
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי י' באדר א' תשע"ו   19/2/16 גיליון מס' 1159

פרשת תצוה
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:05
18:07
18:07

16:53
17:09
16:49

זמני כניסת ויציאת השבת

''ותזמין פרנסתי''
 הקו שלך לפרנסה מכובדת 

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

משרד רואה חשבון בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00

02-6475555 משרות בכל 
רחבי הארץ

אוטובוס הדמים

ברגע אחד של היסח דעת, הפך קו 402, לזירת קטל מדממת ולטרגדיה בלתי נתפסת

יעקב מאיר חשין ז"ל היה בדרכו לפגישת שידוך, ישראל וינברג ז"ל היה בדרכו לחתונה של בן דודו 
בבני ברק, לוי יצחק אמדדי ז"ל רק ביקש להגיע לישיבה שכ"כ אהב,  מרדכי כהן ז"ל, רק בן 18.5, 

עשה את דרכו לישיבת עץ חיים באבוב בבני ברק, מרת חנה פרנקל ע"ה, רק ביקשה להגיע יחד עם 
בעלה לבית חמיה כדי לציין את יום הנישואין השני, הרבנית לאה מלמוד ע"ה הייתה בדרך לסידורים 

בבני ברק לקראת חתונת בנה  ברגע אחד, נגדעו חייהם של שישה מנוסעי קו  402 עמ' 10-16

המשטרה האריכה את מעצרו של נהג האוטובוס, לאחר 
שנחקר במשך שעות  בחקירה התברר: לפני שנתיים 
היה הנהג מעורב בתאונה דומה בה נפצעו 18 נוסעים

נהג האוטובוס נעצר לחקירה
המשפחה מבקשת: התפללו לרפואת חיה שרה בת דינההשאלות הקשות: איך נתנו לנהג כזה לחזור לכביש?

בבית החולים אסף הרופא, ממשיכים הרופאים לנסות 
לייצב את מצבה של שרה שפרלינג שנפצעה באורח קשה 

בתאונה  מועד החתונה שתוכנן לחודש אדר נדחה

נפצעה שבועיים לפני חתונתה

"קיבלנו עלינו 
את הדין"

כ"ק האדמו"ר מבוטושאן 
שליט"א, שכלתו מרת חנה 
פרנקל ע"ה נספתה בתאונה 

המחרידה בשיחה רווית 
אמונה וחיזוק / עמ' 10

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643 ראש העיר ביקר אצל ראשי ישיבת 'חברון'
ראש העיר פתח תקווה, איציק 

ברוורמן, התקבל השבוע לביקור 
מיוחד אצל ראשי ישיבת חברון 
 הגר"ד כהן הפתיע את ראש 
העיר וסיפר כי הוא נינו של 
ראש העיר הראשון של פתח 

תקוה, שלמה שטמפפר / עמ' 4



יש לנו 
חדשות
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
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

ראש העיר ביקר אצל ראשי ישיבת 'חברון'
ראש העיר פתח תקווה, איציק ברוורמן, התקבל השבוע לביקור מיוחד אצל ראשי ישיבת חברון  לרגל 

סיום השלב הראשון בבניית בתי הכנסת בשכונת יוצאי חברון  הגר"ד כהן הפתיע את ראש העיר וסיפר כי 
הוא נינו של ראש העיר הראשון של פתח תקוה, שלמה שטמפפר

מאת: יעקב פלדמן

לרגל השלמת השלב הראשון בבניית 
בתי הכנסת בשכונת 'יוצאי חברון' בפתח 
תקווה, התקבל ראש העיר איציק ברורמן 

אצל ראשי ישיבת חברון במאור פנים.
ראש העיר איציק ברוורמן הוזמן אחר 
חברון  ישיבת  ראשי  אצל  לביקור  כבוד 
הגאונים רבי דוד כהן ורבי יוסף חברוני 
דאגתו  על  הוקרתם  את  בפניו  שהביעו 

לבוגרי הישיבה תושבי העיר.
הישיבה  ראשי  בפני  סקר  העיר  ראש 
הכנסת  בתי  שבבניית  ההתקדמות  את 
ההשקעה  את  חברון,  יוצאי  שבשכונת 
בעיר  הילדים  מעון  בבניית  העצומה 
צו  אף  על  לאחרונה  הושלמה  שבנייתו 
בניית  את  שהקפיא  העבודה  הפסקת 
המעון טרם היבחרו לראשות העיר, וכן 

את תכניות ההקצאה לבניית בית הכנסת 
לבוגרי הישיבה במרכז העיר. 

הישיבה  ראשי  העלו  הביקור  במהלך 
בפני ראש העיר את הקשר העמוק לעיר. 
הגאון הרב דוד כהן אף הפתיע את ראש 
העיר וסיפר לו כי הוא נינו של ראש העיר 
הראשון של פתח תקוה שלמה שטמפפר.
הישיבה  ראשי  בפני  הציג  העיר  ראש 
הכנסת  בתי  של  הבניה  תכניות  את 
מהתקדמות  התפעלותם  את  שהביעו 
הבניה, כמו כן פירט ראש העיר באריכות 
את הקשיים עימם נאלץ להתמודד בבואו 
לאשר את בניית בתי הכנסת, לאחר שנות 
תושבי  התפללו  בהם  רבות  המתנה 

המקום בקראוונים מטים לנפול.
הישיבה  ראשי  את  הזמין  העיר  ראש 
עם  הכנסת  בתי  בחנוכת  להשתתף 

השלמת בנייתם.
ברוורמן עם ראשי ישיבת 'חברון'

חברי קהילת "תפילה למשה" בפ"ת עלו להתברך מפי גדו"י לרגל פתיחת המדרשיה, 
ובהם מרן הגר"ש כהן והגר"י יוסף שליט"א  הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א 

בירך את חברי הקהילה והדריך אותם כיצד למשוך את נפש השומעים לתורה

 "התורה מצילה מן החטא"

מאת: יעקב פלדמן

רב  בראשות  בפ"ת  למשה  תפילה  הכנסת  בית  מתפללי 
גדו"י,  של  למעונם  השבוע  עלו  לוי,  ניסים  הרב  הקהילה 
יוסף  הגר"י  והראש"ל  כהן  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן 
המדרשיה,  פתיחת  לרגל  מפיהם  להתברך  בכדי  שליט"א, 
ובמסגרתה תוכנית שיעורי תורה בבוקר ובערב מפי רבנים 

לבני הקהילה.
בני  את  ועודד  חיזק  כהן  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן 
הברוכה.  היוזמה  על  לוי  ניסים  הרב  רבם  ואת  הקהילה 
היא  התורה  בה.  למחזיקים  היא  חיים  "עץ  אמר:  בדבריו 
שפוקדים  הקשים  האסונות  לרגל  ובפרט  ההצלה.  קרש 
שימשיכו  ובירכם  שיותר",  כמה  להתחזק  עלינו  אותנו 

להגדיל תורה ולהאדירה ביתר שאת.
מורינו הראשל"צ הגר"י יוסף בירך אף הוא על היוזמה 

ועודד את בני הקהילה להתמיד ולקבוע עיתים לתורה.
בדבריו הזכיר את דברי המדרש, "הלוואי אותי עזבו ואת 
את  שמצילה  היא  התורה  "רק  ואמר  וכו',  שמרו"  תורתי 
האדם מן החטא ומפגעי הזמן. לכן חובה עליכם להרבות 

בלימוד התורה כמה שיותר".
בדברי  הקהילה,  רב  לתלמידו,  הראש"ל  פנה  בסיום 
הדרכה איך למשוך את לבם של השומעים לשיעורים. "מרן 
זצוק"ל היה מספר מעשיות ומשלים לתלמידיו בשיעורים, 
וכך היה משמחם וממריצם לבוא לשיעורים. תעשה כך גם 
אתה". ובפנותו לקהל אמר: "אני מכיר את הרב ניסים שנים 

ארוכות. הוא מכין ועומל על השיעורים.
"תנצלו אותו ותלמדו ממנו כמה שיותר", סיים הראש"ל.

המתפללים אצל הגר"ש כהן והגר"י יוסף

תערוכה מיוחדת במינה ומרשימה נערכה בתלמוד תורה 
פרי מגדים  התערוכה כללה מאות פריטים שנעשו ע"י 

ילדי הת"ת בשלל נושאים הנלמדים בכיתה

מאת: אהרן נצר

גני הדר  בשבוע שעבר לבשה שכונת 
ברחובות  הודלק  יקרות  אור  כאשר  חג, 
מחשבת"  "מלאכת  תערוכת  לרגל 
שנערכה ע"י תלמידי התלמוד תורה 'פרי 

מגדים'.
התערוכה נערכה בשעות הערב, לאחר 
הילדים  לומדים  בהם  רבים  שבועות 
והכינו  מיוחדות  ופרשות  מסכתות 
ברכות,  נח,  תיבות  של  שונים  מיצגים 
אבות  ול"ט  ומציאות  אבידות  סוכות, 

מלאכות.
בכיתות  הדברים  את  לומדים  הילדים 

להם  הגורמים  המלמדים  טובי  ידי  על 
המחשה  כדי  עד  הנלמד  את  "לחיות" 
לרצות  להם  הגורמת  מקסימלית 
להמחיש את הדברים.אל התערוכה נהרו 
שאינם  לילדים  הורים  ואף  ההורים  כל 
ולראות  ליהנות  לומדים בת"ת, על מנת 
הילדים  שיצרו  המיוחדים  המוצרים  את 

מהחומר הנלמד.
מהנעשה  סיפוקם  את  הביעו  ההורים 
והן  הגבוהה  הלימוד  ברמת  הן  בחיידר 
שקדמה  ארץ  הדרך  על  הרבה  בהקפדה 
לקידום  הרבה  ומהשקעה  לתורה, 
מתוך  שמים  ויראת  בתורה  ילדיהם 

שמחה אמיתית.

תערוכה מיוחדת ב'פרי מגדים'

הילדים והמורים בתערוכה
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 חיים באהבה - למען הזולת
ראשי עמותת "חיים באהבה" התקבלו אצל האדמו"ר 

ממישקולץ לברכה על הפעילות הברוכה  האדמו"ר בירך 
את בעלי העסקים שנרתמו לסייע לעמותה

מאת: מנדי קליין

בפגישה שנערכה בלשכתו של האדמו"ר 
עמותת  מנהלי  עם  שליט"א  ממישוקלץ 
סקירה  האדמו"ר  קיבל  באהבה",  "חיים 
של  הברוכה  הפעילות  דרכי  על  נרחבת 

הארגון.
וקובי  דובינקי  שי  ר'  העמותה,  מנהלי 
פעולות  את  האדמו"ר  בפני  פרסו  אביצור, 
מתן  מזון,  סלי  חלוקת  בנושאי  העמותה 
לחתנים  חשמל  ומוצרי  בריהוט  עזרה 
המתנדבים  ומערך  יכולת,  מעוטי  ולכלות 

בבתי החולים.
במקרים  התמודדות  דרכי  נדונו  בפגישה 
הצורך  ביניהם  בעיר,  רווחה  בענייני  שונים 
מקבלי  הנזקקים  של  כבודם  על  בשמירה 

בדרגת  הצדקה  מצוות  וגודל מעלת  הסיוע, 
"מתן בסתר".

למאות  מסייעת  באהבה"  "חיים  עמותת 
ובעיר  בכלל  המרכז  מאזור  משפחות 
מדי  מזון  סלי  במתן  בפרט,  פתח-תקווה 
העמותה  בנוסף,  השנה.  ימות  בכל  שבוע 
מקיימת חלוקות מזון נרחבות בחגי ישראל 

ובמועדים.
האדמו"ר התעניין במבצע חלוקת "קופות 
שכבר  העסקים  בעלי  את  ובירך  הצדקה", 

נרתמו לסיוע לעמותה.
האדמו"ר חיזק את מנהלי העמותה במתן 
הצורך  על  ובדברו  חם,  המלצה  מכתב 
חסד  "עולם  חשיבות  ועל  לזולת  שבנתינה 

יבנה" בדורנו.

ראשי עמותת "חיים באהבה" אצל האדמו"ר ממישקולץ

בעקבות פעילות סגן ראש העיר אוריאל בוסו

 תוארך תקופת הסיוע 
לילדים חולי סכרת

 ההסכמה לשינוי התקנות הושגה בועדת העבודה והרווחה, 
בהסכמה עם הנהלת הביטוח הלאומי

מאת: מנדי קליין

הרב  העיר  ראש  מ"מ  יוזמת   בעקבות 
שגיב,  אייל  הנאמן  ועוזרו  בוסו  אוריאל 
מש"ס  צור  בן  יואב  הרב  לח"כ  פנו  אשר 
ע"מ שיסייע בחקיקה להארכת תקופת סיוע 
בועדת  הושגה  אכן  הסכרת,  חולי  לילדים 
העבודה והרווחה הסכמה עם סגל הביטוח 
שהורים  כך  התקנות,  שינוי  על  הלאומי 

לחולי סכרת יזכו לקצבה עד גיל 18 במקום 
התקנה של היום - עד גיל 10.

יואב בן צור ועוזרו הנאמן לשעבר,  ח״כ 
לסייע  כדי  במרץ  פעלו  ארבל,  משה  הרב 
לפעול  הצליחו  אף  אכן  וכאמור  לילדים 
כמו  שווים  אלו  ילדים  שיהיו  כדי  בעניין 
כולם. הרב  בן צור בירך על ההיענות לסייע 
להורים והוסיף כי "אם סייענו ולו במקצת, 

והיה זה שכרנו".

מאת: אהרן נצר

אברום נוירברגר, נבחר החודש לכהן כיו"ר הסתדרות 
הגימלאים החדש במרחב פ"ת. 

נוירברגר שימש  בעבר כמנהל בית ספר תיכון וכיהן 
גם כחבר מועצה והנהלת העיר פתח תקווה במשך שנים 

רבות. הוא מחליף בתפקיד את רחל אריאב. 
תפקיד יו"ר הסתדרות הגימלאים הוא רב עוצמה 

להמשיך  מתכוון  אמר,  כך  ונוירברגר,  והשפעה, 
בעיר  הגימלאים  לטובת  מעש  והרבה  בנתינה 

ובמקביל להציג אתגרים חדשים בתפקיד. 

יו"ר חדש להסתדרות בפ"ת

אברום נוירברגר

יום שלישי
כ"א אדר א'

יום שלישי
כ"ח אדר א'

יום שלישי
ה' אדר ב'

יום שלישי
י"ט אדר ב'

משנכנס אדר מרבין בשמחה
השמחה ומהותה

מאדם וחוה עד מרדכי ואסתר
השינוי בהסתרה

פנימיות יום הפורים
פורים - כפורים

הכנות לחג הפסח
איך להכניס עבודת ה'

בנושא:

הננו להזמין את
נשות הערב

לסדרת הרצאות 
      ימי הפורים הבעל"ט
באולם בבית לב המושבה

רח' סלומון 12 פ"ת 
(הכניסה מהרחבה מול בית הכנסת 
'מקור חיים')

לקראת

חרדי לחינוך  היחידה 
ותרבות מורשת ישראל

מפי הרב משה בויאר שליט”א

מה שכל אישה 
חייבת לדעת!

 

הסדנא תתקיים באולם ההרצאות שבמרכז הרפואי מעיני הישועה - קומה 4 
מספר המקומות מוגבל  | הכניסה בעלות סימלית של 5 ש”ח 

כיבוד קל | שי צנוע למשתתפות 
יש לאשר השתתפות בטל: 03-5771109 , 03-5775496 

לא תתאפשר כניסה ללא רישום 

בתכנית:   
התכנסות וכיבוד קל   09:30

דברי פתיחה – ד”ר מנחם ברייר, סגן המנהל הרפואי   09:45
בנושא רפואה עפ”י ההלכה ודעתם של גדולי ישראל  

מודעות לבריאות האישה    10:00
גב’ יוכי נדבצקי, מנחת סדנאות לבריאות האישה - עמותת אחת מתשע  

שלב א’ – חלק חוויתי המשלב דיון ומידע   
שלב ב’ – חלק מעשי – טכניקה לבדיקה   

סיפור אישי  11:30

ד”ר מירה ורטהיים, רופאה מומחית במכון דימות )רדיולוגיה אבחנתית(  12:45

סיום   13:00

בהכוונת גדולי ישראל שליט”א ומתוך אחריות לבריאותן של נשות ישראל
תתקיים סדנת בריאות להגברת המודעות בנושא: 

“בריאות האישה”
דברים שחשוב שתדעי על ממוגרפיה

סדנת בוקר מעשית, לנשים בלבד
יום שלישי י’’ד אדר א’ )23.02.2016(
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*בהשוואה לעור לפני מקלחת

לעור רך ונעים יותר
כבר מהרחצה הראשונה*
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אלפים בהכנסת ספר התורהאלפים בהכנסת ספר התורה
אלפים רבים מתושבי פתח תקווה 
השתתפו בהכנסת ספר התורה של 

ישיבת 'אור ישראל' לצעירים  ספר 
התורה נכנס לע"נ המשגיח המיתולוגי 

של הישיבה, הגר"י שפילר זצ"ל
מאת: מנדי קליין

חמישי  ביום  חג  לבשה  פ"ת 
התורה  ספר  בהכנסת  שעבר, 
רבי  הגה"צ  המשגיח  לע"נ 
שהוכנס  זצ"ל  שפילר  יששכר 

לישיבת אור ישראל לצעירים.
תהלוכה  נערכה  העיר  במרכז 
רבני  בהשתתפות  מרשימה 
המונים  וקהל  העיר  ופרנסי 
להיכל  ס"ת  הכנסת  לכבוד 

ישיבת 'אור ישראל' לצעירים. 
כאמור  נכתב  התורה,  ספר 
ר'  הרה"צ  המשגיח  מרן  לע"נ 
זצ"ל  שפילר  הכהן  דב  יששכר 
העיר  של  ההוד  מדמויות  שהיה 
של  דורות  והעמיד  וחינך  פ"ת 
שנים  עשרות  במשך  תלמידים 

בישיבה הקטנה 'אור ישראל'.
בשירה  יצאה  התהלוכה 
הילכה  ולפניה  וריקודים, 
תלמידי  של  לפידים  תהלוכת 

הת"ת מבית הרב המשגיח זצ"ל 
לעבר  העיר  מרכז  רחובות  דרך 
'אור  לצעירים  הישיבה  היכל 

ישראל' ברח' הרב ניימן. 
בין המשתתפים בלטו בוגרים 
הישיבה  תלמידי  מבין  רבים 
של  בשמחתה  להשתתף  שבאו 
הישיבה ומשפחת הרב המשגיח 

זצ"ל.
כדי לכבד את תלמידי הישיבה 
המצווה  סעודת  כראוי,  ובוגריה 
והדר  בפאר  עם,  ברוב  נערכה 
והמרווח  החדש  האירועים  בגן 
סגולה  באיזור התעשיה  'מייפל' 
דברים  נשאו  ובמהלכה  בעיר 
של  ולזכרו  תורה  של  לכבודה 
ראשי  זצ"ל  המשגיח  הרב 

הישיבה ובני המשפחה. 
את האירוע הנעים הזמר והחזן 
הסתיים  והוא  כהן,  שלמה  ר' 
בריקוד  מאוחרת  לילה  בשעת 
התעלות. והרגשת  מצווה   של 



בישולים מכל העדות | קייטרינג 
בשרי | אוכל ביתי לקחת הביתה 

בכל ימות השבוע
ימים א' - ה' עסקיות צהריים 

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

בשישי וערבי חג 
מקום מושלם לאירועים קטנים

150
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מאת: פישל רוזנפלד

חנה  מרת  שכלתו  שליט"א,  מבוטושאן  האדמו"ר  כ"ק 
אוסטרובצה  מביאלה  האדמו"ר  כ"ק  של  בתו  ע"ה,  פרנקל 
בשיחת  הדין.  את  עליו  מצדיק  המחרידה,  בתאונה  נספתה 
שייקה  הרב  מפיו  ששמע  אמונה  ורוויית  מיוחדת  חיזוק 
ב"קו  ומתפרסמת  יאיר'  'נרו  הכוללים  רשת  ראש  גרינשפן 
חיזוק  שיעור  המהווים  הדברים,  את  מביאים  אנו  עיתונות", 
באמונה וביטחון בהקב"ה, על אף רגעי הכאב הקשים, בהם 

נמצא כ"ק האדמו"ר שליט"א.
שמענו את הבן בהלוויה מקבל ע"ע את הדין. איך מקבלים 

כאלה כוחות?
להקב"ה  רוח  נחת  ולעשות  לעבוד  רק  רצונו  שכל  "אברך 
זה לא שאלה בכלל, הרי מדובר פה באברך שכל מהותו היא 
והיה  שאמר  מי  לקב"ה,  רוח  נחת  הקב"ה,  רצון  את  לעשות 
העולם, זה בכלל לא שאלה. אנחנו הרי 'כחומר ביד היוצר', 
אם הקב"ה מחליט להשתמש בנו כדי ליישם את רצונו, הרי 
ברור שזהו רצונו, ואם הבן שלי חי כדי לעשות לו נחת רוח 

ורצונו, הרי אין כאן שאלה".
כזה  שאסון  בחלוננו",  המוות  "עלה  של  היא  התחושה 
אנו  מאמינים  כיהודים  כך  האם  אחד.  לכל  לקרות  יכול 

צריכים לראות את הדברים?
"צריכים לראות את זה שרוצים מאיתנו משהו, אולי זה כואב 
אבל משמים דורשים מאיתנו משהו. אני לא המוסמך להגיד 
מה מותר ומה אסור, אבל מה שבטוח זה שצריכים להתרחק 
כמה שיותר מכל הכלים האלקטרוניים, הכלים הטמאים וודאי 

שאסור לנגוע בהם ואפילו לברוח מקרבתם.
"יש טלפונים שהם אפילו כשרים, אבל יש בזה את המחלה 
הנוראה של 'היסח הדעת', גם אם זה מסונן, זה עדיין לא פותר 
על  להשפיע  יכול  הדעת, שזה  והיסח  בעיית ההתמכרות  את 

היצר ולהביא לתופעות קשות.
"זה הרי המחלה הנוראה של הדור, וזה בעצם היה הבעיה 
מה  לפי  דעתו.  את  הסיח  המכשיר  שפשוט  הזה  הנהג  של 
שאומרים, שהנהג לא הבחין במשאית שעמד בצד הדרך, זאת 
אומרת שהיה לו היסח הדעת בנהיגה. זאת אומרת, שעל ידי זה 
שמתמכרים למכשיר, אפילו אם זה מסונן, ה'קליפה' של היסח 

הדעת במקומה עומדת.
"הקליפה של היסח הדעת משתלטת גם על אחרים, אפילו 

שאין להם מכשיר מתקדם. 
יתר מכן, ברגע שלכולם יש מכשיר כשר ויש רק קליפה אחת 
יכול לקרות  ואז  של היסח הדעת, אז הוא מתחיל להשתולל 

היסח הדעת ואפילו יותר גרוע מכך, כמו מה שקרה השבוע.
שממתי  לקוחות  שירות  מוקדי  בעיקר  עבודות,  "יש 
צריכים  הם  בבוקר  בשמונה  לעבודה  מגיעים  שהעובדים 
לשים את כל הכלים האלקטרוניים בצד, עד ארבע בצהריים, 
אלה  שגם  מקום  שהיה  להיות  יכול  מהעבודה.  כשחוזרים 
שבכלל  אגד  נהגי  למשל  כמו  הציבור,  שלום  על  שאמונים 
את  להשאיר  היא  בעבודה  מהדרישות  שאחת  אותם  יחייבו 

הטלפון בצד, בכדי למנוע את הפגיעה בשלום הציבור.
"אנשים שהם בקשר איתי, אמרו לי שהורו להם שאם הם 
מוציאים את המכשיר בעבודה - מפטרים אותם, וזה בשירות 
נדבר על אנשים שאמונים על שלום הציבור.  לקוחות, שלא 
שלא יגידו 'אני עכשיו מחזיק בהגה ולא במכשיר', כי כל זמן 

שזה לידך - זה מסוכן".

כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א, שכלתו מרת חנה פרנקל ע"ה, בתו של כ"ק האדמו"ר 
מביאלה אוסטרובצה נספתה בתאונה המחרידה, מצדיק עליו את הדין בשיחה רוויית חיזוק ואמונה

"אנחנו הרי 'כחומר ביד 
היוצר' - זה רצון הקב"ה"

השיחה המלאה מתפרסמת ב-כל ישראל

כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א

בראש תלמוד תורה "מוריה" פ"ת 
יעמוד

הרב יאיר מנדלביץ‘
 מחנך ותיק ובעבר סגן מנהל

 בת"ת "מוריה" אלעד

 הרב מרדכי שוקרון 052-3003927 | זהורית פרץ 050-8855990 | דורון אגסי 054-4894902
 לפרטים:

בהקמת תלמוד-תורה דתי-לאומי
בפתח תקווה 

לקראת שנה“ל תשע“ז

” מטרת החינוך היא 
להכשיר את האדם 
לצורתו המתוקנת, 
שהנקודה המרכזית 

שבה היא לעשותו טוב 
וישר...ודווקא תלמוד 

תורה ולא ידיעות 
אחרות, שאין מטרתן 

כ“א להכשיר את האדם 
למלחמת החיים...“ 

     הרב קוק  (אגרת ק“ע)

ציבור ההורים מוזמן להיות שותף

מוריה
תלמוד-תורה

בדרך הרב קוק זצ“ל

מגמת ה"תלמוד-תורה" שיוקם היא לגדל את ילדינו לתורה, יראת שמיים ומידות 
טובות, מתוך ראיית הקודש כבסיס לטיפוח נפש הילד וכישוריו. 

במוקד תוכנית הלימודים יעמדו מקצועות היהדות ולהם יוקדשו ראשית היום ורובו
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תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
ישיר

 משלוחים כל יום לפתח תקווה

לפי דרישת הלקוח במגשיםהכל טרי יום יום, ארוז ומחולק 

 מחלקה חדשה
של בשר

טרי

המבצעים החמים ממשיכים!!!

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

קרטון עופות 
‘שארית ישראל’ )של 

הרב שוורץ( /רובין

 29.90 & לקילו 
)מחולק לפי דרישות הלקוח( 

3 רולדה דג אושן 
 & 100 

 קרטון עופות
‘בד”צ’, העדה החרדית 

)בהזמנה מראש(

34.90 & לקילו 
)מחולק לפי דרישות הלקוח(

 בהקר ישיר
 השירות

מעל הכל

חדש!!! מוצרי בצק של מעדנות: בצק פילו וסנפרוסטמוצרי עוף קפואים  בהשגחת ‘שארית ישראל’/בד”ץ

 צ’יפס 2 קילו
&1990
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ברגע אחד של היסח דעת, הפך קו 402, קו האוטובוס המזוהה ביותר עם הציבור החרדי, לזירת קטל מדממת ולטרגדיה בלתי נתפסת

מידת הרחמים עלינו התגלגלי
יעקב מאיר חשין ז"ל היה בדרכו לפגישת שידוך, ישראל וינברג ז"ל היה בדרכו לחתונה של בן דודו בבני ברק, לוי יצחק אמדדי ז"ל רק ביקש להגיע לישיבה שכ"כ אהב,  

מרדכי כהן ז"ל, רק בן 18.5, עשה את דרכו לישיבת עץ חיים באבוב בבני ברק, מרת חנה פרנקל ע"ה בתו של האדמו"ר מביאלה אוסטרובצה וכלתו של האדמו"ר מבוטושאן, 
רק ביקשה להגיע יחד עם בעלה לבית חמיה כדי לציין את יום הנישואין השני, הרבנית לאה מלמוד ע"ה הייתה בדרך לסידורים בבני ברק לקראת חתונת בנה  ברגע אחד, 

נגדעו חייהם של שישה מנוסעי קו 402, שהתנגש במשאית שעמדה בצד הדרך

מאת: אלי שניידר ומנדי קליין

זה היה ערב שחור ליהדות החרדית. 
בטרגדיה  הסתיים  רגיל,  ראשון  יום  עוד  כמו  שהחל  יום 
נוראית: שישה מבני היהדות החרדית, כולם תושבי ירושלים, 
נספו ו-15 נפצעו בתאונת דרכים מחרידה, כשהם נוסעים בקו 
'אגד'  של   402 קו  החרדי,  הציבור  עם  מזוהה  הכי  האוטובוס 

שמוביל מירושלים לבני ברק ולהיפך.
לטרון.  למחלף  בסמוך   ,1 בכביש  אירעה  הקשה  התאונה 
מחקירה ראשונית של התאונה הקטלנית עולה כי נהג משאית 
תקלה,  עקב  הדרך  בשול  לעצור  נאלץ  בנייה,  חומרי  ועליה 
ככל הנראה נזילת שמן. זמן קצר לאחר שעצר בשול, אוטובוס 
שהגיע מכיוון ירושלים סטה מנתיבו והתנגש במשאית בעוצמה 
זזו  כיסאות  מהאוטובוס.  חלק  "חתך"  וממש  הימני,  בצידו 
ממקומם, ושישה מהנוסעים, בעיקר אלה שישבו בחלק הימני 
של האוטובוס, נהרגו. חמישה כמעט במקום, ואחד נוסף לאחר 

שפונה לבית החולים.
נהג  מצד  דעת  להיסח  חשד  מסתמן  כה  עד  מהחקירה 
האוטובוס. שני הנהגים, נהג האוטובוס ונהג המשאית, נחקרו 
ולאחר מכן, הוחלט לעצור את נהג האוטובוס להמשך חקירה 
האוטובוס  נהג  הובא  בהמשך  ברשלנות.  מוות  גרימת  בגין 

להארכת מעצר בבית המשפט לתעבורה בגבעת שאול.
אבל את הנעשה, כבר לא ניתן יהיה להשיב: שישה הרוגים, 

שאף חקירה כבר לא תחזיר אותם לחיים.

 באמצע לימוד התורה

ההרוג הראשון ששמו הותר לפרסום הוא 
הבחור יעקב מאיר חשין )27(, המשתייך 

עם  התגורר  חשין  ברסלב.  לחסידות 
הוריו בשכונת רמות בירושלים ולמד 
בבחרותו בישיבת נדבורנה בבני ברק. 
חשין היה קשור לאדמו"ר זצ"ל אותו 

ללמוד  עבר  השנים  ובמהלך  העריץ, 

בכולל ברסלב בשכונת מאה שערים, בו שקד על תלמודו.
מידות  בעל  וכשרוני  מיוחד  בבחור  מדובר  כי  סיפרו  חבריו 
טובות ונאצלות שהיה אהוב על בני משפחתו וחבריו. בשעות 
הערב של יום ראשון, ביקש חשין לעשות את דרכו לבני ברק 
בקו 402 להשתתף בפגישת שידוכין, כשבמהלך הנסיעה היה 
שקוע בלימוד. "לפתע אירעה התאונה המחרידה בה קיפח את 

חייו", סיפרו מכריו.
ברסלב  חסידות  ספרי  אלפי  ולהפיץ  להדפיס  נהג  המנוח 
בשם  עלון  ביוזמתו  יצא  אף  ולאחרונה  החרדים,  בריכוזים 
שיק  מוהרא"ש  על  מיוחדים  סיפורים  המגיש  אש'  'שלהבת 
זצ"ל. בהילולת מוהרא"ש שהתקיימה לפני כשבועיים ביבנאל 
הדפיס המנוח אלפי ספרי 'אשר בנחל' אותם הפיץ במחיר הקרן 

לקהל שפקדו את הציון.
"מדובר  עיתונות':  ל'קו  סיפרו  ז"ל  מאיר  יעקב  של  מכריו 
ברצינות.  אצלו  היה  הכל  מאוד.  ורציני  שמיים  ירא  בבחור 
התפילות שלו היו מיוחדות. היו לו מידות טובות במיוחד והיה 

מתמיד ושקוע בלימוד".

 החתונה נהפכה לאבל

 )26( וינברג  ישראל  הוא  הקשה  בתאונה  השני  ההרוג 
נולד   ,)26( ישראל  סלאנים.  מחסידות 

הערשל  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ח  לאביו 
בנו  סלאנים,  חסידי  מחשובי  וינברג, 
וינברג  זיידל  מרדכי  רבי  הרה"ח  של 
זצ"ל, מזקני החסידים, ולאמו שתחי' 

לבית משפחת ארלנגר.
בדרך  היה  ז"ל  וינברג  ישראל 

באותו  דודו שנערכה  לבן  הערב לשמחת החתונה 
באולמי ארמונות פרידמן בבני ברק.

לעזור  תמיד אהב  ז"ל  וינברג  ישראל  לדברי חבריו, הבחור 
תורה  ספג  גדל  בה  במשפחה  פניו.  על  חיוך  עם  והיה  לזולת 
יראת שמים ועבודת ה' צרופה. "וינברג היה אהוב על רבותיו 

וחבריו. היה לו קשר אישי עם הרבי שאהב אותו מאוד", סיפרו 
חבריו.

חבריו סיפרו כי הוא היה בחור שכולו לב. תמיד היה אוהב 
בשביל  הכל  עושה  היה  "הוא  רחב.  ובלב  פנים  במאור  לעזור 
הזולת בחפץ לב. ישראל היה בחור שכולו זהב", הם אומרים 
 - העבודה  היסוד  בעל  מרן  של  ונין  נכד  הינו  וינברג  בהלם. 

האדמו"ר הראשון לבית סלאנים.

 זכה במבחן ההלכה

הוא  הקשה  בתאונה  השלישי  ההרוג 
מחסידי   ,)17( אמדדי  יצחק  לוי  הבחור 
הגאון  של  בנו  הוא  יצחק  לוי  ברסלב. 
רבי הלל קלמן אמדדי, דיין ומורה צדק 

בבית ההוראה 'צדק ומשפט' ביבנאל.
'ברכת  בישיבת  בעבר  למד  המנוח 

לפני  ברק.  בבני  רשב"ם  ברחוב  התורה' 
ההלכה'  'אורות  מבצע  במסגרת  שנתיים 

הישיבות  לבחורי  ברכות  בהלכות  פומבי  מבחן  ביבנאל  נערך 
הקטנות ובו זכה הבחור לוי יצחק אמדדי, שאף קיבל את סט 

הספרים 'חזון עובדיה'.
"אנשים  הקשות.  התחושות  על  סיפרו  ביבניאל  תושבים 
על  בכלל  דיברו  ביישוב  כולם  עוד  קצר  זמן  לפני  עד  בהלם. 

דברים אחרים ופתאום זה נחת עלינו".
חברו לספסל הלימודים ביבנאל סיפר: "הוא היה בחור עדין 
וצנוע ואהוב על כולם, הוא הקפיד בכבודם של אחרים וכולם 
העריכו אותו בחזרה. כשהישיבה לא הייתה מסודרת הוא נהג 
להחזיר כל ספר למקום והיה דוגמה לבחור עובד ה' בתמימות".

יצחק  לוי  את  למנוחות  ליוו  ביבנאל  ברסלב  מחסידי  מאות 
חסידי  של  הקודש'  'היכל  המדרש  מבית  יצאה  ההלוויה  ז"ל. 
הונחה  שם  ההר,  במעלה  העלמין  בית  לעבר  ביבנאל  ברסלב 
מיטת הנפטר בסמוך לקברו הקדוש של מוהרא"ש זי"ע ולאחר 

מכן נערכה הקבורה לקול בכיותיהם של קהל המשתתפים.

אלי שניידר ומנדי קליין

הגר"ב פינקל מספיד בהלווית הרבנית לאה מלמוד ע"הזירת התאונהזירת התאונה
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אוטובוס הדמים

ברגע אחד של היסח דעת, הפך קו 402, קו האוטובוס המזוהה ביותר עם הציבור החרדי, לזירת קטל מדממת ולטרגדיה בלתי נתפסת

מידת הרחמים עלינו התגלגלי
יעקב מאיר חשין ז"ל היה בדרכו לפגישת שידוך, ישראל וינברג ז"ל היה בדרכו לחתונה של בן דודו בבני ברק, לוי יצחק אמדדי ז"ל רק ביקש להגיע לישיבה שכ"כ אהב,  

מרדכי כהן ז"ל, רק בן 18.5, עשה את דרכו לישיבת עץ חיים באבוב בבני ברק, מרת חנה פרנקל ע"ה בתו של האדמו"ר מביאלה אוסטרובצה וכלתו של האדמו"ר מבוטושאן, 
רק ביקשה להגיע יחד עם בעלה לבית חמיה כדי לציין את יום הנישואין השני, הרבנית לאה מלמוד ע"ה הייתה בדרך לסידורים בבני ברק לקראת חתונת בנה  ברגע אחד, 

נגדעו חייהם של שישה מנוסעי קו 402, שהתנגש במשאית שעמדה בצד הדרך

קהילת  רבני  ומחשובי  המנוח  של  אביו  אמדדי,  הלל  הרב 
ברסלב ביבנאל, ספד מעל הקבר הטרי: "לוי יצחק, היום בבוקר 
מצוין.  לי  אמרת  שלומך?  מה  אותך  שאלתי  איתך,  דיברתי 
מצוין?  מרגיש  שהוא  לי  אמר  הוא  למה  יודעים  אתם  רבותי, 
כי היום סידרו לו חברותא מיוחדת שילמד איתו בסדר ג'. הוא 
היה שבת בירושלים וחזר משם היום לישיבה בבני ברק, אבל 

הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יילך לישיבה של מעלה.
"אני רק מודה לבורא עולם שברוך ה' הוא היה אצל רבינו, 
והוא נפטר עם פיאות ועם זקן, הוא נפטר כבן תורה. הוא זכה 
שהוא  זה  על  התפלל  נסע,  שהוא  לפני  בכותל  היום  להיות 
יצליח בישיבה. לוי יצחק, תפעל בישיבה של מעלה עבור עם 

ישראל!".

 "הלב כואב לי"

בתו  ה-23,  בת  פרנקל  חנה  מרת  הינה  באסון  נוספת  הרוגה 
האדמו"ר  של  וכלתו  אוסטרובצה  מביאלה  האדמו"ר  של 

מבוטושאן.
המנוחה ע"ה נישאה לבעלה, שהיה מבחירי ישיבת מיר, לפני 
כשנתיים ועמדה לימינו שיוכל להמשיך לשקוד על אדני התורה 
והיראה. בני משפחתה סיפרו כי המנוחה התייתמה בצעירותה 
בכוחותיה המיוחדים כשסייעה לאביה  ניכרה  אז  וכבר  מאמה 

לגדל את בני המשפחה ולהתמיד בדרך חינוכם.
הגברת פרנקל ובעלה היו בדרכם לעיר בני ברק כאשר לפתע 
התנגש האוטובוס במשאית שעמדה לצד הדרך. מעוצמת המכה 

נהדפה המנוחה ונפטרה. 
חברותיה מספרות על אישה צנועה וחסודה שביקשה להקים 
כולם  לצער  אולם  החסידות,  בדרכי  בעלה  עם  יחד  ביתה  את 

נגדעו פתיל חייה.
לבית  והובהל  בתאונה  נפצע  בנסיעה,  לידה  שישב  בעלה, 
החולים 'קפלן' ברחובות. אחד מקרובי משפחתו ששהה לצדו 
בלילה הראשון, סיפר: "לא קל היה להיות שם, ליד יהודי פצוע 
שעובר תהליכים של בדיקות וכאבים, אבל למרות הכל, לרגע 

היד?  לך  'כואב  אותו  שאלתי  עצמו,  על  חשב  לא  הוא  אחד 
הרגל?', הוא היה כולו מלא במכות ובחבורות בכל חלקי גופו, 
הוא יצא בנס. אבל עם כל הכאבים, כששאלתי אותו 'מה כואב 
לך?' הוא כנראה הרגיש את מצבה של אשתו וענה לי: 'הלב 

כואב לי'.
רעייתו  של  מצבה  על  לו  שנודע  לפני  עוד  חוליו,  "ממיטת 
הוא אמר לי, 'יצאתי עם אשתי להורים לציין את יום הנישואים 
השני שלנו, ולבסוף אני מגיע לבית החולים קפלן', הוא אמר לי 
ושאל, 'האם אשתי בחיים? רק תגיד לי אם היא בחיים או לא'".
למחרת, גיבסו את ידו הפצועה בבית החולים, ושחררו אותו 

להלוויה קורעת הלב של רעייתו ע"ה.
בעלה הר"ר מרדכי פרנקל הי"ו בכה בהספדו בדמעות שליש 
היית  צרכיי.  לכל  סוף,  בלי  לי  דאגת  את  יקרה,  "חנה  ואמר: 
הרב'ה שלי, נתת לי עצות כמו שאף אחד לא היה יכול לתת. לא 

היה סוף לחוכמה שלך.
"דחפת אותי כל הזמן" הוסיף הבעל בדמעות, "העמדת אותי 
על הרגליים, אבל אם פגעו בך אף פעם לא פגעת חזרה. הייתה 
היית  הרע.  מלשון  נזהרת  גדולה.  וצניעות  נפש  מסירות  לך 
מושלמת, ותמיד אמרת שאסור להיות מושלם כי מי שמושלם 
מרדכי  הר"ר  ביקש  לסיום,  הזה".  בעולם  לעשות  מה  לו  אין 

מרעייתו המנוחה שתהיה מליצת יושר על בני המשפחה.

 תעודת הזהות סייעה בחיפושים 

עוד הרוג הוא אהרן מרדכי כהן )18.5( 
בבני  באבוב  חיים  עץ  ישיבת  תלמיד 

ברק.
כהן, שהתגורר יחד עם הוריו ברחוב 

בר אילן בירושלים, היה בדרכו לישיבה 
חיפשו  ארוכות  שעות  במשך  ברק.  בבני 

אותו בני משפחתו בבתי החולים אך לשווא.
בזירת  זק"א  מתנדבי  ידי  על  שנמצאה  שלו  הזהות  תעודת 
רק  התאונה.  בזמן  באוטובוס  היה  הוא  אכן  כי  לימדה  האסון 

במכון  גופתו  זוהתה  קדחתניים  מאמצים  לאחר  ליל  באישון 
המשפטי באבו כביר והודעה נמסרה לבני משפחתו.

מכריו מספרים על בחור נפלא בעל חן חסידי ויראת שמיים 
טהורה שכל שאיפתו היה לגדול בתורה ועבודת השם.

"מוטי ז"ל היה אישיות יוצאת דופן של בחור מתמיד ושקדן 
סיפרו  הבריות",  על  ואהוב  טובות  מידות  בעל  היותו  לצד 
נגדע הכל", אמרו  לפניו, אולם כעת  היה  "כל עתידו  השבוע. 

בכאב.
בעקבות פטירתו הטראגית בוטלה שמחת השבע ברכות לבנו 
של משפיע הישיבה הרה"צ רבי אשר ישעיה רוזנבוים, שהייתה 

אמורה להתקיים באותו ערב בישיבה. 

 התלמידות ביקשו מחילה

 60 בת  ע"ה,  מלמוד  לאה  הרבנית  היא  האחרונה  ההרוגה 
מרחוב עזרת תורה בירושלים.

האוטובוס,  של  האחורי  באזור  שישבה  מלמוד,  הרבנית 
החייאה  ניסיונות  ולאחר  התאונה  מעוצמת  אנושות  נפגעה 

ממושכים נאלצו כוחות ההצלה לקבוע את מותה.
גדול  חכם  תלמיד  נפתלי,  לבעלה  נישאה  ע"ה  מלמוד 
לגדל  לו  מסייעת  כשהיא  באמונה  לצידו  ועמדה  בירושלים 
את ילדיהם לחינוך של תורה. המנוחה שימשה כמורה לדינים 
והלכות בסמינר הרב מנדלסון בירושלים. בעוד חודש תוכננה 
שונות  להכנות  ברק  לבני  נסעה  והיא  בנם,  חתונת  להיערך 

לקראת החתונה.
לאה מלמוד ע"ה, היא בת של הגאון רבי יהושע גרוזינסקי 
ראש ישיבת ביאליסטוק ומתלמידי מרן רבי ברוך בער ליבוביץ 

בעל ה'ברכת שמואל' זצ"ל.
בעלה, הגאון רבי נפתלי, משמש כר"מ בישיבת 'אמרי נועם' 
לצעירים בירושלים,  ומחשובי תלמידי החכמים בשכונת עזרת 

תורה.
מאות רבות מתלמידותיה ליוו אותה בהלוויה הכואבת ביום 
שני למנוחת עולמים, ואף ביקשו ממנה מחילה, בטרם נקברה.

הלווית מרת חנה פרנקל ע"ההלווית הרבנית לאה מלמוד ע"ההגר"ב פינקל מספיד בהלווית הרבנית לאה מלמוד ע"ה

צילומי זירת התאונה ומסעי ההלוויות: אורי דיוויס ויוסי קלצקי - איחוד הצלה, דוברות מד"א, עזריאל שניצר - זק"א, יונתן זינדל - פלאש 90, יוסי גולדברג ויהודה רחמים  - חדשות 24



בפתח-תקוה14        י' באדר א' תשע"ו 1219/2/16

השעה 03:48 לפנות בוקר, אני בדרכי למיטה לנסות לעצום עיניים 
לכמה שעות ואני מוצא את עצמי כותב בקבוצה המבצעית של זק"א: 
"אשרי מי שזכה להיות ממתנדבי 'זק"א חסד של אמת' באמת. שנשמע 

ונתבשר בשורות טובות, לילה \ בוקר טוב. 
האישה  כאשר  וגדוש,  מלא  עבודה  יום  מעוד  לביתי  חזרה  בדרך 
טוב  זמן   ,1 בכביש  נמצא  אני  שבועית,  לקנייה  לצאת  בבית  ממתינה 
המבצעי  במירס  המחשבה.  חוט  ניתק  לפתע  במחשבות.  סדר  לעשות 
על  ראשוני  דיווח  זק"א,  מוקד  קולו הדרמטי של המוקדן...  זק"א  של 
מספר  במקום  ראשוני  דיווח  לפי  למשאית,  אוטובוס  בין  קשה  תאונה 
בכביש  פרסה  עושה  אני  התלבטות,  ללא  אחד  ברגע  נפגעים.  של  רב 
הראשי ומעדכן בקשר שאני בדרכי לזירת התאונה, ומי בכלל חושב על 

התוכניות שהיו לי להמשך הערב.
תוך כדי נסיעה מגיע דיווח מעודכן שאכן מדובר בתאונה קשה מאד 

ושהוכרז אר"ן )אירוע רב נפגעים(.
ממרחק קצר אני מזהה אוטובוס עומד בנתיב הנגדי בשולי הכביש. 
אני עוצר בצד ורץ לתוך הזירה, עושה סקירה ראשונית ומבין שמדובר 
באירוע מחריד. מיד אני מעדכן את המוקד שיזרים כוחות הצלה וזק"א 
בהקדם האפשרי. בסמוך למשאית החונה אני רואה בחור צעיר שרוע על 
הכביש ללא דופק ונשימה. אני ועוד כמה נהגים שעצרו לעזור מתחילים 
בחילוץ  ומסייע  לאוטובוס  עובר  אני  דקות  כמה  לאחר  בהחייאה, 
הנפגעים שחלקם מחוסרי הכרה וחלקם ללא רוח חיים. אני עובר מגופה 

לגופה ומתפלל בליבי שהזוועה הזאת תגמר.
מגישים  מגיעים,  הצלה  ואיחוד  מד"א  זק"א,  של  מתנדבים  עשרות 
עזרה ראשונה ומסייעים בפינוי הפצועים. לאחר שכולם פונו, נשארים 

בזירה צוות גדול של זק"א כדי לעסוק במלאכת הקודש הקשה מכל.
בחרדת  מטפלים  המתנדבים  המוות.  של  השקט  את  יש  ברקע 
באיסוף  ומתחיל  לאוטובוס  עולה  נוסף  וצוות  ההרוגים  בגופות  קודש 
הממצאים. לאחר כשלוש שעות של עבודה קודש נשארים בזירה צוות 
בדרכי  הערב  תחילת  של  לנסיעה  חוזר  אני  מתנדבים.  של  מצומצם 
הביתה. שיחה רודפת שיחה כולם רוצים לקבל מידע על התאונה הקשה 
איך למה וכמה. הנסיעה עוברת מהר מידי ואני כבר מגיע הביתה. לא 
נכנס  אני  בראש.  המחשבות  את  ולסדר  עצמי  עם  קצת  להיות  מספיק 
למה  עלי  קופצים  הם  אבא  אבא  ערים.  עדיין  הקטנים  הילדים  הביתה 

אתה מגיע כל כך מאוחר. אני מלווה אותם לחדר הילדים.
מבוגר  גברי  קול  נשמע  הקו  על  מצלצל  שלי  הנייד   23:45 בשעה 
לישיבה.  הגיע  לא  שלי  'הבן  מודאג,  מאוד  שלו שהוא  בקול  שומעים 
בטוח  לא  אני  אבד.  איתו  והקשר  ברק  בני  לכיוון  מירושלים  יצא  הוא 
שהוא היה על האוטובוס אבל לישיבה הוא לא הגיע. התקשרנו לבתי 
החולים ולא ידוע להם על פצוע בשם זה'. השם מאוד מוכר לי, זכור 
לי שבזירת התאונה ראיתי כובע עם שם דומה.  אני מיד מעלה את יו"ר 
ומוסר לו את הנתונים. משי מיד  יהודה משי זהב על הקו השני  זק"א 
מפעיל את המתנדבים ומבקש מהם לצאת לבתי חולים לסרוק ולבדוק 
שוב האם הנעדר נמצא שם. עשרות מתנדבים מוזנקים לזירת התאונה, 
לשלול אפשרות שהפצוע עף לצד הכביש. משי מבקש משני מתנדבים 
המודאגים.  ההורים  של  הבית  לכיוון  להתקדם  רביבו  ונחמן  קניג  נתן 
זק"א המפקח  ועד רבני  יו"ר  רוז'ה  יעקב  אנו מעלים על הקו את הרב 
את  לו  נותנים  משפטית,  לרפואה  הלאומי  במכון  הזיהוי  מלאכת  על 
מירב הפרטים. הרב מעדכן אותנו שאכן יש הרוג מהתאונה שעדיין לא 
זוהה וכדי שיזהו אותו חייבים להמציא את תצלומי השיניים שלו. משי 
מבקש מההורים את פרטי רופא השיניים ושולח את המתנדבים יעקב 
פלץ ויוסף פורוש לאתר את רופא השיניים. השעה כבר 2 בלילה ואחרי 
מאמץ הצליחו לאתר את כתובתו של רופא השיניים. הרופא יורד איתם 
למרפאה ומעביר להם את צילומי השיניים. צוות נוסף של זק"א מוריד 
לנעדר.  סופי  זיהוי  לעשות  בכדי  משפטית  לרפואה  למכון  האבא  את 

בסביבות השעה 3:30 אכן זוהה סופית ההרוג השישי.
עין, אבל הקול של האבא המודאג  לעצום  מנסה  במיטה  אני שוכב 
והכאוב עדיין מהדהד באוזניי, ואני חושב לעצמי כמתנדב בזק"א כשני 
עשורים שהרבה יותר קשה ללוות הורים במצב הזה של חוסר וודאות 

מאשר לטפל בהרוגים בשטח. 
בתפילה לביאת גואל צדק ולזכות לתחיית המתים בקרוב ממש.

השקט 
של המוות

מוטי בוקצ'ין

מאת: אלי שניידר

של  שמו  לפרסום  הותר  התאונה  למחרת  בוקר 
שהיה  האוטובוס  נהג  ירושלים,  תושב  ביטון,  חיים 
מעורב בתאונה הקטלנית. לבקשת המשטרה, מעצרו 

של הנהג הוארך בשלושה ימים.
נחקר  וברשלנות  מוות  בגרימת  החשוד  הנהג 
התנועה,  אגף  במשרדי  ארוכות  שעות  במשך 

נציג  אמר  מעצרו  בהארכת  ובדיון 
את  הוציא  הנהג  כי  מהמשטרה 
לחקירת  המסייע  הטכוגרף,  דסקת 
במשטרה,  טוענים  בזאת,  תאונות. 

שיבש הנהג הליכי חקירה.
כי  בדיון  טען  המשטרה  נציג 
"ניתן לומר שהנהג הבחין במשאית 
ובשלב  הפגיעה  לפני  שניה  שבריר 

שהאוטובוס  כך  שמאלה  חזק  ההגה  את  הסיט  הזה 
האחורית  בפינה  ימנית  הקדמית  הפינה  עם  פגע 
יושבי  כל  וכמעט  התקולה,  המשאית  של  שמאלית 
או  נפצעו  הרכב  של  ימין  בצד  שישבו  האוטובוס 

נהרגו".
את  עצרה  המשטרה  כי  הדיון,  מפרטי  עולה  עוד 
וכי  התרחשה,  שהתאונה  אחרי  דקות   40 רק  הנהג 
מספרי  את  ובודקת  חוקרת  המשטרה  כך  בעקבות 
 40 אותן  במהלך  הנהג  התקשר  שאליהם  הטלפון 
הדקות. "חוץ מחקירה יש עוד מספר פעולות לבצע 
עם מספר גורמים בחברת אגד שכבר זומנו לחקירה. 
המשיב  של  לטלפון  תקשורת  מחקר  צו  הוצאנו 
הנהג  שאיתם  הטלפון  מספרי  כל  לקבל  ובכוונתנו 
שוחח מרגע התאונה ועד שהגענו אליו, 40 דקות", 

אמר נציג המשטרה.
לשאלה, 'האם נכון שמרגע קרות התאונה לפחות 
הנציג,  השיב  במעצר?',  היה  לא  המשיב  דקות   40
'נכון, הוא הסתובב בזירת התאונה. זה היה כמו זירת 

פיגוע'.
בא  שלו  "השיבוש  כי  נציג המשטרה  הוסיף  עוד 
טלפון  שיחות  רק  לא  נוספים,  בדברים  ביטוי  לידי 
לגשת  ביקשנו  התאונה  לזירת  כשהגענו  בוצעו. 
בשלב  באוטובוס.  להיות  שאמור  הטכוגרף  לדיסק 
זה התברר שהנהג פתח את מכשיר הטכוגרף, הוציא 
אותו ולפי דבריו החזיר למקום. זו פעולה שמהווה 

שיבוש הליכי חקירה".
לפתוח  הצלחנו  לא  התאונה  בזירת  "אנו  לדבריו 

לסייע  ממנו  ביקשנו  הנהג.  בעזרת  גם  המכשיר  את 
שהצליח  פעולה  הצליח,  לא  גם  והוא  לפתוח  לנו 
כל המכשיר עם הדיסקה  פירקנו את  קודם.  לעשות 
והמכשיר במעבדה כדי לפתוח את המכשיר ולוודא 

שהדיסקה שם כפי שטען המשיב".
בדיון עלה מקרה נוסף של תאונה שבה הנהג היה 
מעורב, "יש בעברו של המשיב תאונת דרכים מאוד 
דומה לתאונה הזו מה שארע בדצמבר 2013 שבגינה 
הורשע, תאונה עם אוטובוס קו 402 
מספר קילומטרים סמוך למקום זה 
עם משאית. בתאונה ההיא היו 18 

פצועים קל".
מסרה  הבוקר  לכן  קודם 
כה  עד  "מהחקירה  כי  המשטרה 
מסתמן חשד להיסח דעת מצד נהג 

האוטובוס".
מעורב  היה  כי  התברר  הראשונית  בחקירתו 
בעבר בתאונה עם משאית ונאסר עליו לנהוג בקווי 
אוטובוסים בין עירונים למשך תקופה ממושכת אך 
לאחרונה ביטלה חברת אגד את האיסור למרות עברו 

הבעייתי של הנהג.
דיוני  במסגרת  אמר  כץ  ישראל  התחבורה  שר 
נגרמה  הקשה  האוטובוס  תאונת  כי  הכנסת  ועדות 
כי  והדגיש  הנהג  של  הסחת-דעת  בשל  בבירור 
יש  כי  ציין  אך  טובה,  הציבורית  התחבורה  תשתית 
להאיץ החלטה להתקנת מערכת התרעה מצילת חיים 

באוטובוסים ומשאיות.
מטעם צוות החקירה המיוחד של בוחנים וחוקרים 
שהוקם לבחינת נסיבות האירוע, בהנחיית ראש אגף 
אנו  "לצערנו,  כי  נמסר  בארי,  ירון  ניצב  התנועה, 
נתקלים בתאונות קטלניות רבות בהן מעורב הגורם 
במהלך  נהג  של  אחראית  לא  התנהגות   - האנושי 
היסח  כל  אדם.  חיי  לאיבוד  מובילה  אשר  הנהיגה 
כל  או  בסלולאר  שימוש  כגון  נהיגה,  במהלך  דעת 

עיסוק אחר, מהווה סכנת חיים של ממש.
"כמו כן, על ציבור הנהגים להבין את המסוכנות 
שיש בעצירה בשול הדרך", מסרו במשטרה, "ככלל, 
ומתחים  עצירה  בנקודות  אלא  בשול  לעצור  אין 
מוסדרים. אם וכאשר נהג נתקל בתקלה ברכב, עליו 
הנסיעה,  מנתיב  מקסימלי  במרחק  בשול  לעצור 
לנקוט בסימני אזהרה, להתקשר למוקד 100 וניידת 
תגיד לסייע לו. על הנהג והנוסעים לעבור אל מעבר 

למעקה הבטיחות".

המשטרה האריכה את מעצרו של נהג האוטובוס, לאחר חקירה במשך 
שעות ארוכות  בחקירה התברר: לפני שנתיים היה הנהג מעורב בתאונת 

דרכים דומה בה נפצעו 18 מנוסעי האוטובוס שבו נהג

נהג האוטובוס נעצר לחקירה
השאלות הקשות: איך נתנו לנהג כזה לחזור לכביש?

אוטובוס הדמים

זירת התאונה הקשה. בקטן: המשאית בה התנגש האוטובוס



רק בטרקלין חשמל כהלכה

עם מבצעים והנחות!משלמים פחות

תוקף המבצע עד 26.2.16 | כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף | המחיר הקודם והמחיר 
ERN לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה | בכפוף לאישור חברת

לחברי הסתדרות הטבה מיוחדת 
מורי אגודת ישראל 
דיסקונטולמחזיקי מפתח 

חדש!
36 תשלומים 

באשראי.
אפשרות לתשלום 

בצ’קים* 

מכונת 
תספורת 

₪ 99
₪ 149

בלנדר מוט

₪ 119
₪ 139

מיחם 
לשבת 

60 כוסות |
תוצרת ישראל |

לא טעון טבילה |
ברז אמריקאי

₪ 169
₪ 249

₪ 499
₪ 650

מערכת 
סטריאו 

ניידת
טייפ |
USB

טלפון
מתנה

1,490 ₪בשווי 59 ₪
₪ 2,090

מכונת כביסה
8 ק”ג

| A דירוג אנרגטי 
1000 סל”ד

₪ 1,290
₪ 1,430

מזגן עילי, 1 כ”ס
 | BTU-H 9,911 :תפוקת קירור

 | BTU-H 8,966 :תפוקת חימום
דירוג אנרגטי: A | COP בקירור: 4.05

בידורית
קריוקי ניידת

סוללה עד 5 שעות | מיקרופון 
אלחוטי ואופציה לעוד 2 חוטיים | 

חיבור לגיטרה | קישורית bt | חיבור 
usb וקורא כרטיסים

₪ 149
5 שנים 199 ₪

אחריות

חבילת חתנים
מכונת כביסה	 
מקרר 260 ליטר	 
תנור משולב 	 
4 להבות גז	 

חבילת חתנים
 תנור משולב קינג	 

דו תאי 4 להבות
מכונת כביסה בוש	 
מקרר גדול	 

חבילת חתנים
מ. כביסה 8 ק”ג	 
מקרר גדול	 
תנור משולב + טורבו	 

חבילת חתנים
מ. כביסה 7 ק”ג בקו	 
תנור דו תאי בד”ץ	 
מקרר שארפ פרימיום	 

מקרר 
מ.עליון

519 ליטר | כשר 
B דירוג אנרגטי

₪ 3,990
₪ 4,490

₪ 149
₪ 179

נפת קמח חשמלית
 שתי מהירויות הפעלה | 

 חלקים מתפרקים ונוחים 
 לניקוי ולשטיפה | 

 בסיס נצמד ויציב | 
8.5W הספק

מגוון תנורים 
דו תאיים

החל מ-

₪ 2,490

₪ 80X36
₪ 2,880   ₪ 3,750

₪ 110X36
₪ 3,960    ₪ 5,469

₪ 194X36
    ₪ 6,984   ₪ 8,690

₪ 166X36
     ₪ 5,976      ₪ 6,810
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מאת: משה גלבשטיין

תאונה קשה,  על  דיברו  הקריאות שהתקבלו במוקד מד"א 
כבר בשלב הזה אתה עוזב הכל ויוצא לעבר הזירה. מיד אח"כ 
כבר  למקום,  דרכי  את  עושה  ואני  נפגעים,  רב  אירוע  מוכרז 
בדרך אני מבין שלא מדובר בעוד תאונת דרכים, הקריאות של 
אמרו  רבים  כוחות  למקום  לזרז  המירס  ברשת  שזעקו  חברי 
הכל. כשהגעתי למקום, אין זמן למחשבות, אתה נכנס ומנסה 
שכבר  לצוותים  לעזור  ניתן  האם  להציל,  ניתן  האם  להבין 
והמורכבות  מהקשות  מאד.  קשה  הייתה  הזירה  מטפלים. 
שראינו בשנים האחרונות. כל החלק הימני של האוטובוס היה 
קרוע לחלוטין, אבל בזמן אמת, אין זמן לחשוב. צריך לעשות 

הכל כדי לנסות ולהציל חיים. 
לא היו אלה מחזות אופייניים של תאונות דרכים. המראות 
הזכירו יותר פיגוע מאשר תאונה, אבל, כמה קשה שזה יישמע, 

הפכנו בעבודתנו להיות מורגלים לטפל גם בזירות קשות.
והעבודה שלנו הייתה רבה מאוד. 

מה  כבר  אין  שבעצם  ולהבין  הנפגעים  אחד  את  לקבל 

מאוד  קשה  שבמצב  בפצוע  ולטפל  משם  להמשיך  לעשות, 

והיה בין חיים למוות בידיים שלך, ובהמשך לקבל את הידיעה 

שהוא לא שרד בסופו של דבר את הפציעה האנושה.

מהזירה,  בחזרה  דרכי  את  עושה  כשאני  אח"כ,  שעה  רק 
המחשבות והתמונות מתחילות לחלוף בראש. רק אז אני מבין 
באמת, מה קרה כאן. מטבע הדברים, מאחר שחלק מהנפגעים 
הקרובה.  למשפחה  נודדות  המחשבות  צעירים,  אנשים  הינם 
האנשים  של  התחושות  על  לחשוב  מנשוא.  קשה  המחשבה 
נגדעו  שחייהם  אלו,  חלילה  או  השתנו,  חייהם  אחד  שברגע 

באיבם. 
זמן  הרבה  שאין  הוא  כך,  לזה  לקרוא  אפשר  אם  המזל, 
לחשוב. הקריאה למקרה הצלת החיים הבאה, כבר כאן, ואנחנו 
כדי  נוספת  לזירה  ממהרים  אדום  דוד  מגן  ומתנדבי  עובדי   -
שוב להעניק סיוע, לטפל בעוד חולה הזקוק לעזרה ובניסיון 

לתת חיים לנפגע נוסף.
היום בבוקר, בדרכי לעבודה, על אותו כביש 1 שרק אתמול 
נגדעו בו חיים עומד צוות אמבולנס ומקבל לידה, אתה נכנס 
בן  ובעצם מבין איך  נולד  ורואה את הילוד שזה עתה  לעזור 
שהגיחו  חיים  לעוד  הנורא  האסון  בין  מיטלטלים  אנו  רגע 

לעולם זה עתה.

"רק אחרי סיום הטיפול בזירה 
חוזרות התמונות הקשות"

מאת: מנדי קליין

הרוגי  על  אבל  מודעת  'אגד'  חברת  פרסמה  שלישי,  ביום 
התאונה בעיתונים החרדים, מודעה שלא סבלה מרגישות יתר. 

במודעה נכתב כי בחברת 'אגד' "אבלים, דואבים וכואבים על 
מותם של ששת נוסעי קו 402 בתאונה הטראגית".

"ששת הנוסעים", כונו ההרוגים במודעה. בחברה אפילו לא 
זה  טרחו לציין את שמותיהם של השישה, שנהג החברה הוא 

שהוביל אותם למעשה אל מותם.
קוראים רבים זעמו על אי פרסום השמות במודעת האבל.

המשפחות  לאחת  בן  השבוע  טען  'מתחמק'",  "הניסוח 
שמותיהם  את  לציין  צריכה  הייתה  "החברה  נהרגו.  שיקיריהן 

של הנוסעים שנהרגו בתאונה".
אבל  במודעות  "עסקינן  להסביר:  ניסו  בתגובה,  ב'אגד', 
וניחומין למשפחות השכולות ומקורביהן מקרב המגזר החרדי 
הקשה  הדרכים  בתאונת  מכל  להן  היקר  חיי  את  קיפדו  אשר 
והיא  וכנה  אמיתית  היא  בצער  ההשתתפות  הזו.  והמצערת 

מבטאת את תחושת כל עובדי ונהגי אגד בימים קשים אלה".
ומדוע המודעה פורסמה כך? רון רטנר, דובר חברת "אגד", 
הודעות  לפרסם  מקובל  "כך  לתקשורת:  בראיון  להסביר  ניסה 
המודעה  זה.  לקהל  נוגעת  שזו  ככל  החרדי,  במגזר  ניחומים 
מופנה לקהל יעד של אותם אלו שנספו על לא עוול בכפם בגין 
התאונה המחרידה הזו, ופורסמה ביומונים שהציבור הזה חשוף 

אליהם".
כי  הדגיש  רטנר 
ניחומים  מודעת  "זוהי 
 - לכך  מעבר  ולא 
בצער  השתתפות 
כחלק  המשפחות 
מתחייב,  רגשי  מאקט 
התייחסות  אינה  וזו 
לנסיבות  החברה 
מודעת  התאונה. 
מתבקשת  הניחומים 
המקרה,  מנסיבות 
פיוס  של  אקט  זה 
כל  בצער.  והשתתפות 
הנוספות  השמועות 
בעניין הן דברי בלע".

מאת: חיים רייך

לב.  קורעי  סיפורים  מעט  לא  היו  הפצועים,  בקרב  גם 
נוסעים שתכננו להגיע לשמחות בעיר בני ברק, וסיימו את 

הלילה בבתי החולים השונים.
דאגה רבה נרשמה בבית משפחת שפרלינג בירושלים. 

על  היו  וברכי  שרי  האחיות,  שתי 
האוטובוס בדרכן לבני ברק. יחלפו שעות 
ארוכות של מתח ודאגה, עד שהתברר כי 
שתי הבנות נפצעו בתאונה הקשה – שרי 
נפצעה באורח קשה וברכי נפצעה באורח 

קל. 
הגיעה  הקשה  התאונה  על  הידיעה 
שרי,  של  המאורס  חתנה  של  לאוזנו  גם 

להינשא  אמורים  היו  השניים  תורה.  קול  ישיבת  תלמיד 
הודיעה  הקשה,  הפציעה  בשל  אולם  כשבועיים,  בעוד 

המשפחה על דחיית מועד החתונה.
אביהן  של האחיות סיפר כי הכלה ואחותה היו בדרכם 
לעיר בני ברק לערוך קניות לחתונה. ברכי, אחות הכלה 

רגע  לאביה  להתקשר  הצליחה  קל  באורח  שנפצעה 
וברכה  תקועה  הייתה  שרה  של  "הרגל  התאונה.  אחרי 
ניסתה לחלץ אותה", סיפר האבא. "היא סיפרה שקפצה 
מהאוטובוס לאחר שלא הצליחה להוציא את שרה. מיד 
קראתי תהלים, והזעקתי את משפחתי ואת ילדיי הנשואים. 
ברכה סיפרה עוד ששרה פצועה וצועקת, 
על  ששכבו  אלה  את  שראתה  ואמרה 

הכביש", שחזר האב.
המשפחה מבקשת להמשיך ולהתפלל 
לרפואתה השלמה של חיה שרה בת דינה 

בתוך שאר חולי ישראל.
אסף  מנהל  סגנית  אנגל,  ענת  ד"ר 
הרופא, סיפרה: "שרה הגיעה במצב קשה 
המומחים  מיטב  ניתוח.  לחדר  והגיעה  הדרכים  מתאונת 
עושים את המרב לטפל בפציעותיה. מהאבא הבנו שהיא 
הייתה בתאונה עם אחותה הצעירה שנפצעה קל. בשלב 
נכנסת  היא  שאליו  הניתוח  לחייה.  סכנה  נשקפת  לא  זה 

ייערך כמה שעות ומחר נדע את מצבה".

ב'אגד' פרסמו מודעת אבל, אבל גם פרסומה 
הצליח להרגיז את קוראי העיתונים החרדיים

בבית החולים אסף הרופא, ממשיכים הרופאים לנסות לייצב את מצבה של שרה 
שפרלינג שנפצעה באורח קשה בתאונה  מועד החתונה שתוכנן לחודש אדר נדחה

חוסר רגישות הכלה נפצעה שבועיים 
לפני שמחת החתונה

אוטובוס הדמים

משה גלבשטיין מכפר חב"ד, פראמדיק מד"א ומתנדב הצלה כפר חב"ד משחזר את הרגעים המצמררים:

כוחות ההצלה בפינוי הפצועים

פונתה במצב קשה מאוד. זירת התאונה בכביש 1

המודעה
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ראש- מאחורי  נטרקו  במעשיהו  הברזל  ששערי  בשעה 
הממשלה לשעבר, הידק ראש האופוזיציה לשעבר את החגורות 
בדרך לעוד ישיבת ממשלה משותפת בבירה אירופאית. ניגודיות 
כה אכזרית שממחישה את הפסוק משפיל גאים ומגביה שפלים, 

יכולה רק הפוליטיקה הישראלית לספק. 
כראש  העולם,  גג  על  אולמרט  הרגיש  בדיוק  עשור  לפני 
ממשלה נבחר, מול יו"ר האופוזיציה נתניהו שדרדר את הליכוד 
מנדטים.  עשר  שנים  של  לשפל  שלטון  מפלגת  של  ממעמד 
שאינו  כמי  נתניהו  לעצירה,  ניתן  שאינו  כמי  נראה  אולמרט 
ניתן לשיקום. עשור חלף והמציאות עולה על כל דמיון. קדימה 
בתור  וממתין  כלוא במעשיהו  אולמרט  הייתה.  כלא  התפוגגה 
נתניהו  החיצון.  העולם  עם  קשר  ליצור  כדי  הכתום  לטלפון 
מכהן בפעם השלישית ברציפות כראש ממשלה, וסוגר במצטבר 

עשור כבעליו של הטלפון האדום.
בציבוריות הישראלית יש לאולמרט דימוי של הגרוע בראשי 
חברי  יש  המחוקקים  בבית  אבל  בישראל,  שכיהנו  הממשלה 
מסוגלים  לא  שהם   – בהערכה  האיש  את  שמזכירים  כנסת 
להביע כיום כלפי ראש הממשלה. אחד מחברי הכנסת החרדים 
תיאר השבוע, בניתוח פשטני וחלקי אך מאפיין, את הניגודיות 
באופיים של המושפל והמוגבה. "אולמרט כראש ממשלה היה 
איש של מילה, הבטחה אצלו הייתה הבטחה. נתניהו לעומתו, 
לא מייחס חשיבות למילה שניתנה בעבר. הוא לא ינקוף אצבע 

לפני שיהיה בטוח שייצא לו מזה משהו בעתיד". 
הפוליטיקאי החרדי נזכר בגעגוע לא מוסתר בחוק הישיבות 
בתקופת  בחמאה,  סכין  כמו  החוקים,  בספר  שננעץ  הקטנות 
מקרטע,  שאולמרט  ברור  היה  כשכבר  עבר  "החוק  אולמרט: 
זאת  ובכל  אחרת.  אופציה  הייתה  לא  שלב  באותו  ולחרדים 
אולמרט נלחם כדי שהחוק יעבור בדיוק כפי שהובטח. חבריו 
הזהירו אותו שזה לא יעבור את מבחן בג"ץ, ואמרו שהליכוד 
מעולם לא היה מעביר חוק כזה שמעניק פטור מוחלט ללימודי 

הליב"ה, אבל הוא עמד במילתו ואמר, הבטחתי ואקיים".
טל  חוק  את  העביר  אולמרט  חסרות.  לא  נוספות  דוגמאות 
כמובטח, לעומת נתניהו שמרח זמן וברגע האמת זימן ללשכתו 
את ראשי מאהל הפראיירים ותדלק את המחאה. גפני בטוח עד 
היום שנשיאת העליון דאז דורית ביניש, פסלה את החוק, על 
רקע האווירה הפוליטית שנוצרה, בין השאר באדיבות נתניהו. 

המפגינים שהו במאהל והוא הזיע עבורם בלשכה הממוזגת.
בקדנציית לפיד-פירון, דווקא חוק הישיבות הקטנות שמעניק 
פטור מלא מלימודי הליב"ה, הפך למבצר היחיד ששר החינוך 
היו  מפלים  וחוקים  מקיצוצים  שסבלו  מי  לפרוץ.  הצליח  לא 
כלקח  הפטור.  מוסדות  במסגרת  המעוגנים  התורה  תלמודי 
לעתיד, דרשו חברי הכנסת החרדים במשא-ומתן הקואליציוני 
הנוכחי לעגן את מעמד תלמודי התורה במסגרת חקיקה. הסעיף 
ידי  על  ונחתם  קיבל את הסכמת המשפטנים  התווסף להסכם, 
הצדדים, אך עד לרגע זה לא קודם – ואפילו תזכיר לא הוגש. 
"אולמרט קידם חוק הרבה יותר בעייתי בבליץ חקיקתי. נתניהו 
גורר רגליים בנושא מורכב פחות והתחושה היא שאם לא נאיים 

זה לא יקרה", אמרו השבוע ביהדות התורה.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני, ישב השבוע בחדרו ודיבר על 
סיבה.  בלי  מעוכבת  והעברתם  בהסכם  חוקים שעוגנו  שלושה 
"חוק הליב"ה למוסדות הפטור, חוק העדפה מתקנת לחרדים, 

וחוק הבטחת הכנסה לאברכים". 
העדות  הוא  הציבורי  בשירות  לחרדים  מתקנת  העדפה  חוק 
ממשלה  החלטת  סיבה.  ללא  ומריחה  לסחבת  ביותר  הטובה 
שאושר  חוק  בהיעדר  אולם  לאחרונה,  עברה  אומנם  תומכת 
ידורג תמיד אחרי הערבי, האתיופי  – החרדי  קריאות  בשלוש 
ושאר המועדפים לטובה מכוח חוק, הגובר על החלטת ממשלה.
שעברה  בקדנציה  גפני  שהגיש  מתקנת  העדפה  חוק  הצעת 
והוכללה בקדנציה זו גם בהסכם הקואליציוני של ש"ס, אושרה 

ולא  מוזר  בהליך  ח"כים.   81 גדול של  ברוב  טרומית  בקריאה 
תתמוך  הקואליציה  כי  לחקיקה  השרים  ועדת  החליטה  מוכר 
קריאה  לקראת  אך  טרומית,  בקריאה  הפרטית  החוק  בהצעת 
ראשונה תידרש תמיכה מחודשת של ראש-הממשלה וסריה של 
שרים מעורבים. "מאז ועד היום", מתלונן גפני, "החוק מעוכב 
בלי סיבה בוועדת חוקה, וההתחייבות לא מקוימת, בדיוק כמו 

בהצעת חוק הליב"ה והצעת חוק הבטחת הכנסה". 
חוק הבטחת הכנסה לאברכים אומנם רגיש ציבורית אך ניתן 
להעברה מיידית. בוועדת הכספים שוריינו השבוע 121 מיליוני 
שקלים לקרנות סיוע לאברכים ולסטודנטים בשוויוניות גמורה 
אושרה  ההעברה  לסטודנטים(.  ו-41  לאברכים  מיליון   80(
רטרואקטיבית מתחילת השנה וכלקח מאירועי השבוע שעבר, 
נמנע יו"ר הוועדה מלנכס קרדיט לעצמו בלבד. על מנת שלא 
אז שאפו  עבורו,  זאת  זה המקום לעשות  טוב מבעליו,  למנוע 

מוישה, שאפו.
החוק  הצעת  טיוטת  לא.  עדיין   - חוק  יש.  כבר  תקציב 
שרים.  בוועדת  מקודמת  לא  הכנסה  להבטחת  הממשלתית 
לא  כלום  אבל  להעבירם  התחייב  שהליכוד  בחוקים  "מדובר 
קורה. אציע לחבריי לא לתמוך בהצעות חוק של הקואליציה עד 
שהחוקים שלנו יוקדמו או לחלופין להגיש הצעות חוק פרטיות 
של  בתמיכה  הקואליציה  חוקי  בעד  הצבעתנו  את  ולהתנות 
הקואליציה בהצעות החוק הפרטיות שנגיש", אמר גפני בצהרי 
ולהרגיש  עם  ללכת  לבסוף  הוחלט  הסיעה,  בישיבת  שני.  יום 
בלי. להוסיף ולתמוך בחקיקה הממשלתית, אך לדרוש במכתב 
על  איומים.  רק  יעזרו,  לא  מכתבים  החוקים.  קיום  את  נזעם 
התנהגות טובה של שותפיו, ראש הממשלה נתניהו, לא מנכה 

שליש בלבד, אלא את הסכום כולו.

נגיף הזיקה
בערב  טובה  התנהגות  בגין  נוכה  כבר  מכוחה  ששליש  מי 
הבחירות, זו סיעת דגל התורה. מהפגישה שהתקיימה בבני ברק 
בין דגל לשלומי אמונים עדיין לא נולדו הסכמות שיביאו לסיום 

הסאגה בחינוך העצמאי ומשבר הנורבגי שנשרך בעקבותיה. 
המחוז  על  המגומגם  החרם  קץ  את  שסימל  ביבנה  בסיור 
החרדי נשאל סגן שר החינוך, להיכן נעלם ממלא המקום הרב 

שוורץ.
"הוא בדרך", השיב פרוש, "הוא בדרך".

ניתן  ישראל  לאגודת  התורה  דגל  בין  שקורה  מה  על  ואכן, 
לומר 'איכא דרכא אחרינא'. תופעת המחוז החרדי והחיכוכים 
שמסוקרים כאן מדי שבוע הם סימפטום לנגיף הזיקה שהחברים 
נדבקו בו, אחד אחד. כשליצמן תוקף את הגמגום של החינוך 

העצמאי בסוגיית המחוז החרדי, הוא מתכוון לערער על עצם 
הפסקה  בלי  מדבר  כשגפני  נובוטל'.  'הנהלת  של  הלגיטימיות 
על פקידים במשרד החינוך שמתנהגים כאילו שי פירון עדיין חי 
וקיים )פוליטית(, הוא לא סתם מותח ביקורת אלא קורא תיגר. 
מתכוון  הוא  האוצר,  פקידי  לעבר  האצבע  את  מפנה  כשפרוש 
עניין לכאורה,  לגופו של  לוועדת הכספים. לכל אמירה  בכלל 

יש זיקה ברורה לאיזשהו מוקד בעירה.
בין גפני לפרוש התגלע לפני שבועיים עימות חריף שתוכנו 
לא דלף, עד עתה. חברים בסיעת יהדות התורה סיפרו השבוע 
ועדת  יו"ר  לפרוש.  גפני  בין  קשים  דברים  חילופי  על  בלחש, 
הכספים בשלו, מצליף פעם אחר פעם בפקידי משרד החינוך 
שממשיכים ליישם את מדיניות פירון. פרוש לא משיב בקולו, 
פיו  גם  הסיעה,  בישיבת  עצמה.  בעד  מדברת  גופו  שפת  אך 
דיבר. פרוש הצביע על מה שהוא הציג כשרשרת של מחדלים, 
להעבירה  דרש  שפרוש  הליב"ה,  חוק  הצעת  עיכוב  ובמרכזם 

בשעתו במסגרת חוק ההסדרים.  
ערוץ  תחקיר  בעקבות  החינוך  לשר  שאילתא  הגיש  כשגפני 
ירושלים,  במזרח  ערביים  חינוך  למוסדות  התנכלות  על   10
שפרוש  ציפה  גפני  השר.  בשם  להשיב  הדוכן  על  עלה  פרוש 
ישתף פעולה עם הנוסחה שהוא אימץ בוועדת הכספים: דבר 
גם  ליישם  דאג  ואת המסקנות המטיבות,  על מצוקת הערבים, 
כלפי החרדים. רק שלפרוש הייתה את התשובה שלו. במקום 
לדבר על מחדלי משרד החינוך, הוא הסביר כי הפקיד האחראי 
בכלל  הוא  תקציבית(,  )תקציבית,  המוות  את  לערבים  שעושה 
לדעת  צריך  מדינה  פקידי  עם  ברור:  היה  המסר  האוצר.  איש 
המשרד  מחדלי  על  מצביע  שאתה  לפני  אך  בחכמה,  להתנהל 
בו אני מכהן כסגן שר בלבד, בוא נדבר על ההצקות של פקידי 
האוצר, שאימתך כיו"ר ועדת כספים מוטלת עליהם הרבה יותר.

בגרונו,  שתקועות  הטענות  למרות  לשונו  את  נוצר  פרוש 
נכונות להתפרץ בכל רגע. אם הזרם יגבר והסכר ייפרץ, יישמעו 
ובראשם פרשת הכותל הרפורמי.  נוספים  בנושאים  גם  פנינים 
בשבוע שעבר הרב הראשי לישראל, הגר"ד לאו, השמיע קול 
ברור ונחרץ נגד ההסדר. בניגוד לרבנים ממלכתיים אחרים עם 
משקעי עבר שנתפסים אוטומטית כמי שנגועים ב'נגיף הזיקה' 
שהוזכר לעיל, הרי שלרב הראשי המכהן, אין שום אינטרס נסתר 
לפסול את ההסדר, ודעתו לפיכך צריכה להישמע בהתאם. מה 
חבל שהחברים בש"ס וביהדות התורה לא עשו זאת מלכתחילה.

פרוש  ישראל.  מאגודת  ח"כים  גם  שותפים  הרה"ר,  לעמדת 
ועוד כמה חברים ביהדות התורה מספרים כי לא שותפו בהליך 
קבלת ההחלטות. "אמרו לנו שהרב אלישיב, הרב עובדיה והרב 
וואזנר תמכו במהלך", סיפר השבוע ח"כ ביהדות התורה, "על 
אישור  המועצה הרפורמית שהוקמה, שמענו בתקשורת אחרי 
הממשלה". אחדים מחברי הכנסת )לא קשה לנחש מי(, הצביעו 
הרפורמית  המועצה  מינוי  בין  וברור  ישיר  קשר  על  השבוע 
בג"ץ  פסיקת  לבין  שקטה,  והסכמה  פומבית  בהתנגדות 
להטביל  לרפורמים  לאפשר  הדתיות  המועצות  את  שמחייבת 
במקוואות. "כבר ראינו בפסילת חוק טל שבג"ץ פוסק על בסיס 
האווירה הציבורית המתאימה", אומר ח"כ אגודאי בנאום 'אני 

מאשים' נטול זהות. 
הבעת ביקורת על אחרים לאחר מעשה, הייתה מאז ומתמיד 
המעש האהוב על נציגינו הנאמנים. "אין כל קשר בין הדברים", 
מגיב גפני לתאוריה שנכתבה, הודפסה והופצה בעיתון 'הפלס', 
"הרי הפסיקות הגרועות ביותר של בג"ץ ניתנו בכלל בתקופת 

מרן הרב שך ומרן הרב אלישיב".
תיבת  שאם  להמחיש  כדי  אלא  בא  לא  לעיל,  האמור  כל 
החינוך  ומשרד  החרדי  המחוז  סיפורי  תיפתח,  הפנדורה 
השתיקה  זכות  על  שומר  פרוש  בינתיים,  המתאבנים.  רק  יהיו 
ומסרב להיגרר לעימות חזיתי, מול חבריו בדגל שמנסים לחנך 
ומול פקידי משרד החינוך. את הלקח האישי שלו פרוש למד 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

בניכוי שליש

ביבנה הוסר החרם. סורוצקין וזהבי בסיור הפיוס ביבנה
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בפרשת  חינוך.  שר  כסגן  הקודמת  בקדנציה 
עמנואל הוא התעלם מתפקידו הממלכתי והקים 
ששב  מעשיהו,  כלא  ברחבת  מפלגתי  מאהל 
היו  כולם  השבוע לכותרות במחזוריות קבועה. 
ובעיקר מוזס עשו  ליצמן  גפני, מקלב,  תומכיו. 

שם שעות נוספות. 
הראשית  הכותרת  המאהל,  הקמת  למחרת 
ליקיר  באהבה  הוקדשה  אחרונות  בידיעות 
פרוש  לסגנו  שהניח  סער,  החינוך  שר  העיתון, 
בזעם  התקשר  סער  הממלכה.  חוקי  את  לרמוס 
בשעה שכמה עיתונאים וביניהם החתום מעלה 
והאזינו  ומוזס,  פרוש  לצידם של  ישבו במאהל 
לשברי השיחה. "אתה לא רק חבר כנסת מטעם 
סער  אמר  חינוך",  שר  סגן  אלא  התורה  יהדות 
לפרוש, "כשאתה מקים מאהל נגד החלטת בג"ץ 

בנושא חינוכי אתה פוגע בי".
המאהל  שאת  בדיפלומטיות  השיב  פרוש 
יושב  הוא  וכי  התורה,  יהדות  סיעת  הקימה 
איתך  מתנהל  "אני  חבריו.  עם  בצוותא  במקום 
שאתה  מה  הדדי.  יהיה  שזה  ומצפה  בהוגנות 
סער.  השיב  מחיר",  לזה  ויהיה  בי  פוגע  עושה 
מוזס שישב לצידו של פרוש במשך כל השיחה, 
מסויגת:  בלתי  תמיכה  והביע  מההצגה  נהנה 
"יפה ענית לו, כולנו איתך", אמר מוזס בחמימות 

האופיינית לו. אמר וקרץ בעינו.
למד  עמנואל,  פרשת  שלאחר  הסוכות  בחג 
מהודרת.  סיעתית  תמיכה  מהי  בשרו  על  פרוש 
ותקילין  טבין  לשלם  המשיך  שפרוש  בשעה 
ונותר מחוץ לסוכת המשרד  על פרשת עמנואל 
כאורח  סער  החינוך  שר  הוזמן  השר,  בהוראת 
הלקח  ויז'ניץ.  חסידות  של  ל'אושפיזא'  מרכזי 
נלמד ובסיבוב השני שלו במשרד החינוך, פרוש 
לא ממהר להשליך אתרוגים על השר והפקידים.

אנחות בתחבורה 

הנסיעה  ממוצעת,  חרדית  משפחה  עבור 
בתחבורה הציבורית אינה רק איכות חיים, אלא 
שטבע  במינוח  להשתמש  אם   – עצמם  החיים 
בשעתו ראש-הממשלה. לא צריך לנסוע מדי יום 

בתחבורה הציבורית. די לחלוף על פני התחנות 
בריכוזים החרדיים כדי להבין את גודל המחדל. 
בתחנות,  שנדחסים  בנוסעים  להבחין  מספיק 
שנפתחות,  האוטובוסים  דלתות  לעבר  בשעטה 
ונסגרות - רק כאשר לא נותר ס"מ פנוי לעמידה. 
התחום הזה, נוגע בעצב הרגיש של כולם. הוא 
)בלי  הסמינר  ולתלמידת  הישיבה  לבן  רלוונטי 
שמפזרת  ולאם  לכולל  שנוסע  לאברך  הפרדה(, 
באיחור  להגיע  כדי  לתחנה  וממהרת  ילדיה  את 
ובמוצאי  בערבי  מתעצם  זה  לעבודה.  סביר 
בהבדלה,  יוצאת  לא  היתירה  הנשמה  שבתות. 

אלא בשעת ההמתנה בתחנה.
אם תשאלו חרדי ממוצע מה טורד את שגרת 
משני  באחד  תדורג  הציבורית  התחבורה  יומו, 
ידורג  למוסדות  התקציב  הראשונים.  המקומות 
אי שם בתחתית הרשימה. מצוקת הדיור מהותית 
האיום  כהצבת  כמוה  פחות.  מורגשת  אך  יותר, 
שמפר  הסכינים  טרור  מול  הערטילאי  האיראני 

את שלוות הנפש, מדי יום ביומו. 
בנייר  נכלל  זה  מכל  מה  תשאלו,  ועכשיו 
מצוקת  האם  החרדית?  הנציגות  של  הלקמוס 
האזרח החרדי הקטן, באה לידי ביטוי בהסכמים 
וש"ס?  התורה  יהדות  של  הקואליציוניים 
התשובה כמובן היא, לא ולא – לשתי השאלות. 
)שמועברים  תקציבים  על  דיבורים  הרבה  יש 
על  )שנותר  קוו  וסטטוס  הכספים(  בוועדת 
הנייר(. כמה מילים על מצוקת הדיור בלי לפרוט 
זאת לדירות ובניינים, ואף לא מילה על מצוקת 

התחבורה הציבורית.
הפוליטיקאים  דואגים  בו  היחיד  המועד 
מעוררת  בפרטנות  החרדי,  ההיסעים  למערך 
השתאות, הוא יום הבחירות. אהה, בין לבין יש 
במירון.  אלא  בסדום  לא  צדיקים,  כמה  אומנם 
תופסים  בעומר  ל"ג  בערב  למירון  השאטלים 
קצת נפח תקשורתי, עד להדלקה בשנה הבאה. 

קואליציוני  סעיף  לעשות.  מה  שאין  לא  וזה 
במרכז,  הציבורית  התחבורה  את  שישים 
שכמעט  בטיחות  תקני  וישפר  תקציבים,  יקצה 
שכבות  בכל  בברכה  יתקבל   – קיימים  ולא 
של  השיניים  רפואת  רפורמת  האוכלוסייה. 
התזה.  לנכונות  מצוינת  דוגמה  היא  ליצמן 

מהיוזמה,  הנהנים  גדול  הוא  החרדי  הציבור 
באותה  מהרפורמה  שנהנה  החילוני  ההורה  אך 

מידה, לא פותח פה. 
מודל  לשמש  חייבת  ליצמן  של  הנוסחה 
עתק  בסכומי  כספים  להעביר  אפשר  פעילות. 
לשיפור איכות חיי התושב החרדי, מבלי להיתפס 
בשירותי  משתמש  החרדי  הציבור  כסחטנים. 
אחר,  ציבור  מכל  יותר  הציבורית  התחבורה 
הסטודנט  שגם  לכך  יביא  התנאים,  שיפור  אך 
החילוני בדרך לאוניברסיטה העברית, ומסעודה 

מבאר שבע בדרך לשוק, יברכו ולא יקללו.
לטובה.   – חריגים  יש  כיום  שגם  נכון  אז 
ברמה המקומית, ראש עיריית ביתר עילית מאיר 
בתחקיר  לצל"ש  לאחרונה  זכה  רובינשטיין, 
בישראל  היחיד  כפוליטיקאי  ונבחר   ,2 ערוץ 
ששם את הסדרת התחבורה הציבורית בעירו, על 
גם על ראש  לומר מילה טובה  צריך  יומו.  סדר 
עיריית אלעד ישראל פרוש שלוקח אחריות על 
הסדרת התחבורה בעירו. כביש גישה נוסף לעיר 
נסלל בימים אלו, ואחרי מאבק ממושך, החברה 
הציבורית  התחבורה  שירותי  את  שמספקת 
בביתר עילית, תספק בקרוב שירותים גם באלעד. 
גפני דאג בעבר  ברמה הארצית, ח"כ מוישה 
בתחבורה  סמינר  תלמידות  עבור  להנחות 
הציבורית ובימים אלו פועל מול האוצר ומשרד 
בחורי  על  גם  ההנחות  להחלת  התחבורה 
זה כבר אושר, באוטובוסים,  )ברכבת  הישיבות 
ייקח קצת זמן(. זר הפרחים הטרי, מגיע כמובן 
לדרעי שהפחית לפני שבועיים את מחירי התח"צ 

)כאשר ראש הממשלה דאג לעצמו ליח"צ(.
ועדיין יש מה לשפר והרבה. לא רק בסוגיית 
ההנחות, אלא גם במה שנוגע לאנחות. הדוחס, 
וההשפלות  הבטיחות  היעדר  תת-התנאים, 
בתחבורה  משתמש  כל  שחווה  היומיומיות 
הציבורית, אינם גזירת גורל. בימים של חשבון 
והפסד  רווח  גם  לחשב  מותר  ציבורי,  נפש 
פוליטי. ישראל כץ אומנם יתקע מקלות, וראש-
הפוליטיקאי  אך  הקרדיט,  על  יעוט  הממשלה 
שיגיע ראשון לתחנה ויעלה על הגלגל – ייזכר 
את  שתפס  כמי  והחרדית  הישראלית  בתודעה 

ההגה בזמן. לכו תשאלו את יענק'ל ליצמן.
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את התאוריה 
שנכתבה, הודפסה 

והופצה בעיתון 
'הפלס' גפני שולל: 

"הרי הפסיקות 
הגרועות ביותר 
של בג"ץ ניתנו 

בכלל בתקופת מרן 
הרב שך ומרן הרב 

אלישיב"

פרוש נותר מחוץ 
לסוכה, בעוד סער 

הוזמן כאורח מרכזי 
ל'אושפיזא' של 

חסידות ויז'ניץ. הלקח 
נלמד וכיום פרוש 

אינו ממהר להשליך 
אתרוגים על השר 

והפקידים

ממלכתיות תורנית נטולת משקעים. הרה"ר לישראל הגר"ד לאו בכותל
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ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת 
ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאוֹר ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד" )כז, כ(. 

במילים "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" התורה הקדושה רמזה 
יסוד גדול והוא שעל האדם תחילה לבדוק עצמו  לנו 
תבדוק  כל  קודם  "ְוַאָּתה"–  האחרים,  את  שבודק  לפני 
את עצמך, ורק אחר כך "תצווה"- את האחרים שגם הם 

יבדקו וישנו את עצמם. 
"הוֵֹכַח  התורה  מצוות  את  לפרש  אפשר  זו  דרך  ועל 
"הוֵֹכַח"–  כל  קודם  יז(,  יט,  )ויקרא  ֲעִמיֶתָך"  ֶאת  ּתוִֹכיַח 
את עצמך, ורק אח"כ "ּתוִֹכיַח"- את האחרים, והיינו מה 
עצמך  "ְקשוֹט  ע"ב(  קז  מציעא  )בבא  חכמינו  שאמרו 

ואח"כ ְקשוֹט אחרים".
חז"ל  בדברי  חדש  פירוש  לפרש  אפשר  דברינו  ולפי 
מן העושה",  יותר  "גדול המעשה  ע"א(  ט  )בבא בתרא 
לתרום  לאחרים  הגורם  שהאדם  היא  הכוונה  בפשטות 
ולעזור, שכרו גדול יותר מן התורם בעצמו, שהרי התורם 
עצמו עם כל נדיבות לבו יש גבול למה שיכול לתת, הוא 
יכול לתרום לכל היותר סכום שחמשה או עשרה אנשים 
הגורם  גבול,  אין  אחרים  לעשות  אך  לתרום,  יכולים 
אנשים  לב  על  לדבר  יכול  )"המעשה"(  לתרום  לאחרים 
העושה  מן  יותר  שיתרמו  שגרם  ונמצא  שיתרמו,  רבים 

עצמו. 
יותר"-  המעשה  "גדול  לפרש,  אפשר  הדרש  ובדרך 
גדול  יותר  הוא  האחרים  עם  שמדבר  האדם  אימתי 
ודבריו נשמעים, בזמן שהם באים "מן העושה"- מהאדם 
שבעצמו עשה את הדברים, שקודם כל הוכיח ושינה את 

עצמו, ורק אח"כ הולך ומוכיח ומשנה את האחרים. 
וזה מה שאמרו רבותינו )ברכות ו ע"ב( "כל אדם שיש 
בו יראת שמים דבריו נשמעים", שאין דומה אדם שעמל 
ותיקן את עצמו, עלה ונתעלה בתורה ויראה עד שהתחזק 
הלך  ורק אח"כ  יראת שמים בתכלית,  לרמה של  והגיע 
ועמל  עבד  לא  שעדיין  אדם  לבין  הציבור,  על  והשפיע 

מספיק על התורה ויראת שמים שבו.



ישראל  עם  תפארת  הדר  ראשנו  עטרת  ורבינו  מורנו 
יראת  מלא  היה  כולו  כל  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבינו 
זיכוי  למען  נפש  ומסר  התורה,  את  חי  היה  הוא  שמים, 
הרבים ולמען קדושת וטהרת עם ישראל, ולכן אינו דומה 
שסיפר  סיפור  לבין  זצוק"ל,  מרן  אותו  שסיפר  סיפור 
אותו רב אחר אפילו שתוכן הסיפור היה דומה, מרן היה 
מחדיר את הדברים לליבם של השומעים ודבריו נשמעו 

מחמת היראת שמים שהייתה בו.
על  בחריפות  זצוק"ל  מרן  דיבר  משיעוריו  באחד 
נושא הטלוויזיה, ואמר שאדם שמחזיק טלוויזיה בביתו 
רע  ככלב  ושזה  לביתו,  אחרא  הסיטרא  את  מכניס  הוא 
בתוך ביתו של אדם, וכבר ַרִּבים ֲחָלִלים ִהִּפיָלה ַוֲעֻצִמים 
אסור השימוש  ישראל  וגדולי  כו(,  ז,  )משלי  ֲהֻרֶגיָה  ָּכל 

במכשיר זה )ומה נעשה היום בעוונות שבכל כיס נמצאת 
הטלוויזיה המשוכללת ביותר(. 

שהיה  מתלמידיו  אחד  הרב  אל  ניגש  השיעור  לאחר 
ְוַלֲעבָֹדתוֹ  ְלָפֳעלוֹ  ָאָדם  ֵיֵצא  היום,  למחייתו במשך  עובד 
ֲעֵדי ָעֶרב )תהילים קד, כג(, ולעת ערב היה מגיע בקביעות 
עצמו  על  קיבל  שהוא  בצער  ואמר  הרב,  של  לשיעוריו 
לכך  מוכנה  לא  אשתו  אך  הטלוויזיה,  את  לזרוק  ומוכן 

בשום פנים ואופן. 
אתכם",  לבקר  בא  שאני  לאשתך  ותגיד  לביתך  "לך 
אמר לו מרן, אותו יהודי היה המום ולא רצה להטריח את 

הרב, אך הרב התעקש ואמר שהוא מגיע. 
הלך התלמיד במהירות לביתו והתחילו לסדרו לקראת 
בואו של מרן הראשון לציון, אשתו לא האמינה שבאמת 
מרן  הדלת..  דפיקות  את  ששמעה  עד  לביתם,  יגיע  מרן 
האישה  ובינתיים  השולחן,  ליד  והתיישב  לבית  נכנס 
ברחה מהר לחדר המרפסת מחמת הפחד הבהלה ויראת 
עמה  לדבר  שיוכל  כדי  לה  שיקראו  ביקש  מרן  הכבוד, 

מספר מילים. 
חברותייך  "אשרייך,  מרן:  לה  אמר  הגיע,  כשהיא 
יכולות לקנאות בעולם הבא שלך, את שולחת את בעליך 
)יעוי'  הבא  לעולם  כנגדו  שכר  ומקבלת  תורה  ללמוד 
מקבל  את  בשיעור  נרדם  הוא  אם  וגם  ע"א(,  יז  בברכת 

שכר שלם של שעה שיעור ששלחת אותו".
ילדים  "אך דעי לך", המשיך מרן, "יש לכם ברוך ה' 
במפתח,  לנעול  אפשר  אי  הטלוויזיה  ואת  בבית  קטנים 
כיודע, אי אפשר למנוע מהילדים באופן מוחלט לצפות 
במכשיר זה והם עלולים להיחשף לתכנים לא טובים..".

מרן לא הספיק לסיים את דבריו, והאישה מיד הסכימה 
באותו  עוד  הטלוויזיה  את  לזרוק  מוכנה  שהיא  ואמרה 
הלילה, וביקשה את סליחתו של מרן על שהטריחה אותו 

לבוא לביתם. 
ועוד  נשמעים.  שדבריו  שמים  יראת  של  דוגמא  זוהי 
מסופר שלפני כמה עשרות שנים רצו לפתוח תלמוד תורה 
בהר חומה שבירושלים, אך היו חסרים שני תלמידים כדי 
היה  מגורם  באזור  תורה.  התלמוד  את  לפתוח  שיוכלו 
יהודי שומר תורה ומצוות שהיו לו שני בנים, אך הוא לא 

הסכים לשלחם ללמוד בתלמוד תורה.
ממנו  ביקשו  זצוק"ל  מרן  של  הקבוע  שיעורו  לאחר 
שינסה להשפיע על אותו יהודי שיכניס את בניו לתלמוד 
תורה, וכך יוכלו סוף סוף להכריז על פתיחתו של התלמוד 
תורה. מרן שאל אם יש מכונית לאחד ממשתתפי השיעור, 
ולאחר שהשיבו לו בחיוב, ביקש מרן שייקחו אותו מיד 

לביתו של אותו יהודי.
במקום  נכחה  הילדים  ֵאם  בית  לאותו  הגיע  כשמרן 
על  דיבר  מרן  לביתם,  הרב  של  מביאתו  בהלם  והייתה 
ליבה והסביר לה את הזכות הגדולה שיהיה לה ולבעליה 
האישה  הסכימה  מיד  בתורה.  ויעסקו  ישבו  בניהם  אם 
וציוותה את בעלה שירשום את שני ילדיה לתלמוד תורה 

החדש שנפתח.



כיום רגילים לכנות זאת בשם "דוגמא אישית", הדוגמא 
האישית של ההורים חשובה מאוד מאוד ונצרכת לחינוך 

הילדים. 
כשמגיע  ומיד  התורה,  דלתות  על  שוקד  האבא  אם 
לביתו שואל לשלום אשתו והילדים, מתעניין אם אפשר 
או  בתורה  להגות  לימודו  לחדר  ונכנס  מה  בדבר  לעזור 
שהולך לשמוע שיעור תורה, אז כשהוא בא ומוכיח את 
וימשיך ללמוד, הבן ישמע  בנו שימעט מביטול התורה 
לדבריו ויקבלם, כיוון שהוא ראה את אביו בעצמו נוהג 
יותר  ונישא  רם  ערכה  האבא  של  האישית  הדוגמא  כך, 
מאלף ספרי מוסר ולימוד, והילד, גם בהיותו צעיר לימים 
לקיום  יש  ערך  כמה  עד  מסקנות  ומסיק  הכל  את  קולט 

המצות וללימוד התורה.
וקורא  יושב  לביתו  וכשמגיע  מתבטל,  האבא  אם  אך 
עיתון, אז שכשיבוא להוכיח את בנו על ביטול תורה, הבן 
ּוִבְׂשָפָתיו  ְּבִפיו  עמו,  בל  ליבו  אך  בפיו  אביו  עם  יסכים 
הבן  יחשוב  יג(,  כט,  )ישעיה  ִמֶּמִּני  ִרַחק  ְוִלּבוֹ  ִּכְּבדּוִני 
בליבו ויאמר "אם זה באמת חשוב, למה אבא כן מתבטל, 

לו מותר ולי לא?"
וכן אם האבא דואג לכבוד אישתו ומדבר עמה בסבר 
מהבנים  כשאחד  אז  ונעימה,  ברורה  ובשפה  יפות  פנים 
ירים את קולו על אימו ואביו ייקח אותו לצד ויוכיחו "בני 
היקר, הרמת את קולך על אמא, ח"ו אתה עלול לעבור 
על "ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמוֹ" )דברים כז, יז(, היזהר בזה 
מכאן ואילך", הבן ישמע לדברי אביו, כיוון שהוא עצמו 
רואה את אביו שעושה כן ומכבד את אימו ומדבר אליה 

בכבוד והערצה.
שמחמת  צדיקים  שהיו  הדורות  במשך  מצינו  ולכן 
ולימוד התורה לרבים לא היה להם כל כך  עול הציבור 
ילדיהם  ילדיהם ולחנכם, ובכל זאת גדלו  זמן לדבר עם 
את  שראו  לפי  וישרות  טובות  במידות  ולתפארת  לגאון 
סדר הנהגת אביהם בבית, כיצד התייחס והתנהג בכבוד 
ועיתותיו  זמניו  כל  ניצל  וכיצד  אמם  כלפי  והערצה 
ללימוד התורה הקדושה ולתיקון המידות, הילדים קיבלו 
האישית  הדוגמא  ראייתם,  מעצם  מאביהם  הנהגה  סדר 
לנהוג  כיצד  והדרך  האור  את  להם  הקרינה  אביהם  של 
)בראשית  לבנים  סימן  אבות  ביתם, מעשה  את  ולהנהיג 

רבה מ, ו(.  
ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם,  ְּכמוֶֹהם  וזהו שכתוב בתהילים )קטו, ח( 
הבנים  לעשות  ימשיכו  )"ְּכמוֶֹהם"(,  האבות  כמעשה 
בברכות  יום  בכל  אנו  שאומרים  וזהו  עֵֹׂשיֶהם"(,  )"ִיְהיּו 
כך  נתנהג  שאנו  ְוֶצֱאָצֵאינּו"-כפי  ֲאַנְחנּו,  "ְוִנְהֶיה  התורה 

יתנהגו גם בנינו וילמדו ממעשינו. 
אורחותינו  וליישר  מעשינו  לתקן  שנזכה  רצון  יהי 
בתורה  מאירים  ובנות  בנים  מבורך,  ישרים  לדור  ונזכה 
בנחמת  נראה  בקרוב  ובקרוב  טהורה,  שמים  וביראת 
ציון ברחמים, בביאת משיח צדקנו ובבניין בית קודשנו 

ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.

דוגמא אישית

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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ביותר,  הזך  השמן  את  מהזית  להפיק  בכדי 
היוצאת  הראשונה  הטיפה  את  לקחת  נצטווינו 
מדוע  זי"ע,  הקדוש  האלשי"ך  והתקשה  ממנו. 
הזית  את  נכתוש  שלא  למה  הראשונה?  הטיפה  רק 
עד  רב  זמן  אותו  ונשהה  שמנו  כל  את  נוציא  תומו,  עד 
שכל שמריו ישקעו והוא יהפוך צלול לחלוטין. לכאורה, 
שמן כזה שהושהה זמן רב, הוא צלול ונקי יותר לעומת 

הטיפה הראשונה שלא נתנו לה לשמרים לשקוע?
התשובה לכך היא נוקבת. בגמרא )חגיגה ט"ו( מובאת 
שאלה ששאל אבנימוס הגרדי )אמן שעסק בצביעת צמר( 
את רבי מאיר: מדוע ישנם סוגי צמר שהצבע נתפס עליהם 
שהצבע  אחרים  סוגים  לעומת  ומושלמת,  יפה  בצורה 
לא נצבע עליהם כראוי ונדרש לצבעם שוב ושוב. הלא 
מדובר באותו צבע ממש, מדוע שלא ייקלט באותה מידה 

בכל סוגי הצמר?
אימיה  אגב  נקי  דהווה  מאן  כל  מאיר:  רבי  לו  ענה 
סליק, כל דלא הווה נקי אגב אימיה לא סליקי. והביאור: 
במסכת שבת מובא, שכשנולד טלה מלבישים אותו בגד 
בעפר.  יתפלש  ולא  ונקי  מוגן  יהיה  שצמרו  כדי  מיוחד 
מכאן ראיה, שאם רוצים שצביעת הצמר תהיה מושלמת, 
שלא  מאימו  לידתו  משעת  כבר  הצמר  על  לשמור  יש 
מתחילתו-  נקי  שנשמר  כזה  צמר  ובוץ.  בעפר  יתלכלך 
צביעתו מושלמת. אבל צמר שהתלכלך ונוקה, ואחר כך 
נצבע- צביעתו לא תהיה מושלמת. זוהי מעלת 'נקי אגב 

אימיה'.
אבנימוס  בין  שיח   – מהדו  הלימוד  מה  להבין,  צריך 
לרבי מאיר, הלא אלו לכאורה עצות פרקטיות הנוגעות 
למגדלי הכבשים וצובעי הצמר? מסביר המהרש"א זי"ע, 
אודות  הקודם  הענין  בסוף  מופיע  זה שבגמרא  שסיפור 

אלישע בן אבויה, ובעצם מסכם אותו.
אבויה שהיה  בן  אלישע  תלמידו של  היה  רבי מאיר   
התרסק  אבויה  בן  אלישע  רבי  איך  ושאל  גדול.  אדם 
הירושלמי,  דברי  את  מביאים  שם  התוספות  רוחנית? 
לשמה.  שלא  תורה  ללמוד  מילדותו  שחונך  שאומר 
כלומר, הוא לא היה 'נקי אגב אימיה', מתחילתו. לכן, גם 
כשניסה להשתנות לא הצליח באופן מושלם ולא החזיק 
מעמד בגדלותו. וזה מה שלימד אותנו רבי מאיר במשל 
צריך  התורה,  ידי  על  לגבהים  להעפיל  הרוצה  אדם  זה. 
להיות טהור  מתחילתו, כי אם לא, עליו לקחת בחשבון 
שיצא  בהכרח  לא  אז  וגם  ושוב  שוב  לצבוע  שיצטרך 
מושלם. )כמובן, שאין זה פוטר אותו מלצבוע שוב ושוב 

במקרה כזה, אך מאמציו קשים שבעתיים(.
שאלה  פעם  נשאל  זצ"ל,  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון 
הלכתית בנושא מסוים, ופסק את פסיקתו לאחר שצלל 
לעומקה של הסוגיא והביא את ראיותיו. אחד היהודים 
הגדולים שנשאל אף הוא אותה שאלה פסק אחרת, ואף 
הביא ראיות לשיטתו והתמודד עם ראיותיו של הגר"מ 
פיינשטיין. באו וסיפרו לרבי משה על פלוני שחולק על 
הוא  כך?  על  עונה  הרב  ומה  ענה,  זכותו.  זוהי  דבריו. 
נשאל. ענה רבי משה: אם הוא חולק עלי- הלכה כמותי. 
שאיננו  בספר  הסתכלתי  לא  מעולם  כי  מדוע?  וזאת 

קדוש. לכן, כשאני רואה סוגיה, הראיה שלי צלולה יותר 
ודעתי היא דעת תורה צרופה. על אותו יהודי אי אפשר 

לומר זאת, אמר.
אלו דברי האלשי"ך הקדוש בתשובה לקושייתו. שמן 
שהיה מעורב עם שמרים, גם אם הוא נעשה צלול הוא 
פסול להדלקה, כי חסרונו שהוא לא היה נקי מתחילתו. 
רק הטיפה הראשונה שיצאה, שהייתה נקייה מתחילתה- 
היא כשרה. זוהי מעלת שמן זית זך המסמלת את לימוד 

התורה. 
בפתח  הטורים'  'בעל  דברי  לכאן,  מתאים  כמה 
פרשתינו שאומר על המילים: "ואתה תצוה" – גימטריה: 
נשים ציוה. כמו שהשמן בבית המקדש היה צריך להיות 
טהור מתחילתו, כך צוותה האמא היהודיה – עקרת הבית 

לשמור על טהרת ילדיה מיום עמדם על דעתם.
בכוחה של האם היהודיה להדליק אור בליבותיהם של 
ילדיה. ולא בכדי, בזמן הדלקת נרות שבת מתפללת כל 
אמא על ילדיה שהאור שהיא מדליקה יזכוה שיהיו בניה 

מאירים את העולם.
יהודיה  אם  של  נפש  מסירות  על  נפלא  סיפור  ישנו 
אשר הגיעה לאמריקה. בזמנים ההם, אמריקה הייתה שם 
נרדף להתבוללות. החינוך היהודי ושמירת צביון החיים 
התורני הצריכו מאבק איתנים. אותה אם, חשה כי חרב 
השמד הרוחני מנופפת מעל ראשי צאצאיה. מה עושים? 
לו  למצוא  יש  כך  ולשם  הטהור!  החינוך  אחר  מחזרים 

מקום בישיבה קדושה.
בוקר אחד צעדה עם בנה אל ישיבת רבינו יעקב יוסף 
ברחוב הנרי בלאור, שבאיסט סייד. ונכנסה למשרדו של 
המנהל, אך הוא, מששמע את בקשתה של האם לרישום 
מלאים  "אנו  בהתנצלות:  חייך  תורה,  לתלמוד  הבן 

שלנו  בישיבה  אבל  מצטער  מאוד  אני  מקום.  אפס  עד 
ללמוד  חייב  "בני  הניחה:  לא  האם  לבנך".  מקום  אין 
דתי?!".  כיהודי  לשרוד  יוכל  כיצד  כן  לולי  בישיבה! 
המנהל הניד ראשו לאות השתתפות בשאלה ובמשאלה 

כאחד. עם זאת היה נחרץ "כאן אין מקום!"
נוסף טענה  ילד  "בני מוכן אפילו לשבת על כסא עם 
האם. לא יהיה זה כל כך נורא.  הוא גם יסכים להסתכל 
יחד עם עוד חבר בספר הלימוד, חומש משנה וגמרא".  
"אהה! נאנח המנהל בצער, גם את האפשרות הזו כבר 
פתרון:  ומציעה  נשברה!  לא  אופן  בכל  היא  מיצינו.." 
"אביא כסא מהבית..." "מצטער, אמר המנהל בחריפות, 
צריך  ללימודים,  בנך  את  לקבל  נוכל  לא  זה  ברגע  אך 

לחכות!!"
על  והתיישבו  בנה  עם  המנהל  משרד  את  עזבה  האם 
המדרגות בפתח הישיבה. כשהאם חושבת לעצמה הוא 
ישמע לפחות את הילדים מתפללים. הוא ישמע את קולו 
של הרבי המחנך את תלמידיו. הוא יראה בחורי ישיבה. 
לבנה.  הודיעה  ממתינים"  אנו  וכאן  נשארים  אנו  "כאן 
עם  לשבת  המשיכה  והיא  שעתיים  חלפו  השעה  נקפה 

בנה. 
הגיע זמן ההפסקה. אחד המלמדים הבחין בה ושאל: 
האם יוכל לעזור לה במשהו? היא ענתה בפשטות: "אני 
מחכה". כאשר חלפו מספר שעות והיא עדיין שם. יושבת 
למי את  "סליחה,  ושאל:  אליה שוב  ניגש  באותו מקום 
המנהל  לישיבה.  יתקבל  שבני  מחכה  "אני  ממתינה?" 
אמר שצריך לחכות עד שיתפנה מקום. האם תוכל לעזור 

לי?"
היושבת  הגברת  על  לו  וסיפר  למנהל  הרבי  פנה 
במדרגות הכניסה. הגיב המנהל באנחה. הוא יודע על כך 
וכבר הסביר לה שאין שום מקום בשביל בנה כאן, וללא 

הועיל. היא מתעקשת.
כשהצלצול הודיע על סיומו של היום היה ברור כי הגב' 
למדה כבר את מסקנותיה. ומחר לא תעז להגיע. טעות! 
לפני השעה שמונה היא הגיעה עם בנה. בידה אחזה זוג 
מסרגות שנועדו לעודד את רוחה בשעות הארוכות. עוד 
יום חלף ועוד יום. כשהאם ובנה יושבים על המדרגות. 
והיא  התשב"ר,  לתפילת  להצטרף  מבנה  מבקשת  היא 
לטוב.  ומקווה  חושבת  סורגת.  תהילים.  אומרת  עצמה 
צריך  בינתיים  יחכו.  הבית  מטלות  ממהרת.  אינה  היא 
לחכות עם הילד כאן! ביום הרביעי נסתיימה ההמתנה. 

איכשהו נמצא מקום בישיבה עבור יעקב בנה...
זכו  כולם  הילדים.  שאר  באו  הראשון,  הבן  אחר 
להשתלב באכסניות של תורה. וכך זכתה שבניה, נכדיה 

וניניה- הולכים בדרך התורה והמצוות.
מסירות נפשה של אותה אם, לשמור על ילדיה מיום 
הסיכויים  כל  כנגד  כטהורים, שהיתה  דעתם  על  עומדם 
כי  'ותרא  טהור.  קודש  לזרע  לזכות  לה  שעמדה  היא 
מההליכה  חלק  הוא  המאמץ  ללכת'-  היא  מתאמצת 
להר ה'. וכשמתאמצים, מצליחים. וזה צריך להיות כבר 
אגם  נקי  כשהוא  טהור  זך  זית  שמן  כי  קטנים,  מהיותם 

אימיה.

שמן זית זך

העמוד 
טעון 
גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כמה מתאים לכאן, דברי 'בעל 
הטורים' בפתח פרשתינו 

שאומר על המילים: "ואתה 
תצוה" – גימטריה: נשים ציוה. 

כמו שהשמן בבית המקדש 
היה צריך להיות טהור 

מתחילתו, כך צוותה האמא 
היהודיה – עקרת הבית לשמור 
על טהרת ילדיה מיום עמדם 

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

ושאר פריטים משלימים נחוצים.

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

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

בהרשמה מראש 077-6004060 

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

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

לפגוע באיכויות ובטעמים של המוצרים.

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

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

בד"ץ העדה החרדית.

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

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

של 18 גלילים כפולים השווים ל- 36 גלילים רגילים.

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

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

להשיג באריזת 3 ליטר.

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

יבשה. במטלית  ולהבריק  לנגב  סופגת,  או  רכה  מטלית 

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

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

ציריך והם כשרים לפסח בכל ימות השנה.

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

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

נוספים על תכנית הקורס.

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

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

מראה בריא ובוהק.

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

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

הראיה לתיקנה.

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

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

ברוכות ילדים.

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

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

לאירוע רב משתתפים. כשרות: OU גלאט מהדרין

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

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

כל ימות השנה.

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

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

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

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

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

מטרנה.
מהם הרכיבים החשובים בתזונת התינוק?

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

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

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

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

טיפים
'מעולים' לאפיה 

באדיבות ברת 
'עו'

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

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

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

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

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

העדה החרדית.



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

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

            

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים







+5 חדרים



וילות ובתים

3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

+5 חדרים

■
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מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

דופלקסים

■












3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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וילות ובתים
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3-3.5 חדרים
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amitayperfectprocoil
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4-4.5 חדרים
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zlbrgmailcom
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yosiyagengmail
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ח'-י' אדר א' תשע"ו  17-19/02/16 203-6162228

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

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

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.o�ce.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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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(______________________________________________

129

173256
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים
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לפרסום
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3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ח'-י' אדר א' תשע"ו  17-19/02/16וברכה 03-6162228

דירות 
להשכרה

בני ברק

אלעד

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

פתח תקווה

עמנואל

+5 חדרים

צפת

■ דירות במחירי מציאה, ניהול 
נכס, אחזקות ושיפוצים, שרות 
______________________________________________)47-20/16(בהנהלה חרדית, 052-7644050

קריות

ביקוש 
דירות

פתח תקוה

3-3.5 חדרים

■ לזוג צעיר, להשכרה, 
2 חד'+ הול במצב חדש, 

במפלס 1- עם חלונות 
אנגליים ומעלית, ממוזג, 
3,000 ש"ח. בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)49-49(______________________________________________

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

ברכפלד

■ ירד המחיר דירה 
מחולקת ומפוארת ברמה 

גבוהה במיוחד, בק"ג, 
במקום מרכזי כ-8.5% 
תשואה, ב-1,940,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)2-2(______________________________________________

■ ברח' אוסישקין, בנין 
עם מעלית, ק"ג, 130 

מ', מחולק ל-5 יחידות, 
מושכר ב-13,000 ש"ח, 

במחיר 1,750,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03-5797756)2-2(______________________________________________

השקעות

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

בת ים

■ דירה גדולה, 2 
חד'+מטבח גדול וחדר 
אמבטיה באיזור אסם. 

052-2455201)6-9(______________________________________________

פנטהואזים ודירות גן

■ בהזדמנות, בית ענק, 5 חד' + 
חצר גדולה + צימר גדול, 800,000 
ש"ח בלבד! לרציניים בלבד! "בית 

______________________________________________)7-26(יוסף נדל"ן" 054-8476888

■ הדר גנים בישעיהו משורר, 
קומה 12, דירת חמישה חדרים, 

ממוזגת, אופציה לחדר נוסף, 
מרפסת סוכה גדולה, 140 מטר, 
______________________________________________)7-10(כניסה מיידית. גבי, 054-8167567

2-2.5 חדרים

■ *בדב גרונר, 2 חד' גדולים. 
*בדב גרונר, חדר וחצי, מרוהט. 

*בנחום, חדר גדול, אפשרות 
______________________________________________)7-10ל(לחלוקה, 052-7195932

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' מינץ, 2ח', משופצים, 
ממוזגים, 3,500 ש"ח, ק"ב,

______________________________________________)7-10ל(052-2723556

■ בהרב שך, יח"ד, כ- 1.5 
חד', חדשה, ק"א + מעלית, 

מרוהטת קומפלט, 2,200 ש"ח, 
______________________________________________)7-9ל(054-8523118

■ בכפר אברהם, 2 חד', 
מושקעת מהיסוד + דוד שמש, 
______________________________________________)7-7/9(אופציה גדולה! 054-8598910

■ להשקעה במרכז פ"ת, 80 
מ"ר, מחולקת ומושכרת, לל"ת. 

______________________________________________053-2759816  03-6180646  )7-10ל(

■ להשכרה ברח' יוסי, דירת 
4.5 משופצת ק"ק עם חצר 

קטנה, מתאים גם למבוגרים 
או מוגבלים, 4,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 050-5308742 
03-5797756)8-8(______________________________________________

■ בפ"ת, מחולקת ל- 3, ב- 
1,090,000 ש"ח, גמיש, שכירות 

______________________________________________)8-9(- 6,500 ש"ח, 054-8459941

3-3.5 חדרים

■ בשמעיה, לזו"צ, 2 חד', 40 
מ"ר, ממוזגת, מסורגת, מרפסת + 

______________________________________________)8-9(נוף, ועדה, 052-7140044

■ דירת 2 חד', ק"ב, ז'בוטינסקי 
91, דירה 10, 2,800 ש"ח,

052-8981233, 050-9020889 )עד 
______________________________________________)8-9ל(השעה 21:00 בערב(

■ בנגב, 2.5 + חצי, משופצת, 
מיידית, לל"ת, 3,200 ש"ח,

______________________________________________)8-9ל(052-7683705

■ ברח' רשב"י, 2 חד' + מ.סוכה, 
ממוזגת ומרוהטת קומפלט, דוד 
שמש, ללא תיווך, מתפנה בר"ח 

______________________________________________)8-11(ניסן, 052-7101756

רחובות
■ להשכרה ברח' עזרא 30, 

3 חד', 75 מ"ר, ק"ב, משופצת, 
______________________________________________)8-9ל(כחדשה, לל"ת, 052-4536049

■ דרושה דירה להשכרה 
3-4 חדרים באזור קהילות 
יעקב לתקופה ממושכת, 

052-7828420)8-11(______________________________________________

■ בפ"ת, מחולקת ל- 3, ב- 
1,090,000 ש"ח, גמיש, שכירות 

______________________________________________)8-9(- 6,500 ש"ח, 054-8459941

■ ירד המחיר, 4 חד' 
בבן גוריון ליד עלי כהן, 
מחולקת ל-2 יח', ק"ג, 
ניתן להשכיר ב-6,000 

ש"ח,דהינו תשואה 
של 5%, מחיר נדרש 
1,450,000 ש"ח, יש 

סיכוי שהבנין יעבור 
תמ"א 38. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03-5797756)43-43(______________________________________________

■ להשקעה מציאה, 
במרכז פ"ת, יפה וגדולה 

מחולקת עם תשואה 
של כ- 8.5% במחיר 

1,950,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)2-2(______________________________________________

■ השקעה מצוינת בענף 
הסת"ם, רווחים גבוהים, 

052-7623142)7-10(______________________________________________

■ בנתניה, מרחק הליכה מהים, 
קרקע, מאושרת לבניה, צפי רווחי 

בעזה"י של לפחות 40%,
050-4173122)7-14(______________________________________________

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

אולמות

■ להשכרה אולם 
של כ- 80 מ' בק"א 

שימש לאחרונה כאולם 
התעמלות או לכל 

מטרה אחרת ברח' 
ר"ע/ ירושלים, קרוב 

לקופ"ח מכבי החדש, 
7,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)14-14(______________________________________________

■ סלון כלות יוקרתי במיקום 
מעולה, מוניטין רב, לרציניים בלבד, 

______________________________________________)2-9ל(052-7137992

■ למכירה קיוסק מצליח 
במרכז ר"ע, מושקע 

מאוד+ פוטנציאל גדול, 
שכירות נמוכה. 
054- 2121012)8-11(______________________________________________

■ ברח' עוזיאל יח"ד 2 חד', קומה 
5 + מעלית, חדשה לחלוטין, 

מרוהטת וממוזגת + מרפסת, 
______________________________________________)8-10(מיידי, 054-3455437

■ יח"ד חדשה מול גן העיר, ק"6, 
כולל ריהוט, מזגנים ומרפסת, 

3,200 ש"ח, פנוי מ-15/3.
052-5717575)9-10(______________________________________________

ירוחם

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חדרים + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות!!! "הולילנד 
______________________________________________)12-12/16(נכסים" 02-6763740

ירושלים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים
בתהליכי שיפוץ, כחדש, אפשרות ■ בנלסון גליק, קוטג', 200 מ"ר 

ליחידה נפרדת, נגישות לנכים, 
______________________________________________)8-9ל(תחבורה וחניות, 050-2004545

■ בקרית שמואל, 4 חדרים 
+ מעלית + 4 כיווני אוויר + נוף 

פנורמי + סלון ענק + מיזוג חדש 
+ שרותים ומקלחת כפולים, 

700,000 ש"ח. תיווך הצבי,
053-3147717 ,04-6716666)2-9(______________________________________________

■ במתחרדים, קומה ד' )ללא 
מעלית( 4 חדרים + ג' כיווני אוויר 
+ נוף פנורמי, מסודרת ומרווחת, 

450,000 ש"ח. תיווך הצבי,
053-3147717 ,04-6716666)2-9(______________________________________________

■ בק.שמואל, 4 חד', חדש 
מהקבלן + נוף מהמם לכינרת 

+ מעלית שבת + מ. סוכה, רק 
870,000 ש"ח, הקודם זוכה! תיווך 

הצבי, 04-6716666, 
053-3147717)2-9(______________________________________________

■ בק. שמואל, 3 חד', קרקע, 
חדשה מהקבלן + מרפסת גדולה, 
680,000 ש"ח בלבד! תיווך הצבי, 

053-3147717 ,04-6716666)2-9(______________________________________________

■ מבחר דירות להשקעה 
עם השבחה עתידית מובטחת 

במחירים שפויים, בתי קרקע עם 
אופציה להרחבה, דירות 3 ו- 4 חד', 

התקשרו עוד היום לקבלת יעוץ, 
054-3255667, משה יועץ נדל"ן 
______________________________________________)9-9(ומשכנתאות, חברת "אבני דרך"

■ דירת 4 חד', ק"ב במחיר 
מציאה. "תיווך אבני דרך" משה, 

054-3255667)9-9(______________________________________________

■ בפרוייקט חדש איכלוס שנה, 
דירות 4 חד', רק 665,000 ש"ח. 

כל הקודם זוכה! "תיווך אבני דרך" 
______________________________________________)9-9(משה, 054-3255667

■ גילה א' המתחרדת 
3/4, קומה נוחה, שמורה 

ומטופחת מאוד במחיר 
אטרקטיבי. בלעדי ל.ק.מ. 

______________________________________________)9-9(דסי, 052-7146774

■ ברמות ב', מבחר 
דירות בבלעדיות למכירה 

במחירים אטרקטיביים. 
______________________________________________)9-9(אורית, 052-7655099

הוילות המתחרד, המבוקש, מבחר ■ בגבעת זאב, מציאות! באזור 
בתים + 3/2 יח' דיור ובית על 
מגרש לבניית 2 בתים!!! תיווך 

מאור, 02-5730077,
050-5500323)9-9(______________________________________________

■ בגבעת שאול, 5 חד', ק"ק, 
כניסה פרטית + מחסן, נגישה 
לנכים + אופציה ליחידת דיור, 

2,670,000 ש"ח, לל"ת,
050-9383238)9-12(______________________________________________

■ בית וגן - 5 חד', כ- 130 
מ"ר ומרווחת, קומה 

וכיוונים טובים, מרפסת 
גדולה, חייבת להימכר! 
בלעדיות תיווך ת.ק.מ, 

______________________________________________)9-9(לוי, 052-7276299

■ בלעדי בתפארת רמות, 5 
חד', ענקית ומשופצת + חדר 

נוסף צמוד לבית + מחסן וכ"פ. 
______________________________________________)9-9(***תיווך ישיר, 054-8451177

■ בלעדי בנוף רמות, 5 חד', 
גדולה ופתוחה לנוף, כניסה פרטית 
+ חצר ומרפסת + מחסן, במיקום 
______________________________________________)9-9(מעולה! תיווך ישיר, 054-8451177

■ גבעת זאב דרום, אבן! 5 + 
פ"א + מרפסות גדולות לנוף, ק"א, 

משופצת ומלאת פרטיות, 1.6 
מליון ש"ח. תיווך מאור, 

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ גבעת זאב המתחרדת, 
פינתי! קוטג', 6 + פ"א וחצר 

הקפית, כולל יח' הורים, אופצ' 
ליח' דיור, לזריזים!!! תיווך מאור, 

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ רמות ג', גישה נוחה לקוטג', 
5 + פ"א, יח' הורים, מחסן, חצר 

ופרטיות + חלל לדירה נוספת, כל 
הקודם זוכה! תיווך מאור, 

050-5500323 ,02- 5730077)9-9(______________________________________________

■ גבעת שאול - ריינס, 7 
חד', כ- 140 מ"ר, קומה 
וכיוונים טובים, אופציה 

לחלוקה, חייבת להימכר. 
______________________________________________)9-9(חזקי, 050-8755755

■ בקרית משה ריינס, 7 
חד', כ- 140 מ"ר, 4 כיווני 
אוויר, קומה נוחה, גישה 
לחצר, חייבת להימכר! 

______________________________________________)9-9(חזקי, 050-8755755

■ בפסגת זאב צפון, 
5 חד' במפלס אחד, 

2 מרפסות, בנין אבן, 
קומה א', משופצת 

במחיר אטרקטיבי, בלעדי 
לת.ק.מ. עופר, 

 .050- 6234020
______________________________________________)9-9(גריסאלה, 052-3471490

■ בפסגת זאב מרכז, 
חצי מדו משפחתי, 5 

חד', משופץ, קרוב לבתי 
כנסת, אפשרות לחלוקה, 
חצר מחסן. בלעדי איריס 

______________________________________________)9-9(ענבים, 050-8563326

■ במעלה אדומים - ב 
06 - רק 1,360,000 ש"ח, 

4 חד', קומה א' + 2 
מרפסות, חניה מקורה, 

בלעדי מאיה,
052-4419405)9-9(______________________________________________

■ בקרית יובל, אורגאווי, 
4 חד', גדולה, קומה 

וכיוונים טובים, שמורה, 
רק 1,720,000 ש"ח, 

בלעדי לוי, 
052-7276299)9-9(______________________________________________

■ בית וגן ירדו במחיר - 
חייבת להימכר, 4 חד', 

גדולה, קומה וכיוונים 
טובים, משופצת, 

קומה א', חניה בטאבו, 
בלעדי תיווך תק.מ לוי, 
052-77276299. חזקי, 

050-8755755)9-9(______________________________________________

■ בפסגת זאב במרכז, 
4.5 חד', קומה ב', 

משופצת + מרפסת 
סוכה, כיוונים מעולים, 

חובה לראות, בלעדי 
לת.ק.מ. איריס ענבים, 

050-8563326)9-9(______________________________________________

■ בפסגת זאב צפון - מזל 
שור, 4 חד', מרפסת 

סגורה לחדר חמישי + 
גינה גדולה, מרוצפת, 

מחסן. בלעדי איריס 
ענבים, 050-8563326. 

______________________________________________)9-9(אלדד, 050-9133869

■ בלעדי באונגוואר במיקום 
הכי טוב! 4 חד', קומה ב' + 3 

מרפסות + 3 כ"א! ***תיווך ישיר, 
054-8451177)9-9(______________________________________________

■ מציאה!!! 4 חד' ברמות א' 
+ 60 מ"ר מאושרים להרחבה, רק 
1,500,000 ש"ח! ***תיווך ישיר, 

054-8451177)9-9(______________________________________________

■ בלעדי ברמות ד', 4 חד' + 2 
מחסנים צמודים, מרפסת גדולה 
כ"פ, מיקום מעולה! + אופציה 
מיידית להרחבה. ***תיווך ישיר, 

054-8451177)9-9(______________________________________________

■ גבעת זאב המתחרדת, 
3.5, מרווחת + מרפסת סוכה, 

68 מ"ר, ק"א, במרכז + א.בניה, 
מיידית לחדר נוסף. תיווך מאור, 

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ גבעת זאב באתרוג החרדי, 
אבן, 4 ענקית + פ"א, מרפסת 
סוכה לנוף, חניה מקורה ומחסן 

גדול, ק"א, משודרגת. תיווך מאור, 
050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ בגילה הנופך, 3 חד', כ- 
75 מ"ר, קומה ג', מוארת 
ושמורה ומטופחת, כדאי 

לראות. בלעדי לת.ק.מ 
______________________________________________)9-9(דסי, 052-7146774

■ בקרית יובל - מיקום 
מרכזי, 3 חד', גדולה 

ומרווחת, קומה וכיוונים, 
חייבת להימכר! לוי,

052-7276299)9-9(______________________________________________

■ גבעת שאול בן ציון, 
3.5 חד', כ- 90 מ"ר 

גדולה, קומה וכיוונים 
טובים, משופצת 

קומפלט. בלעדי לוי, 
052-7276299. חזקי, 

050-8755755)9-9(______________________________________________

■ בקרית משה - ימין 
אבות, 3 חד', משופצת, 

קומה וכיוונים טובים, 
מוחתמת בתמ"א 38, 
חייבת להימכר, בלעדי 

תיווך ת.ק.מ. חזקי,
050-8755755)9-9(______________________________________________

■ בפסגת זאב מרכז/
צפון, 3 חד' על תוואי 

הרכבת, קומה א' מעלית 
+ מחסן וחניה! בלעדי 
אלדד, 050-9133869. 

______________________________________________)9-9(משה ממן, 054-2172615

■ בלעדי ברמות א', 3.5 חד', 
מרפסת סוכה ומשופצת + יחידת 
דיור צמודה,רק 1,650,000 ש"ח. 

______________________________________________)9-9(***תיווך ישיר, 054-8451177

■ בגילה ב' )הצבר( - 3 חדרים, 
שמורה היטב, ק"ב. "תיווך דירה 

______________________________________________)9-9(לי" - )אלי( 050-8226337

■ חדשה-בשוק, בקרית היובל 
בזנגוויל, צמוד לבית-וגן, 3 חדרים 
לשיפוץ, 1,250,000 ש"ח בטיפול 

______________________________________________)9-9("צימוקי" 02-5638221

■ גבעת זאב המתחרד, 3 
ופינת אוכל + מרפסת סוכה 

לנוף, במרכז + א.בניה, 2 חד' 
ומרפסת, במחיר קטן! תיווך מאור, 

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ רמות א שקט, אבן, כניסה 
פרטית לדירת גן, 3.5, פינתית + 

רשיון בנייה ואופצ' ליח' דיור, אסור 
לפספס! תיווך מאור,

050-5500323 ,02-5730077)9-9(______________________________________________

■ בגילה ג', 2 חד', 
שטופת שמש, אופציה 

לגינה בשימוש, רק 
7 מדרגות, מתאימה 
להשקעה/מבוגרים. 

בהזדמנות, דסי,
052-7146774)9-9(______________________________________________

■ בקרית יובל - שטרן, 
2 חד', גדולה ומרווחת 

+ אופציה להרחבה, רק 
860,000 ש"ח!!! תיווך 

ת.ק.מ לוי, 
052-7276299)9-9(______________________________________________

■ בעמונאל, דירת גן, 4 חד', 
______________________________________________)9-9(300,000 ש"ח, 050-7877767

■ הדר גנים בית בקתרוס, רחוב 
הולנדי ושקט, גינה 200 מ', סלון 

______________________________________________)9-9(ענק, 054-5580933

■ ברוטשילד בקרבת הרצל, 
דירת גג, 100 מ"ר בנוי, 100 מ"ר 

גג, 1,450,000 ש"ח, 
054-3320655)9-9(______________________________________________

וילות ובתים
■ FOX נדל"ן - בית דו 

משפחתי, יושב על מגרש של 
 AAA .250 מ"ר, מושכר לשוכר

העסקה הכי טובה בעיר,
050-6925400)9-9(______________________________________________

■ בגני הדר, דירת גג, 5 
חדרים-דופלקס, 120 מטר 

+ 60 מטר גג + זכויות 
בניה, 1,780,000 ש"ח. 

א.י נכסים והשקעות 
______________________________________________)9-9(נדל"ן, פון: 052-6321306

■ בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

במפלס אחד, 7 חדרים, 
ק"ב, מעלית, מפוארת 

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,200,000 

ש"ח. א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן, פון: 

052-6321306)9-9(______________________________________________

■ בהדר גנים, 5 חדרים, 
קומה 12 )מעלית שבת(, 

ענקית, 125 מטר + 
מרפסת 15 מטר, סוכה-
בנין חדש, 1,980,000 

ש"ח. א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן, פון: 

052-6321306)9-9(______________________________________________

■ הדר גנים פנטהאוז, 7 חד' 
בפרויקט קרדן, ענקית, 3 כיווני 

אוויר, מרפסת גדולה, מחסן ושני 
______________________________________________)9-9(חניות, 054-5580933

■ הדר גנים, קוטג' ברחוב 
בעוגב, רחוב הולנדי, 8 חד', גינה 

200 מ', מושקע מאוד, 3,300,000 
______________________________________________)9-9(ש"ח, 054-5580933

■ למכירה בפרויקט פסגת 
נחלים, דירת 5 חד', בקומה 14, 

מרווחת, נוף עוצר נשימה, כיוונים 
דרום-מערב-מזרח, 1,750,000, 

054-5580933)9-9(______________________________________________

■ בהרצל פינת שפירא, דירת גג, 
ענקית, 6 חדרים, חניה, עורפית, 
______________________________________________)9-9(2,070,000 ש"ח, 053-2817721

4-4.5 חדרים
■ ברוטשילד בקרבת הרצל, 4 

חדרים, 100 מטר, 90 מטר, קומה 
______________________________________________)9-9(3, 1,230,000 ש"ח, 053-2817721

■ ברוטשילד פרנקפורטר, 
4.5 חדרים, ענקית, 140 מ"ר, 

מעלית, חניה, 1,550,000 ש"ח, 
053-2817721)9-9(______________________________________________

■ בשפירא/הרצל, ק"ק, 3 חד', 
משופצת, מיידית, 1,080,000 ש"ח, 

050-4811122)9-9(______________________________________________

■ בכפר גנים, 3.5 חד', מעלית, 
חניה, 1,440,000 ש"ח.

______________________________________________)9-9(050-6610501, סתיו

■ במרכז העיר, דירה מניבה, 
5,000 ש"ח לחודש, רק 1,050,000 

______________________________________________)9-9(ש"ח, 050-7505449

■ ברוטשילד בקרבת קופ"ח 
בלפור, 3.5 חדרים, 90 מטר, 

מעלית, חניה, פוטנציאל אדיר, 
______________________________________________)9-9(1,280,000 ש"ח, 054-3320655

2-2.5 חדרים
■ בוולפסון, ק"ק, 2 חד', 60 

מ"ר, מיידית, 980,000 ש"ח.
______________________________________________)9-9(050-6610501, סתיו

■ בלוחמי הגטאות בבנייני הדר, 
3 חדרים, כ- 80 מ"ר, משופצת 
ויפה, נוף, 510,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)9-9(סופר, מאור 0504-717121

רמת גן
■ נשארו מס' דירות 

מפוארות של 5 חד' בבנין 
חדש ברח' סנהדרין וכן 

דירת גן 5 חד' עם גינה של 
50 מ'. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)6-6(______________________________________________

■ להשכרה, בבן שטח 
מול רימון, 3 חד' עם 

מרפסת בסלון, רק 3,100 
ש"ח, תשלום 3 חוד' 

מראש. "אלעד נכסים" 
)3656( 052-8939050)9-9(______________________________________________

■ בלעדי! ליד רח' פנקס, 5 חד', 
120 מ"ר, ק"ק, חדשה לגמרי, 

מושקעת ברמה גבוהה, מסורגת, 
ממוזגת + יח"ד. א. פנחסי, 

03-5799308)9-9(______________________________________________

■ באבן גבירול, 5 חדרים + 
מעלית וחניה, 3 כיווני אויר, מיידי, 

ב- 4,350 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)9-9(______________________________________________

■ בהר-שלום, 5 חד', 2 
מפלסים, גדולה ומרווחת 
+ חצר, 7,000 ש"ח כולל 

ארנונה. "חמד נכסים" 
053-3357316)9-9(______________________________________________

■ בשיכון ג', בבנין חדש, 
מפוארת ויוקרתית, 

גדולה, ק"ב, למשפחות, 
צעירים בלבד!
052-7122595)9-9(______________________________________________

■ בקוצק, מאווררת, ק"ב, 
מעלית, חזית, יפה, מיידית, 4,850 

______________________________________________)9-10ל(ש"ח, 052-7648019

■ מהממת: 4 חדרים, מפוארת 
ויוקרתית, מעלית באזור ראב"ד. 

תיווך "חנוכת הבית" 
053-3157272)9-10(______________________________________________

■ בלעדי!!! באיזור חתם 
סופר!!! 4 חדשה ומושקעת 

מהקבלן בבנין מפואר, ק"ב + 
מעלית, חזית. "תיווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-575877)9-9(______________________________________________

■ בקרית הרצוג, 3 חד', ק"ד, 
משופצת, 2,700 ש"ח, לל"ת, 

______________________________________________)9-12ל(050-4131561

■ באלישע, 3, מרווחת ושמורה, 
ק"ב, חזית, 4,000 ש"ח. "אפיק 

______________________________________________)9-9(נכסים" 03-5791514

■ בפלמח, כ- 3 חד', מרווחת + 
מרפסת ענקית, ק"א, רק 3,300 

______________________________________________)9-9(ש"ח. נדל"ן הקריה, 050-3000121

■ בקליש ליד ביהכנ"ס 
הגדול, 3.5 חדרים, ק"א, 

משופצת + מעלית 
+ חניה, 4,500 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)9-9(______________________________________________

■ בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה + 

מרפסות, כ- 90 מ"ר, 
חזית, ק"ב, שמורה, 

3,400 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)9-9(______________________________________________

■ בקאליש, 3.5 חדרים, 
משופצת מהיסוד + מעלית וחניה, 

3 כיווני אויר, מיידי! ב- 4,200 
ש"ח. להב נכסים, 050-4177750, 

054-3657639)9-9(______________________________________________

■ יחידת דיור, קומת קרקע, 
2 חדרים + חצר ברח' דב גרונר, 

053-3310177)9-12(______________________________________________

■ בשיכון ה', ברח' צירלזון, 2 
חד', משופצת, ק"א, פינוי מיידי, 

054-4770245)9-12(______________________________________________

■ טרומפלדור, 2 חדרים, קומה 
ג' מקרקע, 2,500 כולל ארנונה 

)מ.נ 17592(. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך אדוארד, 

www.aduard.2me.co.il)9-9(______________________________________________

■ בנורדאו, 2 חד', ק"ב, 2,600 
ש"ח. 077-2050410,

050-5750880, אורי תיווך אדוארד, 
www.aduard.2me.co.il)9-9(______________________________________________

■ בחנה סנש, 2 חד', 
מסודרת ויפה, מחיר 

מציאה, 3,000 ש"ח. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)9-9(______________________________________________

■ בלעדי שיכון ג'!!! 2.5 
+ מרפסות, צבועה ומושקעת 

חלקית, ק"ב, 3,750, מיידי. "תיווך 
פרפקט" 03-5745877, 

052-7649782)9-9(______________________________________________

■ באמרי ברוך, 2.5 חד', ממוזגת 
ומרוהטת במחיר מציאה,

052-7697421)9-10(______________________________________________

■ במוהליבר ליחיד/ה, חדר וחצי, 
ממוזגת, מרוהטת, כניסה פרטית 

______________________________________________)9-12ל(בחצר, לממושך, 058-7744502

■ דירת חדר חדשה + מרפסת, 
ק"ד, ברח' הרב שך, 2,300 גמיש, 

053-3120620, להתקשר מ- 7:30 
______________________________________________)9-10(בערב

■ בוייצמן, 3.5 ח', ק"ב, גדולה, 
4,000 ש', מיידי. "נדל"ן כהלכה" 

055-6688111)9-12(______________________________________________

■ במרכז השקט מידית, 4 חד', 
חדישה ומושקעת, מ"ש, מעלית 

וחניה - 4,300 ש"ח. "מיטב נכסים" 
052-8530061)9-9(______________________________________________

■ במיידי, במרכז העיר, 
4 חד', קומה 2 לתקופה 

קצרה, משופצת 
ומושקעת, חניה 

מקורה, 2 כיורים, מחיר 
אטרקטיבי. 

______________________________________________)9-10(054-8402235, חיים

■ לתיווך, דרושות דירות בב"ב 
ובפ"כ למכירה או להשכרה לקונים 

ולשוכרים טובים, פרסום ומכירה 
עלינו, כולל חוזה שכירות,

054-7477054 ,03-5444815)9-9(______________________________________________

■ ללקוחות רציניים, דרושות 
דירות לקניה בכל הגדלים והאזורים 

בירושלים לייעוץ ולהערכת נכס 
ללא התחייבות, פנו ל"צימוקי 

______________________________________________)9-9(נכסים" 02-5638221

■ דרושה דירה לקניה עד 
1,300,000 במערב ב"ב, לל"ת, 

______________________________________________)9-10ח(058-3206370

■ דרושה דירת ק"ק בשיכון ה', 
______________________________________________)9-10ח(050-4160833

■ דרושה דירה לקניה בבני-ברק, 
מחולת לשתי דירות, 

______________________________________________)9-10ח(052-6093068

■ דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,052-6616800 ,050-3616800
08-6277193)9-9(______________________________________________

■ לרציניים - הצעה 
עסקית משתלמת! 

זכיינות קבע ומסירה 
של פרויקטים פעילים, 
ריווחיים ובעלי מוניטין 

במסלולי השקעות שונות, 
בתנאים מצויינים וחסרי 
תקדים לרווחים מיידים 

ובטוחים, להזמנת מידע 
ראשוני כתוב ומפורט, 

______________________________________________)9-10(טלפון: 02-6272885

■ בעמנואל דירת גן 4 חד', 
______________________________________________)9-9(300,000 ש"ח, 050-7877767

■ בבאר-שבע, 2 חד', ע"י 
האוניברסיטה, ק"ב, 470,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)9-9(______________________________________________

■ בבאר-שבע, למכירה, דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

500,000-650,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)9-9(______________________________________________

■ בבאר שבע, באברהם 
אבינו, 3 חד', ק"ב, משופצת, 

620,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,052-6616800 ,050-3616800

08-6277193)9-9(______________________________________________

■ בבאר שבע, בשכונה ג', 
3 חד', משופצת ויפה, קרובה 

למכללה, ולאוניברסיטה, 
560,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,052-6616800 ,050-3616800

08-6277193)9-9(______________________________________________

■ בבאר שבע, 2 חד', בשכונה 
ו' החדשה, משופצתומושכרת, 
530,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,052-6616800 ,050-3616800

08-6277193)9-9(______________________________________________

■ בבאר-שבע ברח' מצדה, 3 
חד', ק"א, מיידי, 550,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)9-9(______________________________________________

■ בקריית אתא, חנות למכירה 
הכל מ- 240,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)9-9(אלפסי, 052-2790370

■ בקריות דירות עם דיירים כולל 
מחולקות במחירים הוגנים - תיווך 

______________________________________________)9-9(אלפסי, 052-2790370

■ מצוין להשקעה! קרוב 
לק.שמואל בטבריה, 3.5 חד', 

90 מ"ר, משופצת חלקית + נוף 
לכינרת, 460,000 ש"ח, גמיש. 

______________________________________________)9-9("רימקס" 050-2442446

■ מצוין להשקעה! באזור 
טבריה, 170 מ"ר בנוי מגורים )אפ' 
ליחידות ארוח( + 170 מ"ר, מיועד 

למסחר )חנות מינימרקט( על 
כביש בין עירוני מול חופי הכינרת, 
אפ' לגישה לחוף פרטי. "רימקס" 

050-2442446)9-9(______________________________________________

■ רוצים לקנות דירה להשקעה? 
אנחנו הכתובת, השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים בתחום הנדל"ן 

החל מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 
פרפקט. שמעון איגרא,

052-7710462, דרום. בניהו הוכמן,
054-6713816, מרכז. יאיר 

גרינבאום, 052-5942996, צפון.
office@perfectpro.co.il)9-9(______________________________________________

■ בחולון בקניון סאדב, מסעדת 
עוף בגריל, משופצת, לרציניים, 
1,190,000 ש'. "נדל"ן כהלכה" 

055-6688111)9-12(______________________________________________

■ להשכרה 100 מ"ר 
במרכז העיר, קומה 
מינוס 1 בבנין חדש, 

הכנת המקום לפי בקשת 
הלקוח על חשבונינו, רק 
6,500. תיווך AB יזמות, 

 ,03-6138886
054-4980159)9-9(______________________________________________

■ בקרית הרצוג, שלושה 
חד', 70 מ"ר, קומה 1, 

משופצת כחדשה, מרווחת 
מאוד, מיקום שקט, מומלץ 
לראות, לפרטים תיווך יוסף 

יגן, 052-2243454, מייל -
yosi.yagen@gmail.com)9-9(______________________________________________

■ גיוס משקיעים לפטנט 
מהפכני במוצר בעל 

פוטנציאל אדיר לפני שיווק 
054-2694086)9-12(______________________________________________

■ עוצמה משכנתאות! 
לדירות, למחזור ולכול 

מטרה במקצועיות 
ובאמינות, פגישה ויעוץ 

______________________________________________)9-9(חינם! 052-7113508

■ בהזדמנות, 2.5 חד', מרווחת, 
במתחרד ברוטשילד+ מטבח חדש, 

______________________________________________3,100 ש"ח. 052-7645843    )10-13(
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חקירות פרטיות
ע"י צוות חוקרים חרדי ודיסקרטי

מעקבים, בדיקת האזנות,
פוליגרף, הרצאות, מצלמות וכו'
שירות חדש: יעוץ והכוונת החקירה

בשיטת עשה זאת בעצמך

052-7619761



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ח'-י' אדר א' תשע"ו  17-19/02/16 603-6162228
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מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 
במצב טוב, טרייד אין- החלפה

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
050-2030007
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GTE


אצל בתיה
חצי חנות ב-50&

מכנסיים  חצאיות
סרפנים  סריגים  לילדות

ונשים  קפוצונים
ירושלים 52 ב"ב

03-5792841
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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חירום

תחבורה
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המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר
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sms
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ygmailcom

נתן: 053-5230211

נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@spotnik.co.il או במייל
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למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/יות מכירותדרושים/ות 

052-2421553
shay@lottodeal.co.il

שי
שכר גבוה למתאימים

■




לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

קו עיתונות דתית / 7997121 / 

לארגון גדול ומוביל
דרושים:

נציגי/ות קשרי לקוחות 
למוקדים בבית שמש, 
רחובות, בני ברק וחיפה

הגשת מועמדות למייל: 
 efratbenaharon@gmail.com 

או לפקס: 03-7900920
*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

התפקיד כולל:
מתן מענה מקצועי ומיומן ללקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאלים

הצעת שירותי הארגון ללקוחות פוטנציאליים

דרישות התפקיד:
השכלה: סיום 12 שנות לימוד בסמינר או תעודת בגרות מלאה

אם אתם בעלי יכולת שירות ושיווק ויחסי אנוש גבוהים, 
מקומכם איתנו!

למועמדים מתאימים אנו מציעים:
תנאים סוציאליים מעולים

סביבת עבודה משפחתית ונעימה
עבודה במשמרות

0523-699145 | קו“ח לפקס: 073-2560300 
gilpr@smart-line.co.il :או למייל

לחברה המעניקה שירותים טלפוניים 
למגוון חברות ובתחומים שונים דרושים 

נציגים רציניים ואחראים שרוצים 
להתקדם ולהצליח למגוון משרות:

שכר גבוה סביבת עבודה צעירה 
ודינאמית מתאימה לסטודנטים / אמהות 

נציגי מכירות 
טלפוניות

בתחום
 הביטוח

נציגי שימור 
טלפוניים
לעולם 

הסלולאר

נציגי מכירות 
טלפוניים
לעולם 

10הסלולאר
ה 2

שר
מ

10
ה 1

שר
מ

10
ה 0

שר
מ

חברת
 סמרטליין אלעד 
מחפשת אותך!!!

0526-123456

רוצים להרויח
15,000 ש“ח לחודש?
למוקד מכירות חרדי

בפתח תקוה
דרושים

תותחי מכירות
דרושים 

מאבטחים
לאחר 

שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■







ידע בסיסי במחשב חובה
בוקר 09:00-14:00
ערב 16:00-21:00

דרושים נציגים

052-7164855

בונוסים! 35 
לשעה +

למוקד תפילות
מצליח בראשל“צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחות יוצאות

 תנאי שכר הכי טובים שיש

בעלת ראש גדול, חזון, 
יחסי אנוש מעולים 
ויכולת ניהול מוכחת

קו“ח למייל:
menhelet@gmail.com

מחפשים אותך!

לניהול מעון גדול בבני ברק



סדרנים/ות
עובדי מאפיה

קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות





דרישות:
ניסיון בבנית תקציבים - חובה
ידע מתקדם באקסל - חובה

כלכלן/ית/ רואה חשבון- חובה
ניסיון בניהול תקציבים גדולים במוסדות חינוך- יתרון

היכרות עם חשבשבת והנהלת חשבונות- יתרון
היכרות עם מערכת שכר- יתרון

לרשת מוסדות חינוך מובילה
דרוש/ה אחראית /ת תקציב
תפעול ובקרה של תקציב מוסדות חינוך 

חרדים בעיר אלעד
עבודה מול הנהלה בכירה בבניית התקציב 

והמעקב השוטף.
עבודה מול ממשקים באגף הכספים בהיבטים 

של בקרה / חשבות ורכש ותשלומים

קורות חיים לפקס: 03-5580177
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שף גבריאל (גור) קמיאבי
050-7252266

בריך מס‘: 513 לקוח: מייפל. שם העבודה: מודעת אביב-2 תאריך: 15.2.16

בס“ד

עד 600 איש  בסגנון אישי!

חדש

רח' מודיעין 18, א.ת. סגולה, פ"ת  
03-6777772

www.maple-g.co.il כשר 
למהדרין

וה
מחלקת מהדרין פתח תק

ר העי קוח הרב מיכה הלוי – רב 
פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל, סיפור הצלחה על קצה המזלג !

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!

הסיפור: הגשמת חלום של שף ותיק ומוערך. 
המוטו: הפקת אירועים עם כל הנשמה.

הרעיון: הבעלים הוא השף!
השיטה: עבודת צוות וותיק ומגובש.

המקום: גן אירועים טרופי.
המיקום: בקצה העיר פתח תקווה.

היתרון:  בשביל גן אירועים לא נוסעים רחוק.

הכשרות: מהדרין – חלק בהשגחה 
צמודה כל השנה. 

הוכחות: תשאלו את מי שכבר היה...
הסיגנון, הטעם: תלוי בכם...                         

לפני שתקבלו החלטה
על האירוע שלכם -

אני מזמין אתכם להכירות.
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