא  מנדלבליט 
אחד  בסרקזם  זאת  סיכם  מקורבים",  אין  שלראש ממשלתנו 

משרי הממשלה.
אותו שר בכיר, הזכיר כי נתניהו עשה הכל כדי שמנדלבליט 
ייבחר על ידי ועדת האיתור למשרת היועמ"ש כמועמד יחיד, 
להגיש  אמורה  הייתה  המועמדים שהוועדה  במקום שלושת 

לממשלה. 
מיותר לערער ולהרהר על יושרו האישי של וינשטיין. מנכ"ל 
משרד המשפטים לשעבר גיא רוטקופף, שעל פי מקורות זרים 
הגיע למקום השני בדיוני ועדת האיתור ליועמ"ש, כינה את 
לממשלה  המשפטיים  מהיועצים  כאחד  השבוע  וינשטיין 

הטובים, המקצועיים והענייניים ביותר שכיהנו בתפקיד.
לא  הטהורים,  המשפטיים  השיקולים  בצד  זאת,  ובכל 
ראש- במעון  שנשמעה  הרווחה  מאנחת  להתעלם  היה  ניתן 

הממשלה. וינשטיין אמר את דברו והחליט רגע לפני לכתו, 
כי מנדלבליט ולא ניצן, יכריע את גורלה המשפטי של הגברת 
נתניהו. אומנם לא מדובר בתעודת ביטוח אבל ל'מר ביטחון' 

ומשפחתו, זה מעניק מעט רוגע בתקופה הקרובה. 
אם שי ניצן היה ממונה על החקירה, פתקאות היו נתחבות 
כשמנדבליט  כעת,  הגזירה.  רוע  את  להעביר  כדי  בכותל 
בשטח, אפשר לקחת סיכון ולהסתפק בנעיצת פתקים באבני 
קשת רובינסון. לרפורמים אגב, זה עבד עד עכשיו לגמרי לא 

רע.

רחבה צבעונית. שרטוטי ההסדר החדש בכותל



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

כ"ד-כ"ו שבט תשע"ו  3-5/02/16
                       

            

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים







+5 חדרים



וילות ובתים
3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן
■








2-2.5 חדרים

+5 חדרים

■












 ■











■














■














■





3-3.5 חדרים

 ■









לפרסום
בלוח

03-6162228

■



מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

דופלקסים
■






■












+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

הסרת שיער
בלייזר 
לגברים

ללא 
גילוח 
בפנים

מבצע - טיפול ראשון 49.90&

הסרת שיער
בלייזר
לנשים 

ללא 
גילוח 
בפנים

לפרטים: 1-700-702-109

ע"י מטפל גבר

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■






■














■












 ■













פנטהאוז ודירות גן

■









דופלקסים

4-4.5 חדרים



■
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amitayperfectprocoil
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wwwaduardmecoil
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yosiyagengmail

com

■
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wwwaduardmecoil

■
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■
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■








■





■








וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ד-כ"ו שבט תשע"ו  3-5/02/16 203-6162228

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
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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

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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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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אור הגנוז

קיט 
ונופש
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אלעד
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בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון

ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom
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mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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יבניאל

ירושלים
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דימונה
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בית חילקיה
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כוכב יעקב
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מושב עלמה

מושב תרום
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מירון
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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מצפה יריחו
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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zlbrgmailcom
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עסקים

נדל“ן 
מסחרי
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Zlbrgmailcom
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שבתות חתן/בר מצוה
לזוגות ומשפחות

אבי. 052-2032009

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

מבצע 
אמצע השבוע
590 & ללילה

למשפחה
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AMERICAN TAX BENEFITS
שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

הטבת מס עד
$1000 לילד

מומחים באזרחות ארה"ב לילדים ונכדים 
הכנת דוחות סטנדרט תוך 24 שעות

 IRS  מאושרים  ע"י  קבלת החזר החל מ- 14 יום

08-8660940

הטבת מס עד
1000 $ לילד

מומחים באזרחות ארה"ב לילדים ונכדים
הכנת דוחות סטנדרט תוך 24 שעות

IRS מאושרים ע"י קבלת החזר החל מ-14 יום

החלה הגשת08-8660940
2015 
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galitlawcoil
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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infoezrentcoil
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dafnalawgmailcom

ZHV■
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פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54
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קוממיות
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ראש פינה                               
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wwwhapagodacom





מכוניות

■






■






קאיה

פיז'ו
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יונדאי

ניסן
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מוצרים 
rושירותים
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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ATLUSA Goldline
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ספסופה
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צפת
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צפון
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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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SONY■




FUJI FILM■




למכירה
מבחר פאות יד שנייה 
במצב טוב, טרייד אין- החלפה

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
050-2030007

SHARP■





■




■



■



■




■




■





■
XX



■
XXX



■




■




■


■




■





■




■



■



■



■




X■




■




■




■





■




■




■
X




■
X




■




■




■


■


■


■




■


■




■


■



■




■




■




■




■




■




■


■


■



■




■




■
InglzinaEasy baby



■




■




■







■
GPS

MP


■




■


■


■
ssamsunggalaxyi






■


GTEM

c■




■




■




■




■


■




■


V■




■




■




■




■
L



■


■




■




■


■




NIKON■

X

■


■




■


■


■




■




■





■





■




■




■


■


■


■


■




■




■




■




■




■
USB




■




■





■
s




■



■




■




■




■




■


■




■




BMX■


■




■




■




■




■




■




■




LG■






■




■




■




■


■


■


X■


■


■


■


■


■


X■


■


■


■


■


■


■


■




■





■

ML



■




■




■




■




■




■




■


■


■




■
X



■
X



■
X



■




■



■



■


■




■


■
A



■


X■




■


■


■


■




■





X■




■




■



■




■




■


■




■




■


■


■


■


■
next



T■
children place
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next

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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publicitysmadar
gmailcom
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laviegsinscoil
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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
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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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rivkagmailcom
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JOBSimagestore
coil
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jobsmyfacecoil
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מחסנאי/ת 
לח. אלקטרוניקה

ניפוקים, קליטות, ספירות, קיוטים
ידע בתוכנת  ERP פריוריטי  

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

מהנדסי בניין, 
מנהלי פרוייקט,
מהנדסי ביצוע 

ופיקוח

052-2815264

לרציניים 

משרות 

לטווח ארוך

■
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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

? ? 
 

  

  
  
  

 + 


 “ 
30

6:009:00   | 9:001:00  

  0 3 77178 4 5  
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קו עיתונות דתית / 7994921 / 

בחירת יו"ר דירקטוריון לקופת חולים מאוחדת
קופת חולים מאוחדת )להלן: "מאוחדת"( מודיעה בזאת על פתיחת הליך לבחירת 

יו"ר דירקטוריון מאוחדת 
הועדה הציבורית )להלן: "הוועדה"( מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד להציג מועמדותם.

להלן תנאי הסף הנדרשים:
תושב ישראל בגיל 25 ומעלה;   .1

2.  מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים, כמפורט בהוראות סעיף 14.7.1 לתקנון הקופה, כדלקמן:
2.1.  הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מדיניות   
ציבורית/מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי 

השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של הקופה;
2.2.  הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות   

בשניים או יותר מאלה:
בתפקיד בכיר בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; )א(     

)ב(  בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או     
משפטיים;

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הקופה. )ג(     
2.3.  במקרים חריגים רשאית הועדה, מנימוקים מיוחדים, לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בסעיף 2.1   
לעיל, אם הוא בעל נסיון מצטבר של שתים עשרה שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף 2.2 לעיל, 

שמתוכן שש שנים לפחות - בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של הקופה. 
יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לגמול כמקובל בקופה וכפי שיאושר ע"י הממונה על השכר באוצר.

הליך הבחירה יתבצע ע"י ועדה ציבורית אשר הוקמה מכח סעיף 11 לתקנון. בראש הוועדה עומד כב' השופט 
בדימוס מר אילן שיף וחבריה: עו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית - בנק ישראל; פרופ' מומי דהן, חבר סגל 

בית הספר למדיניות ציבורית – האוניברסיטה העברית.

הרואה עצמו מתאים מוזמן להגיש את מועמדותו למזכיר הועדה, עו"ד מומי דהן, בכתובת רח' החילזון 5 רמת גן, 
 .office@gld-law.co.il :טלפון 03-5618618 או לכתובת דואר אלקטרוני

על ההצעה להגיע לא יאוחר מיום 28.2.16 בשעה 14:00. על המגיש מוטלת האחריות לוודא שההצעה נתקבלה 
עד המועד הנ"ל.

את ההצעה יש להגיש באמצעות טופס מתאים אותו יש להוריד מאתר האינטרנט של הקופה בכתובת: 
 .www.meuhedet.co.il

להצעה יש לצרף פירוט קורות חיים ומסמכים המעידים על השכלה. את המסמכים יש להגיש ב-4 העתקים.
יובהר כי מי שיבחר לכהונת יו"ר הדירקטוריון, ואינו חבר קופת חולים מאוחדת, יהיה חייב לעבור להיות חבר הקופה 

או להגיש בקשה כאמור, טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.
לוועדה הציבורית שמורה הזכות לזמן לראיונות את המועמדים המתאימים וכן לפנות לאנשים נוספים ולבקשם 

להגיש מועמדות.

הנוסח וההוראות המחייבים הם אלו המופיעים בתקנון הקופה העומד לעיון באתר הקופה. 
מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

■





■


■




■




■




■







גשם גשם משמיים,
כל היום מבצע ושניים...

אנחנו ברשת נתיב החסד דואגים לחסוך לכם
גם זמן וגם כסף,  עם סניפים קרובים ומבצעים שווים

ככה זה כשיש סופר, גם קרוב וגם זול!

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

כמה קרוב, ככה זול
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נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ 
גניחובסקי 23 קרית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קרית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 -03

6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 03-9479944 
| רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | רח’ קלישר 17 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-909366/7 
אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. חיפה: מיכאל 9 04-6899718 

רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905   ברכפלד: רח’ רשב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  |

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-2 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ”ח בשבט 7.2.16
עד יום שישי

ג’ אדר א’ 12.2.16

מחיר מועדון

חומוס אחלה
750 גר’

שטראוס

790 10מחיר מועדון

גבינה סקי 
סוגים שוניםסוגים שונים

מחיר מועדון 

משקאות חלב

1490 2 ב-

1 ליטר
סוגים שונים

תנובה

400 גר’
אסם

1590
ליח’

אבקת מרק 
בצל/פטריות

390 גר’
עלית

ברקוד:10116348
חטיפי

MIX 1990שוקולד

קוסקוס/
פתיתים

אסם
350-500 גר’

1790
4 ב-

750 גר’
זוגלובק

קרספי/נקניקיות 
30קוקקטייל

2 ב-
15
5 ב-

40-80 גר’
אסם

פופקו/דובונים/
אפרופו/במבה/

ביסלי/
תפוצ’יפס

200 גר’
סוגים שונים

עלית

20
3 ב- עוגיות

קוקילה

180 גר’
סוגים שונים

מן

10
3 ב-

1.5 ליטר
סוגים שונים

20נסטי
5 ב-

סוגים שונים
1 ליטר

מרכך כביסה
100טיטולי פרימיום1290בדין

3 ב-

תנובה
 ברקוד:14761254/
53998

שמיניית 
יוגורט
ביו/לבן

1290

תנובה
ברקוד:14761377

מעדן קרלו 
קצפת

61090 ב-

מחיר מועדון

סוגים שונים
שקיות/טבלאות קליק

מחיר מועדון520 ב-

תחליב רחצה
פינוק

700 מ”ל

690

400 גר’
תנובה

גבינה צהובה 
עמק

1990

לבן טרה
125 מ”ל

14 ב-
10

עד 500 גר’
תלמה

1490דגני ילדים
ליח’

מחיר מועדון

8B כוסות קרטון

1090 3 ב-

50 יח’

מחיר מועדון

גליליות חלבי/
וופל

100-200 גר’
מעולה

510 ב-

200 גר’
רגיל/מוזהב

פרורי לחם 
‘מעולה’

מחיר מועדון

דג פילה סלמון
שארית ישראל

לק”ג4890

3%
1.5 ליטר
תנובה
ברקוד:57477

חלב בקרטון 

790

750 גר’
שטראוס

10
4 ב-
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