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ברחובות

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

פרשת כי תשא
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ב"ב
פ"ת

18:11
18:12
18:12

16:58
17:15
16:55

זמני כניסת ויציאת השבת

ביום שני לפנות בוקר, איבדה היהדות החרדית את זקן האדמו"רים, אוד מוצל מאש, כ"ק מרן 
האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל  מאז שקומם מעפר השואה 

האיומה את חצר הקודש ערלוי, עמד כ"ק האדמו"ר זצוק"ל בחזית ההנהגה של היהדות החרדית 
במשך למעלה משבעים שנה  קווים כואבים לדמותו הפלאית של ממשיך שושלת זקנו מרנא החתם 

סופר זיע"א שנסתלק השבוע למגינת ליבה של העולם היהודי בארץ ובתפוצות / עמ' 8-12

אבל גדול ליהודים

רבבות ליוו למנוחות את זקן האדמו"רים כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זיע"א
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פרסום ראשון: קבינט הדיור יאשר את תוכנית שר הפנים:

מתווה מחייב לבנייה 
לחרדים בערים מעורבות
הסכמי הגג של משרד האוצר עם ראשי הערים יחייבו תכנון של חמישה עשר אחוזים 
ממכרזי מחיר למשתכן לחרדים  דרעי לפעילי ש"ס: "הגיע הזמן לפעול כמו מפלגת 
שלטון"  ואיך טורפדה הקמת ועדת ראשי הישיבות למען הדיור? / בי"ס לפוליטיקה

חשיפה היסטורית: המסמך ההיסטורי של שר החינוך זלמן שזר 
שמעגן חוקית את עצמאות החינוך החרדי / בי"ס לפוליטיקה

כל שרי החינוך 
הגיעו לרחובות
העיר רחובות נבחרה על ידי משרד 

החוץ ומשרד החינוך, לארח 
משלחת של כ-40 שרי חינוך 

מרחבי העולם  ראש העיר: "זה 
מאתגר, משמח ומראה שיש פרי 

לעמלנו החינוכי" / עמ' 6
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

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 



עמק גם בכשרות              באריזה עם פס הזהב

ארוחת עמק

לבריאות

עם עמק הארוחה מהנה, מזינה ובטעם נפלא

ויטמין B12סידןחלבון



"ד באדר תש"ע 121//1        ט"ז באדר א' תשע"ו 25/2/16ברחובות124 בני ברק בני ברק12

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 עיריית מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן ערך ביקור מיוחד במרכז הרפואי 'קפלן' מקבוצת 'כללית' 
בעיר רחובות, ביוזמת מנהל קשרי הקהילה הרב מרדכי רוזנברג

כשגוטרמן הגיע לביה"ח קפלן
מאת: חיים רייך

ניכרה  ברחובות,  'קפלן'  הרפואי  המרכז  במסדרונות 
עילית,  מודיעין  עיריית  ראש  של  הגיעו  עם  רבה  תכונה 
הרב יעקב גוטרמן לסיור במרכז הרפואי. אל הרב גוטרמן 
נלוו בכירים מעיריית מודיעין עילית ביניהם הרב אברהם 

וויס, מנהל קשרי לקוחות 'כללית' במודיעין עילית. 
הרב גוטרמן הגיע למרכז הרפואי 'קפלן' מתוך הערכה 
בהם  עילית,  במודיעין  'כללית'  מרפאות  לפעילות  רבה 

נעזרים אחוזים ניכרים מתושבי העיר.
הרב גוטרמן ביקש להכיר מקרוב את המרכז הרפואי 
בשעת  אליו  מגיעים  עילית  מודיעין  מתושבי  שרבים 
במעלה  הראשונה  הרפואית  האיכות  בשל  זאת  הצורך, 

שקיימת במחלקות השונות במרכז הרפואי. 
בפני  הציג  גרוזמן  קרלוס  ד"ר  הרפואי  המרכז  מנהל 
ולדבריו  ב'קפלן'.  המצוינות  מרכזי  את  המשתתפים 
דוגל  המצוינות,  בקידום  עוסק  'קפלן'  רפואי  "מרכז 
מחקר  בתחומי  עוסק  ענפה,  טכנולוגית  בהתפתחות 
חדשים ועושה הכל על מנת לספק למטופלים יחס אישי, 
תומך ומסור", ד"ר גרוזמן הוסיף, "יצוין כי מרכז רפואי 
את  צלחו  הישראליים אשר  החולים  בתי  בין  הוא  קפלן 
לבתי  בינלאומי  איכותי  תקן  תו   – האקרידיטציה  מבחן 

חולים".
במגוון  רפואי  שירות  ניתן  'קפלן'  הרפואי  במרכז 
עיריית  ראש  בפני  בהם שהוצגו  הבולטים  בין  תחומים. 
מודיעין ומלוויו הם: השירות הקרדיאלי המספק שירותי 
אבחון וטיפול נרחבים ומתקדמים, החל מבדיקות וכלה 
מערך  ומסובכים.  מורכבים  לב  ובניתוחי  בטיפולים 
תחומי ההתמחות  בכל  שירותים  מעניק  העיניים  רפואת 
והעדכני  החדשני  במכשור  ומצויד  עיניים  רפואת  של 
במחלקה  ולאבחונים.  לייזר  לטיפולי  לניתוחים,  ביותר 
בין  והיא  ביותר  חדשניים  עיניים  ניתוחי  מתבצעים 
חדשניים  טיפולים  של  בתחום  בישראל  המובילות 

למחלות עיניים שונות. 
נולדים  עוד ציין ד"ר גרוזמן כי במרכז הרפואי קפלן 
מרווחים  לידה חדשים,  תינוקות בשנה, בחדרי  כ-7000 

ואישיים בגיבוי של מחלקת ילודים וטיפול נמרץ ילודים 
)פגייה( העומדת בסטנדרטים גבוהים של איכות. 

במחלקת  התקיים  החשובים  לאורחים  מיוחד  סיור 
הילדים ואשפוז יום בקפלן, על ידי מנהל מחלקת הילדים 
רבה  התפעלות  הביע  גוטרמן  הרב  צונג.  אמנון  ד"ר 
יחידת  אשפוז,  מחלקות  הכולל  הילדים  רפואת  ממערך 
טיפול נמרץ ילדים וילודים ותשתית רחבה של מומחים 
את  לשבח  גוטרמן  הרב  ציין  כן,  כמו  הילדים.  ברפואת 
ייחודיים  בנושאים  מטפל  הילדים  מערך  כי  העובדה 
קרדיולוגיה,  גדילה(,  )הפרעות  אנדוקרינולוגיה  כמו: 

גסטרואנטרולוגיה, מרפאת כבד, התפתחות הילד ועוד.
בישיבת עבודה שהתקיימה במרכז הרפואי שיבח הרב 
הרפואי  במרכז  המטופלים  זוכים  לו  היחס  את  גוטרמן 
"השירות  עילית:  מודיעין  העיר  תושבי  ובכללם  'קפלן' 
המעולה של 'כללית' מתחיל כבר במרפאות 'כללית' בעיר 
וממשיך כמובן במרכז הרפואי. מעבר לאיכות הרפואית 
הגבוהה הידועה שקימת במרכז הרפואי קפלן, מן הראוי 
לציין גם את היחס האישי והשירות היוצא מהכלל הניתן 
זוכה  כי הוא  גם הלקוח החרדי חש  במקום למטופלים. 
הרפואי  במרכז  השונים  לצרכיו  הלב  תשומת  למלוא 
לציין לשבח את הרב מרדכי  אני מבקש  כן,  קפלן. כמו 
שמגיב  ב'קפלן'  'כללית'  קהילה  קשרי  מנהל  רוזנברג, 
במהירות לכל בקשה ולא נח עד שהדברים מטופלים על 

הצד הטוב ביותר".
ארצי  שיווק  מנהל  קונסקי,  אברהם  הרב  מכן  לאחר 
'כללית' וגב' ח. קוריץ, מנהלת פרסום ותקשורת שיווקית 
קפלן  הרפואי  המרכז  לקידום  תכנית  הציגו  'כללית', 
לתושבי מודיעין עילית בהפקת ערבי בריאות חווייתיים, 
של  המומחים  מיטב  עם  'כללית'  של  המסורת  כמיטב 

המרכז הרפואי 'קפלן'.
את  סיכם  לקוחות,  קשרי  מנהל  רוזנברג,  מרדכי  הרב 
המרחק  כי  גילו  עילית  מודיעין  "תושבי  ואמר:  הביקור 
הגיאוגרפי בין עירם לבין המרכז הרפואי 'קפלן' אינו גדול 
ובזכות השירות היוצא דופן והאיכות הרפואית הגבוהה 
לקפלן". להגיע  דווקא  לבחור  מבכרים  הם   במקום 

הרב רוזנברג מוביל את הסיור, וד''ר קרלוס גרוזמן ומשתתפי הסיור בישיבת 
הסיכום 

הונגשו כל סככות תחנות האוטובוס ברחבי רחובות
במסגרת עבודות הנגישות שמתבצעות ברחבי העיר, הונגשו עשרות תחנות אוטובוס בעלות של כ-120 אלף שקל וכיום מונגשות כל סככות תחנות 
האוטובוס הקיימות בעיר  מנכ"ל העיריה, דורון מילברג: "נושא הנגישות נמצא בראש סדר העדיפויות ואנו נמשיך להעניק עדיפות גבוהה לכך"

מאת: אהרן נצר

בשבוע שעבר הסתיימו העבודות להנגשת כל סככות 
התווספו  אלו  תחנות  העיר.  ברחבי  האוטובוס  תחנות 
נערכו  העבודות  בעבר.  בעיר  שהונגשו  נוספות  לתחנות 
אגף  באמצעות  ההנדסה,  מינהל  של  פעולה  בשיתוף 
תשתיות, פיתוח ותחבורה ובאמצעות אגף תנועה, שילוט 

ופיקוח.
תחנות  סככות  מפלסי  הונמכו  העבודות,  במסגרת 
לנכה  המתנה  עמדת  סומנו  המדרכה,  לגובה  האוטובוס 

על המדרכה והונמכו מדרכות הסמוכות לתחנות
רבות  פועלים  "אנו  העיריה:  מנכ"ל  מילברג,  דורון 
בתחום הנגישות לשיפור איכות החיים של תושבי העיר 
בעלי המוגבלויות והצרכים המיוחדים ועושים את המיטב 
לספק להם מענה הולם. נושא הנגישות נמצא בראש סדר 
לכך,  גבוהה  עדיפות  להעניק  נמשיך  ואנו  העדיפויות 
אותה  ונהפוך  בעיר  הנגישות  תהליכי  את  לקדם  נמשיך 

לזמינה למגוון החברתי שקיים בה".

ניסים מחבוש, הממונה על הנגישות אמר כי "עיריית 
מבנים  מוסדות,  להנגשת  פועלת במהלך השנה  רחובות 
ומרחבים פתוחים בעיר לטובת אנשים בעלי מוגבלויות, 
להקים  הוחלט  השנה  שנערך.  הנגישות  לסקר  בהתאם 
פורום עירוני לנגישות בהובלתו של ראש העיר, רחמים 
מלול, במטרה לקדם את העבודה בתחום הנגישות בעיר 
שנתית.  רב  עבודה  תכנית  ולבנות  והארוך  הקצר  לטווח 
במהלך השנה ניתן מענה בזמן אמת לצרכי נגישות שונים 
הספר  בבתי  פרטניות  נגישות  מהתאמות  החל  בעיר, 

השונים בעיר, דרך התאמות במדרכות וחניות".
עוד במסגרת הנגישות, הונגשו השנה עשרות מוסדות 
חינוך, פארקים וגנים ציבוריים. במרחב הציבורי הותקנו 
מתקני שמע לעיוורים לסיוע בחציית צמתים מרומזרים 
רגל  להולכי  המסייעים  ברמזורים,  מתקנים  הותקנו  
בנוסף  לחצייה.  עד  להם  שנותר  הזמן  משך  את  לאמוד 
בוצעו עבודות תשתית לפיתוח הנמכת מדרכות ושיפורי 

התחנות המונגשותבטיחות למען התושב במקומות שונים בעיר. 



שימו לב למיקומים החדשים

ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

תוקף המבצע עד 3.03.16 או/ו עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח’ לסניף. 
המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה.

מדיח כלים  
רחב

חבילת תנור 
משולב
 דו תאי

ומיקרוגל

כיריים 4 תנור בנוי 
להבות גז

רק ב-   1,790 ₪

רק ב-  990 ₪רק ב-   3,790 ₪

לדוגמא ממגוון המוצרים:

קונים ממגוון מוצרי מגימיקס ומקבלים מתנה

רק ב-  1,638 ₪

מעבד מזון

רק ב-  1,350 ₪

מסחטת מיצים

רק ב-   3,790 ₪

מיקסר משולב מעבד מזון

לשבוע אחד בלבד!
במבצעים בלעדיים

כהלכה!בטרקלין חשמל כפולה חגיגה 

 ג’ל ניקוי
 למדיח
מתנה

 סט מחבתות
בשווי 99 ₪ 

מתנה

רק ב-   1,890 ₪

 סט סירים 
בשווי 199 ₪ 

מתנה
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כל שרי החינוך הגיעו לרחובות
העיר רחובות נבחרה על ידי משרד החוץ ומשרד החינוך, 
לארח משלחת של כ-40 שרי חינוך מרחבי העולם, אשר 
באו לצפות בתהליכי הפיתוח המקצועי של סגלי ההוראה 
בעיר  ראש העיר, רחמים מלול: "זה מאתגר, משמח 

ומראה שיש פרי לעמלנו החינוכי"

מאת: מנדי קליין

חינוך  שרי  כ-40  של  דופן  יוצא  ביקור 
בימים  נערך  העולם  מכל  ארגונים  ונציגי 

האחרונים בעיר רחובות.
שרי החינוך שהגיעו, בין היתר מבלארוס, 
פנמה,  אקוואדור,  סרביה,  ליטא,  מונטנגרו, 
קניה, אנגולה, קמרון, אורוגוואי, הודו ועוד, 
'פיתוח  הגיעו לכנס בישראל, שעסק בנושא 
נבחרה  רחובות  הוראה'.  סגלי  של  מקצועי 
לארח את המשלחת על מנת שחבריה יוכלו 
לצפות בתהליכי הפיתוח המקצועי של סגלי 

ההוראה לכל אורכו. 
העיר,  ראש  עם  יחד  נערך  השרים  ביקור 
תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן  מלול,  רחמים 
החינוך  משרד  ונציגי  בלום  זהר  החינוך, 

ומשרד החוץ במרכז פסג"ה בעיר, שם נחשפו 
שעוברים  מקצועי  פיתוח  של  לתהליכים 
המורים. כמו כן, ביקרו בבית הספר ברחובות 
מיוחדות  לימוד  תכניות  בפניהם  הוצגו  שם 
השתתפו  השרים  הביקור  במהלך  במינן. 
בהפסקה פעילה בחצר בית הספר וקיימו דיון 

פתוח עם התלמידים והמורים.  
ידי  על  שנבחרנו  שמח  "אני  בלום:  זהר 
ביקור  לקיים  החינוך  ומשרד  החוץ  משרד 
מקצועי במערכת החינוך העירונית. הצלחנו 
ואת  העירונית  החינוך  מערכת  את  להציג 
משמעותי  חינוך  כמובילת  רחובות  העיר 
התלמידים  בין  המפגשים  דרך.  ופורצת 
לשרים ולראשי האוניברסיטאות בעולם היו 

מרגשים".

ביקור שרי החינוך מהעולם, עם ראש העיר רחמים מלול

 רחובות עיר הצעירים
ועדת היגוי מיוחדת בעלת מדגם מייצג של צעירים 
תושבי העיר מכל הגילאים, התכנסה השבוע במטרה 

  ליצור תכנית אב למען עתיד טוב יותר לצעירי רחובות
סגן ראש העיר, מתן דיל: "אחרי 10 שנים של פעילות 

מרכז צעירים 'עתידים', החלטנו לקיים חשיבה מחודשת, 
רעננה, יחד עם צעירי העיר"

מאת: אהרן נצר

ביום ראשון האחרון התכנסה ועדת היגוי 
העיר  לצעירי  עתידית  אב  תכנית  לתכנון 
רחובות. את קיום הועדה והכנת תכנית האב 
עבור הצעירים יזמו סגן ראש העיר, מחזיק 
ונוער, עו"ד מתן דיל, יחד עם  תיק צעירים 
מנהלת מרכז הצעירים 'עתידים', אורלי הלל, 
בליווי מנכ"ל מכון 'דו-עת' ויועץ אסטרטגי 
לרגל  קוממי,  יניב  וחברה,  עסקים  בתחום 

חגיגות העשור למרכז הצעירים 'עתידים'. 
תושבי  צעירים  הוזמנו  ההיגוי  לוועדת 
דתיים  חרדים,    -  35  18- בגילאים  העיר 
וחילונים, בני נוער, סטודנטים, אנשי עסקים 
חברתיים  פעילים  צעירים,  הורים  צעירים, 
שתשפיע  האב,  תכנית  בבניית  להשתתף   -
הערב  במהלך  הבאות.  בשנים  חייהם  על 
ובה  משותפת  מיקוד  קבוצת  התקיימה 
דירקטוריון,  כחברי  ישמשו  שהם  הוחלט 
ירכיב  שילוו את התהליך, ושכל אחד מהם 
בעלת  הומוגנית  צעירים  קבוצת  מסביבו 
קבוצות  באמצעות  כך,  דומים.  צרכים 
של  הצרכים  את  להבין  יהיה  ניתן  המיקוד, 

קהל הצעירים ברחובות על גווניו השונים. 
"מדובר  דיל:  מתן  עו"ד  העיר  ראש  סגן 

פעילות  של  שנים   10 אחרי  מכונן.  בערב 
לקיים  החלטנו  'עתידים',  הצעירים  מרכז 
חשיבה מחודשת רעננה, יחד עם הצעירים, 
ולהשתפר  יותר  טוב  שירות  להעניק  כדי 
חלק  לקחת  שהוזמנו  הצעירים  למענם. 
בוועדת ההיגוי ובבניית תכנית האב מייצגים 
אוכלוסייה  ופלחי  תוכן  עולמות  דעות, 
אנשים  שרצינו  מכיוון  בכם  בחרנו  שונים. 
שינוי  יחד  לבצע  לנו  שיסייעו  משפיעים 

אמיתי ומורגש ברחובות. 
חתך  של  מיפוי  נבצע  אנו  כך  "לטובת 
צעירי  הם  מי  נשאל  ברחובות,  הצעירים 
העיר ומה מאפיין אותם. נבדוק מה הצרכים 
שיקרה  להם  חשוב  מה  הרחובותים,  של 
היכן  נבדוק  כן,  כמו  להם.  חסר  ןמה  כאן 
הצרכים שלהם תואמים את שיטת העבודה 
לפיה אנו פועלים כיום ובמידה ולא נתאים 
עצמנו ונחשב מסלול מחדש. המטרה שלנו 
ולהשתפר,  לשפר  היא  תהליך  של  בסופו 
יותר וסביבה  ליצור עבורכם מציאות טובה 
באמצעות  והכל  בה  לחיות  יותר  נעימה 
לי  חשוב  ויסודי.  מחקרי  מקצועי,  תהליך 
מאוד להודות לראש העיר, רחמים מלול, על 

דחיפתו ותמיכתו בתהליך חשוב זה".
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מאת: יעקב אמסלם

גדולי תורה, רבני ערים, דיינים, חברי כנסת, 
באולם  שעבר  בשבוע  התכנסו  ציבור  ואישי 
עשרות  של  מיוחד  לכנס  ירושלים  גני  מלון 
ההנהלה  חברי  בנועם.  ארגון  הנהלת  חברי 
כל  כאשר  רבנים  למעלה מאלף  יחד  מייצגים 
חבר הנהלה אחראי בעירו על עשרות רבנים. 
וביחד שבעים חברי ההנהלה שמכסים את כל 
לקליטת  ערוכים  אילת  ועד  ממטולה  הארץ 
נקודת  בכל  רחבי הארץ  בכל  פניות מהציבור 

ממשק של יהודי עם יהדות.
בחודשים  וטרחו  עמלו  הנהלה  חברי 
האחרונים לגייס ולצרף רבנים לארגון. הארגון 
בעז"ה  שיתקיים  גדול  כנס  לקראת  גם  נערך 
תחילה  הקרובים.  בחודשים  האומה  בבנייני 
התקיים פאנל אותו הנחה בטוב טעם השדרן 
בצלאל קהאן ובו הציגו הרבנים את פעילותם 

והדרך שבה הם עושים זאת.
יוסף,  הגר"י  דברים הרשל"צ  נשאו  בכינוס 
 . דרעי  יהודה  רבי  הגאון  שבע  באר  של  רבה 
יו"ר הארגון הגאון הרב זמיר כהן, הגאון רבי 
אלחנן פרץ, הגאון רבי משה אבוחצירא, יו"ר 
ומייסד  ומנכ"ל  דרעי  אריה  הפנים  ושר  ש"ס 

הארגון הרב ישראל מאיר ריאני.
שהרחיב  כהן  הגר"ז  פתח  הכינוס  את 
בישראל  רב  של  הגדול  כוחו  על  בדברים 
לכל  פנים  ולהאיר  מענה  לתת  הרם  ותפקידו 
הארגון.  הקמת  מטרת  וזוהי  ויהודי  יהודי 

כשמו כן הוא. בנועם.
את  הארגון  ומנכ"ל  מייסד  הציג  לאחמ"כ 
בנועם  ארגון  של  ופעילותו  הקמתו  מטרת 
המיזמים  ואת  ישראל  רבני  כל  את  המאגד 
לחודשים הבאים. כגון מיזם רישום הנישואין 
בהתאמה אישית שיחל לפעול בירושלים וערי 
- רב מטעם הארגון שיגיע עד  המרכז בקרוב 
זאת  לנישואין  הזוג  לרישום  במטרה  לבית 

בכדי לחזק את מעמדה של הרבנות הראשית.
אנשים  של  דוגמאות  מספר  הביא  בדבריו 
שביקשו סיוע מרבני הארגון בדברים פשוטים 

ובסיסיים ונענו.
דרעי  אריה  הפנים  ושר  ש"ס  תנועת  יו"ר 
בגד  קונה  "הייתי  הארגון:  הקמת  את  שיבח 
חיי,  חלום  היה  זה  שהחיינו,  ומברך  חדש 

מאוגדים  ונהיה  רב  קהילה  בכל  לנו  שיהיה 
בגדר אז נדברו יראי ה".

דרעי הוסיף וציין כי הרעיון היה קיים כבר 
יצא  לא  בסוף  אך  שנה  עשרה  כחמש  מלפני 
לפועל, "זה הצורך הגדול ביותר בדור שלנו, 
ראיתי את הדור הצעיר החדש של הרבנים, זהו 
הרשל"צ  של  שליחים  כאן  כולם  גדול,  דבר 
את  ולהביא  הציבור  את  לחזק  הדין  בתי  של 

דבריהם".
כי  בנועם  לרכזי  דרעי  סיפר  דבריו  בסיום 
וגם  העברי  בתאריך  גם  הולדתו  יום  זה  היום 
ביותר  הגדולה  המתנה  "זה  וציין  בלועזי, 
שיכלתי לצפות לה, הקמת הדבר הקדוש הזה 
שכל כך ציפיתי לו, אנחנו ניכנס תחת הארגון 
ועוד  עוד  לקרב  עצמו  על  יקבל  רב  וכל  הזה 

יהודי בדרכי נועם ובכך נגיע למטרה האמיתית 
לקדש שם שמיים".

הגר"י  הרשל"צ  נשא  המרכזי  המשא  את 
הדרכה  נתן  ארוכות  דקות  במשך  אשר  יוסף  
בהנהגה הראויה והמתאימה לכל רב בישראל 
ממרן  רב  ומעשיות  דוגמאות  הבאת  כדי  תוך 
זצוק"ל: "יש ארבעה כרכים בשו"ע. אבל יש 
בישראל  רב  כל  על  שחובה  חמישי  כרך  גם 
את  ולהאיר  להתנהג  היאך  והוא  אותו  לדעת 

הדרך לכל אחד ואחד."
סיפר הראשל"צ.  צעיר",  נער  בהיותי  "עוד 
הציבור,  עם  מרן  של  הנהגותיו  את  "ראינו 
אני לא זוכר שפעם הרים את קולו, הכל היה 

בעדינות. בנחת ובנועם."
בדבריו עודד הרשל"צ את הרבנים שיקפידו 
לרבנים:  וקרא  בהלכה  שיעורים  מסירת  על 
תנצלו את הצימאון שיש בציבור, כמה שיותר 
תתנו שיעורים בהלכה, לא להרבות בפירושים 
על פרשת שבוע, תמצאו משהו עם מוסר, אבל 

תתנו הרבה שיעורים בהלכה".
לרבנים  הדרכה  הגר"י  נתן  דבריו  במהלך 
תגידו  "אל  להכין,  בלי  שיעור  ימסרו  שלא 
שיעור בהלכה בלי להכין, מי לנו גדול ממרן 
היה  שבת  מוצאי  כל  מכין,  היה  שיעור  שכל 
כל  את  שידע  למרות  שלו  השיעור  את  מכין 
התורה ואם מרן שמי לנו גדול ממנו היה מכין 
השיעור  את  ולסדר  להכין  צריך  אנחנו.  ק"ו 

שהדברים יתקבלו לציבור". אמר. 

"תעמדו לצד הרבנות הראשית לישראל 
במאבקיה מול המנסים לקעקע את חומותיה"

את הדברים אמר הראשל"צ הגר"י יוסף לרבני ארגון 'בנועם' בכנס מיוחד שהתקיים במלון גני ירושלים

 רבני ארגון בנועם ברב שיח                                                    )צילום: יעקב כהן( 
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מאת: גבריאל בלוך

שעה קלה לפני הזריחה של יום שני, שקעה שמשו של כ"ק 
מרן האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, זקן האדמו"רים וחבר נשיאות 

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.
כ"ק  של  הסתלקותו  על  המרה  הבשורה  דבר  הישמע  עם 
החרדית  היהדות  התעטפה  מרומים,  לגנזי  זצוק"ל  האדמו"ר 
רועה  שהיה  צדיק  של  סילוקו  על  כבד  באבל  ובעולם  בארץ 

נאמן לקהל עדתו ואבן שואבת ליהודים מכל העולם.
בשנת  שבהונגריה  ערלוי  בעיר  נולד  זצוק"ל  מרן  רבינו 
תרפ"ג לאביו הגה"ק רבי משה סופר הי"ד בעל ה'יד סופר' בנו 
תשובה'  'התעוררות  בעל  הי"ד  סופר  שמעון  רבי  הגה"ק  של 
איש  משה  מרנא  של  ונכדו  סופר'  ה'כתב  מרן  של  בנו  שהיה 
האלוקים ה'חת"ם סופר' זיע"א. אמו של רבינו היתה הרבנית 
רבי  הגה"ק  בתו של  היתה  הי"ד אשר  טושנא  מרת  הצדקנית 
משה יוחנן שאנפעלד זצוק"ל שהיה מגדולי וחשובי תלמידיו 

של בעל ה'כתב סופר' וכיהן כאב בית דין דמיהאלי-פאלווא.
אביו  של  ברכיהם  על  והתגדל  התחנך  ילדותו  משחר  כבר 
הגדול וזקנו הקדוש והם בעיני הבדולח אשר להם ראו בו בילד 
הצעיר כלי מחזיק ברכה והרעיפו עליו טל תורה ושפע קדושה 
יניק כבן  מאוצרותיהם הגדושים. עוד בעת היות מרן זצוק"ל 
עשר שנים הורה זקנו הגדול לכבדו בעליית מפטיר באחד מג' 
היא  גדולה  מה  הגדול  הקהל  את  לימדה  זו  עובדה  הרגלים. 

והחכים  היניק  לנכדו  וההערכה שרוחש הסב הגדול  ההוקרה 
וכי עתיד מזהיר נשקף וצפוי לו בשמי היהדות.

הלכות  לקחו  שומעי  לתלמידיו  לימד  עת  הימים,  באחד 
נבחן אצל  כי הוא עצמו  שופר, שח להם תחת אחד השיחים 
זקנו הק' על סוגיה סבוכה ועמוקה זו, על כל פרטיה דקדוקיה 
הגיעו  לפני  לאיש  היותו  בטרם  עוד  שבה,  הרבות  והשיטות 
אביו  של  הכבירים  רוחם  מאוצרות  ינק  רבינו  מצוות.  לגיל 
כל  וקלט  כרוך אחריהם תדיר  היה  וזקנו הקדוש. הוא  הגדול 
ומהם  בזכרונו  נחקקה  שנהגו  הנהגה  כל  מפיהם.  היוצא  הגה 
ציווי  בנפשו  קיים  כן  כמו  חיים.  הליכות  לעצמו  וסיגל  קנה 
תורה  בחרותו  בימי  קנה  הוא  תורה'.  למקום  גולה  'הוי  חז"ל 
ויראה אצל רבים מגאוני הדור ושתה בצמא את דבריהם. למד 
בישיבות המפוארות אשר בנירעדהאזא ווערפעלעט, בפאקש 
עליו בהתמדה מופלאה שעוררה  אלו עברו  וביארמוט. שנים 
אשר  הגדולים  רבותיו  גם  רואיו.  כל  בקרב  ופליאה  השתאות 
התמדתו  נוכח  נדהמים  עמדו  בשנים  רבות  תורה  הרביצו 

הנוראה.
שקידה עילאית זו יחד עם כשרונותיו הנדירים הביאו אותו 
התקופה  מגאוני  ורבים  התורה  בעולם  להתפרסם  מהרה  עד 
שהשתעשעו עמו ועמדו על טיבו פרסמו ברבים את שמו של 
הבחור הצעיר כ'סיני' ו'עוקר הרים' גם יחד. תקוות רבות תלו 
וציפו  נכונה את כוחותיו  ידעו להעריך  ומוריו אשר  בו הוריו 

לראותו עולה על במתי התורה וההנהגה.

 בעבודות הכפייה במחנה

אירופה התעבו  ענני המלחמה השחורים שהתחשרו בשמי 
היבשת  את  במהירות  ומחשיכים  מקדירים  כשהם  והתרחבו 
אחר  בזה  ובלעה  זעם  בחמת  הסתערה  הנאצית  החיה  כולה. 
עם  יחד  וגובר.  הולך  רק  כשתאבונה  שכנותיה  כל  את  זה 
לדעת  הכל  נוכחו  מהרה  ועד  אכזריותם  גברה  הצלחותיהם 
כי הדלק שהניע את מכונת המלחמה העצומה היה דמם של 
מרעין  שאר  ועוד  והשמדה  ריכוז  מחנות  גטאות,  היהודים. 
על  עלו  שיטתי  ובאופן  אירופה  אדמת  על  ורבו  הלכו  בישין 
ישראל  בני  אחינו  מקרב  מיליונים  הגדול  שמו  קידוש  מוקד 

הי"ד.
על מאות  הונגריה  אל  גם  קרבו הרשעים הארורים  אט אט 
אלפי יהודיה שלא העלו על דעתם עד כמה איומה היא הסכנה 
הונגריה  את  הרשעים  כבשו  בה  בעת  כידוע,  ובאה.  הקרבה 
ומוחלט.  קיצו הקרב של שלטונם ברור  היה  והשתלטו עליה 
הצבא  וגייסות  מחד  שמות  בהם  עשו  והבריטים  האמריקאים 
כדי  בזאת  היה  לא  אולם  ממזרח  פה  בכל  בהם  נגסו  האדום 
 – הוא  נהפוך  בהם.  שבערה  הנוראה  הרצח  מתאוות  להניאם 
ככל שהרגישו את התבוסה קרבה הגבירו את קצב המשלוחים 

וההשמדה עוד ועוד.
באותו פרק היה מרן כבן עשרים והוא גויס לעבודות הכפיה 

ביום שני לפנות בוקר, 
איבדה היהדות החרדית 
את זקן האדמו"רים, אוד 
מוצל מאש, כ"ק מרן 

האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, 
חבר מועצת גדולי התורה 

  של אגודת ישראל
מאז שקומם מעפר 

השואה האיומה את חצר 
הקודש ערלוי, עמד כ"ק 
האדמו"ר זצוק"ל בחזית 

ההנהגה של היהדות 
החרדית במשך למעלה 
משבעים שנה  קווים 
כואבים לדמותו הפלאית 
של ממשיך שושלת זקנו 
מרנא החתם סופר זיע"א 
שנסתלק השבוע למגינת 
ליבה של העולם היהודי 

בארץ ובתפוצות

שר וגדול 
נפל בישראל

תחת ממטרים כבדים ליוו רבבות בני אדם את זקן האדמו"רים כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי רבי יוחנן סופר זיע"א למנוחות
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במחנה הנודע לשמצה 'מונקאטאבור'. בעת שנפרד ממשפחתו 
תום  עם  יתרה.  באריכות  נרגשת  ברכה  הקדוש  זקנו  בירכו 
אחריו  קרא  החדר  מן  צאתו  בעת  והמייסרת,  הקשה  הפרידה 
בקול נרגש ואמר: "דער זכות פון חתם סופר אונד כתב סופר 
סופר  והכתב  סופר  )שהזכות של החתם  ביישטיין"  דיר  זאלל 

תגן עליך(.
ברכה מרטיטה זו שבקעה מקרב לבו הטהור של אותו צדיק 
נשגב לא שבה ריקם והיא שעמדה לו למרן והגנה בעדו באלף 
תלה  רבינו  קודרים.  ימים  באותם  שעבר  התלאות  בכל  המגן 
המוות  למחנה  משילוח  המופלאה  הצלתו  את  גם  זו  בברכה 
אושוויץ בירקנאו אליו נשלחו באכול האש זקנו הקדוש, אביו 
ובנין בני הקהילה הק' הי"ד  יחד עם רוב מנין  אמו ואחיותיו 

בעוד הוא ניצל בחסדי שמים.

 מתוך ההפיכה

מיד עם תום המלחמה האיומה פנה מרן להציל את פליטת 
ההרג הנורא. אין מילים שתוכלנה לתאר את גודל ועוצם ההרס 
אחד  חרב  שרידי  ובאו  התקבצו  אט  אט  בכל.  ששרר  הנורא 
בטרם  התגוררו  בהם  למקומות  ושבו  ושניים ממשפחה  מעיר 
החורבן. ממדי הזוועה התבררו עד מהרה ונוכח עיניהם נתגלו 

החורבן הגשמי והרוחני גם יחד.

אותה שעה היתה קשה מאין כמותה עבור שארית הפליטה. 
הכח  את  בנפשם  מצאו  לא  המלחמה  אימי  את  ששרדו  רבים 
והעוז לקום ולהתנער מעפרם וסכנת ניוון רוחני איימה עליהם. 
כאן התגלה רבינו במלוא כחו ויפעת רוחו. יחד עם אחיו הגאון 

רבי אברהם שמואל בנימין ואב"ד דעברצען הגאון רבי משה 
ובה החל  סופר'  'ישיבת חתם  רבינו מחדש את  שטערן הקים 

לחנך את צעירי הצאן.
שרידי  את  לשקם  כדי  עילאיים  מאמצים  וריכז  ארגן  רבינו 
הוא  המפוארת.  הונגריה  יהדות  הריסות  את  ולקומם  החורבן 
הוכתר על ידי שרידי ק"ק ערלוי לעלות על כס אבותיו ולשמש 
כרבם ואלופם. נגד עיניו עמדו תמיד דבריו הקדושים של זקנו 
ייבש  בצוואתו המפורסמת "שלא  זי"ע  סופר  מרן החתם  הק' 
המעין ולא יקצץ האילן" ובנחישות שאין דומה לה פעל ללא 
לאות כדי להגשים את משאת נפשו של זקנו הק' יהא המחיר 

אשר יהא.
בעיר  הרמה  הישיבה  פתיחת  כאמור  היה  הראשון  מפעלו 
המפלגה  כאשר  ימים  באותם  הדבר  היה  קל  לא  בודפסט. 
אכזרי  דיכוי  שלטון  בכיפה  משלו  ובריוניה  הקומוניסטית 
מהרה  ועד  איש  מפני  חת  לא  מרן  מיצרים.  ללא  בכל  ששלט 
צעירים  נערים  של  רבות  עשרות  סביבו  והתקבצו  נאספו 
שנשתיירו אחד מעיר ושניים ממשפחה. נערים אלו היו אמנם 
רעבים ללחם – פשוטו כמשמעו – אולם צמאונם לתורה היה 

חזק הרבה יותר ומשך אותם כבחבלי קסם אל מרן וישיבתו.
ונתעלו  עלו  אשר  הי"ד  הק'  הוריהם  מקום  את  מילא  מרן 
רחום  כאב  נפלאה.  במסירות  אליהם  והתמסר  המוקד  על 
את  עליו  נושא  שהוא  תוך  לתלמידיו  להם  היה  אוהבת  וכאם 
כל מחסורם בגשמיות ורוחניות. הוא החדיר בתלמידיו הרבים 
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ללא  להתקיים  יכולה  אינה  יהודי  של  נשמתו  כי  ההכרה  את 
לפני  בשיחותיו  וקיומה.  חיותה  תמצית  היא  שהיא  התורה 
התלמידים שנאמרו ברגשות קודש ובלהט יוקד היה מכנה את 
התורה בשם "חמצן הנשמה" )"זויער שטאפף"(. הוא החדיר 
בתלמידיו את הידיעה וההכרה החושית כי מבלעדי חמצן זה 

אין נשמת ישראל מסוגלת להתקיים ולו רגע אחד.
אותו  שיר  מתוך  מילים  באוזניהם  ומשמיע  שב  היה  תדיר 
תורה  "תורה  ילדותו:  בימי  עוד  מספריו  אחד  על  אביו  חקק 

מאוד אהבתי כי היא רפואה לנפשי".
ונכנסו  מסילות  להם  חצבו  הטהור  מלבו  שיצאו  הדברים 
הישר אל תוך לבותיהם הטהורים של תלמידיו וחלחלו בהם 
בלבבות  והנביטו  שורש  היכו  אשר  עד  תחיה,  כטל  אט  אט 
שהתה  הישיבה  עזה.  תורה  אהבת  והטהורים  המיוסרים 
מרן,  של  הולדתו  לעיר  גלתה  ואז  זמנים  שלושה  בבודפסט 
שם התרכזו סביבו שרידי החרב ובה מסר את נפשו ועשה כל 
מאמץ כדי לקומם את חורבות הקהילה המפוארת, ובמאמצים 
רבים כונן את חיי הדת ואת מוסדות הקהילה האורתודוקסית. 
והשלטון  רוחנית  מבחינה  מאוד  קשים  היו  הימים  כאמור, 
המדינה  אזרחי  על  חיתתו  את  הטיל  הכפרני  הקומוניסטי 

וביקש לעקור כל זיק של קדושה מקרב הארץ.
כשהוא  רבינו  דמותו של  התגלתה  קשים  ימים  באותם  גם 
הרשעים  מפני  חת  לא  הוא  העם.  מכל  ומעלה  גבוה משכמו 
ללא  הדת  קרן  והרמת  התורה  בהרבצת  והמשיך  ועוזריהם 
כשהם  הישיבה  כתלי  בין  ספונים  היו  תלמידיו  ופחד.  מורא 
שקועים בד' אמות של הלכה. אולם, לא לעצמם בלבד דאגו 
קבוצות  היו  ובשליחותו  לדרכו  נאמנים  רבינו.  של  תלמידיו 
קבוצות של בני הישיבה יוצאות מדי פעם לכפרים והעיירות 

סביב שם הפיחו רוח חיים בשרידי הפליטה.
בני הישיבה היו יוצאים בימי שבת וחג ומשלימים מנינים 
לתפילה במקומות בהם לא היו מנינים מסודרים וכן שימשו 
שימשו  כך  כאלו.  חסרו  בהם  מקומות  באותם  קודש'  כ'כלי 
בעלי  ציבור,  כשליחי  מרן  של  החביבים  מתלמידיו  רבים 
קריאה, בעלי תקיעה ושאר 'כלי קודש'. בכך שמר על הגחלת 
והכפירה.  הרשע  ממשלת  עול  תחת  תכבה  לבל  העמומה 

באותה עת כבר הוכר מרן,
למרות גילו הצעיר, כאחד מגדולי הרבנים והוא נקרא תדיר 
לשבת בהרכבי הדיינים אשר ישבו על המדוכה וניסו למצוא 
התגלגלו  אשר  והסבוכות  הרבות  ההלכתיות  לבעיות  מזור 
לפתחם דבר יום ביומו. השואה הארורה והשבר שגרמה יצרו 
מגוון רחב של שאלות קשות ומורכבות מאין כמותן ועמל רב 
הושקע על ידי הרבנים שנכנסו בעובי הקורה. שעות אין ספור 
ישב מרן ושקד על תקנתן של ישראל כשהוא עושה כל מאמץ 
לפתור כל ספק וקושי ולהקל בצערן של ישראל. לצד גאונותו 
מיוחדת  דשמיא  לסיעתא  זכה  העצומה  ובקיאותו  המופלאה 
קדושתו  בתורה,  המופלא  עמלו  דרכיו.  בכל  אותו  שהנחתה 
שמרו  הקדושים  אבותיו  זכות  וכמובן  והמרוממת  הנשגבה 

עליו והאירו את דרכו בכל אשר פנה.

 אל ארץ ישראל

הונגריה  אדמת  על  השהות  ונעשתה  הלכה  הימים  בחלוף 
ליותר ויותר מסוכנת. בקרב הכל התקבעה ההבנה כי בנסיבות 
הנוכחיות אין כל תקוה וקיום ליהדות החרדית בארץ זו. לאחר 
מחשבה רבה ותפילות רבות גמלה בלבו של מרן ההחלטה כי 
עליו לעזוב את הונגריה ולעלות לחונן את ארץ הקודש. ברור 
היה לו כי גם תלמידיו יצטרפו למסע הנדודים וכי האחריות 

לשלומם ולהצלחת מסעם מוטלת על כתפיו.
וצוררי  מרושעים  רשעים  שהיו  ההגירה  רשויות  פקידי 
והיציאה  היציאה,  מבקשי  על  רבים  קשיים  הערימו  ישראל 
בצורה רשמית ומוסדרת כלל לא באה בחשבון. הדרך לעזוב 
את גבולות המדינה היתה ליצור קשר עם גורמים מפוקפקים 
ולפעול על פי הוראותיהם. גורמים אלו עמדו בקשרים רצופים 
ואמיצים עם כנופיות מבריחים נועזות, אשר תמורת תשלום 
מתאים היו מבריחים את המבקש ומעבירים אותו אל מחוץ 

להונגריה.

ובעיקר  ומפרכות  קשות  היו  הברחה  של  אלו  פעולות 
מסוכנות. לו היו נציגי הממשל עולים על עקבותיו היה גורלו 
ימימה הוא לא שת לבו לזאת  ומר. אולם, כדרכו מימים  רע 
כתפיו.  על  שנטל  המשימה  למילוי  מרצו  כל  את  והקדיש 
זייפני ניירות, מבריחי גבולות ושאר אינשי דלא מעלי נשכרו 
ציפורני  מבין  האהובים  תלמידיו  את  למלט  כדי  בשליחותו 

הרשע ולהביאם אל ארץ חמדת אבות.
הוכתר  והמבצע  פרי  נשאו  ותפילותיו  מאמציו  ואכן, 
רבים  עוד  עמם  ויחד  תלמידיו-בניו  כשכל  גדולה  בהצלחה 
זכו להימלט ולעלות אל ארץ הקודש.  וטובים מקרב אחב"י 
משכך, נפנה מרן לדאוג לעצמו ולבני משפחתו גם כן. כשנה 
את  לחונן  הוא  גם  זכה  הגדול  הבריחה  תחילת מבצע  לאחר 
עפרה וביום שנכפל בו כי טוב, ד' אלול תש"י דרכו רגליו של 

מרן על אדמת ארץ הקודש.

 ייסוד הישיבה הקדושה

מעלין  'הכל  בעצמו  מרן  קיים  הקודש  לארץ  הגיעו  עם 
הוא  מלך.  של  פלטרין  בתוככי  משכנו  את  וקבע  לירושלים' 
רבים  ימים  באותם  התגוררו  בה  קטמון  בשכונת  התיישב 
מפליטי המלחמה וביניהם התבלטו דמויות ההוד של עובדי 

ה' מפליטי העיר העתיקה.
האדיר  התורה  מבצר  את  רבינו  ייסד  קצרה  תקופה  לאחר 
דישיבת 'אהל שמעון – ערלוי' שנקראה על שם זקנו הגדול 
ששימש  במבנה  שכנה  הישיבה  תשובה'.  'התעוררות  בעל 
שנים  מספר  ולאחר  בעיר  הסורית  הקונסוליה  כמושב  בעבר 

עברה למבנה שנבנה בסמוך.
אחריתה  אולם  מצער  אמנם  היתה  הישיבה  של  ראשיתה 
ורבים  למרחוק  יצא  רבינו  של  הטוב  שמעו  מאוד.  שגֹאה 
היו  הבאים  בין  כנפיו.  בצל  לחסות  ובאו  בו  דבקו  וטובים 
אשר  למכביר  חדשים  ותלמידים  ימימה  מימים  תלמידיו 
לאבן  והפכה  הישיבה  גדלה  מהרה  עד  שמעו.  את  שמעו 
שואבת אליה נמשכו רבים מבין הצורבים הצעירים אשר איוו 
העמוקים  שיעוריו  מרן.  של  מפיו  חיים  וארחות  דעת  לקנות 
וגם  התורה  בעולם  דבר  לשם  הפכו  התורה  מקצועות  בכל 
ויראתו הקודמת לחכמתו היו הבריות מסיחות  על תפילותיו 

בהתפעלות רבה. 
רבינו המשיך להתמסר לתלמידיו כאשר היתה באמנה אתו 
מאז וכאותו מלאך האומר לצמח גדל היה רבינו מגדל ומטפח 

כל אחד ואחד מתלמידיו הרבים.
מסירותו אליהם לא ידעה גבולות והפליאה כל עין רואה. 
לרום  השמימה'  מגיע  'וראשו  בבחינת  מרן  שהיה  הגם 
ארצה'.  מוצב  'סולם  בו  שנתקיים  הרי  והשגותיו  מדרגותיו 
יחיד ומיוחד היה בחכמת החינוך וידע כיצד לרדת לסוף דעתו 
של כל אחד ואחד מתלמידיו ולהלך כנגד רוחו של כל אחד 
שמאל  בהנהגת  לנקוט  מתי  היטב  ידע  הוא  מביניהם.  ואחד 
דוחה ומתי יש להראות לו ימין מקרבת. פעמים רבות אף קרא 
לתלמידים מצטיינים והעניק להם סכומי כסף נכבדים על מנת 
התורה  של  ערכה  את  הבחורים  יתר  ובעיני  בעיניהם  לייקר 

בדברות קודש, נראה בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר שליט"א

בהופעתו הציבורית האחרונה, במעמד חנוכת הבית לביהמ"ד סקוירא בירושלים



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

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

 תלמידיו כבניו

את  האומן  כנשוא  נשא  אותם  מרן,  של  הרבים  תלמידיו 
לאור  ולהתהלך  קדשו  בצל  להסתופף  להמשיך  אבו  היונק, 
עצתו של אותו צדיק וכך הלכה והתפתחה חצר הקודש אשר 
שילחה פארות לכל עבר. בוגרי הישיבה התאגדו יחדיו והקימו 
להם בתי מדרש ובתי חינוך מפוארים, המתנהלים לאורו ועל 
פי דברו של רבם הגדול, על פיו יחנו ועל פיו יסעו וכל הדבר 
המדרש  בית  את  למנות  ניתן  ביניהם  אליו.  יביאון  הקשה 
הגדול על שם מרנא החת"ם סופר המתנוסס לתפארה בשכונת 
גבעת משה שבירושלים, את בית המדרש 'יד סופר' אשר בבני 
ברק ולצידו תלמוד התורה המפורסם 'כתב סופר' בו מתחנכים 
לתפארה המוני ילדי תשב"ר. כמו כן מתנוססים לתפארה בתי 
היראים  בריכוזי  ערלוי  חצר  של  מפוארים  ומוסדות  מדרש 
ברחבי ארץ הקודש באשדוד, ביתר, אלעד, חיפה, וכן בריכוזי 

היראים שבארצות הברית ואירופה.
מרן  בין  שהיה  והלבבי  האישי  הקשר  כי  לציין  ראוי 
לאורך  נשמר  הקדושה  בישיבתו  שהותם  בשנות  לתלמידיו 
וכל אחד ואחד  ולבו היו פתוחים בפניהם תדיר  ימים. דלתו 
מהם יכול היה להתקשר אליו או להתדפק על דלתו בכל שעה 
על  וקולעת  ברורה  לתשובה  זכה  שהתעורר  ספק  כל  ושעה. 
אתר ובעת הצורך ידעו כי מרן ישמח להאציל את ברכת קדשו 

אשר מעולם לא שבה ריקם.
ביום שני, שעה ארוכה לאחר סתימת הגולל ציבור תלמידים 
גדול נשאר לעמוד דומם ליד רגבי העפר של הקבר הטרי בו 
נטמן רבם ואלופם בצלו חסו שנים ארוכות כל כך, כממאנים 
נעל  חלוצי  ארצה  התיישבו  מכן  לאחר  מהמקום,  להיפרד 
וקיבלו עליהם אבלות במקצת היום כדין תלמיד לרבו מובהק.

רבינו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנו בכורו מ"מ כ"ק 
יעקב,  רבי  הגה"צ  רבי משה שליט"א;  הרה"צ  אדמו"ר  מרן 
אברהם  רבי  הגה"צ  עילית;  בביתר  סופר'  'כתב  קהילת  רב 
שמואל בנימין, ראש ישיבת 'אהל שמעון – ערלוי'; הגה"צ 

רבי שמעון, רב בית המדרש 'תורת משה' בעיר צפת; הגה"צ 
זלמן,  רבי  הגה"צ  ברק;  בבני  ערלוי  קהילת  רב  עקיבא,  רבי 
רב קהילת ערלוי בבורו פארק; והגה"צ רבי אהרן, רב קהילת 

ערלוי באלעד.

מאת: מנדי קליין

כ"קה  של  רום  לשמי  הסתלקותו  עם 
ב'מוסדות  נזכרו  זצ"ל,  מערלוי  אדמו"ר 
שטפנשט' בסיפור הפלאי שליווה את באי 
ציון הרה"ק משטפנשט זיע"א לפני למעלה 
בל  בקשר  קשור  היה  ואשר  שנים,  מעשור 
מערלוי  האדמו"ר  כ"ק  עצתו של  עם  ינתק 

זצ"ל.
רב  שליט"א,  סלמון  יעקב  אברהם  הרב 
וחושף  סיפור  באותו  נזכר  שטפנשט,  קהל 
לראשונה את פרטי המעשה: הימים שלפני 
כחמש עשרה שנים בציון הרבי משטפנשט 
מאיתנו,  טובים  וגם  לרבים  זכורים  זיע"א 
מאותם אלו שהיו פוקדים את הציון הקדוש 
דבר  גבעתיים.  יצחק  נחלת  העלמין  בבית 
בית  עמך  רבבות  של  ההמונית  העלייה 
העלמין  בבית  המצוינת  לציון  ישראל 
גורמים  בעיני  חן  מצא  לא  בגבעתיים 
מסויימים, אשר קידשו מלחמה להצר צעדי 
התמידית  הגישה  את  ולמנוע  המתפללים 
האהל  של  הקמתו  את  למנוע  וכן  לתפילה 
והתאורה ברחבת הקבר הקדוש ובהפרעות 

שונות ומשונות.
"הגיעו דברים לידי כך שאף בית המשפט 
נקרא אל דגל המאבק, וסכנה גדולה ריחפה 
זה  לאחור  במבט  המקום.  מתפללי  על 
גבעתיים  עיריית  כאשר  הזוי,  כמעט  נראה 
עירוני'  עזר  'חוק  לחוקק  להצבעה  העלתה 
זה  היה  משל  התפילה,  שעות  את  המגביל 
בית עסק. כאשר התקרב מועד יום המשפט, 
במוסדות  נערכו  בגבעתיים,  בבית המשפט 

וגדולי  שונות,  הצעות  והועלו  שטפנשט 
מה  כדת  העניין  בסוד  הוכנסו  ישראל 

לעשות". 
רב  שליט"א  שפירא  אהרן  רבי  הגה"צ 
של  הקורה  לעובי  נכנס  כץ  פרדס  אב"ד 
המערכה ויחד עם הרב אברהם יעקב סלמון 
להתייעץ  ישראל  גדולי  בתי  את  פקדו 
בית  של  הדיון  מועד  לקראת  ולהתברך 
המרטיטות  הפגישות  אחת  המשפט. 
האדמו"ר  כ"ק  בבית  הייתה  והמרתקות 
מערלוי זצ"ל. "האדמו"ר ישב עם התפילין 
פתוחים  רבים  כשספרים  בחדרו,  דר"ת 
ולומד.  חברותא  עם  יושב  והוא  לפניו, 
ומיד  הטהור,  לשולחנו  והתקרבנו  נכנסנו 
הסכנה  באנו,  שלשמו  הנושא  את  הצגנו 

שתוגבל  והאפשרות  הציון  שלמות  של 
בציון  התפילה  ושעות  המתפללים  מספר 
נחרד,  זצ"ל  האדמו"ר  בגבעתיים,  הקדוש 
קבר  הצלת  של  ההרואי  המאבק  על  וסיפר 
נראה  היה  שם  גם  אשר  סופר,  החתם  מרן 
האדמו"ר  סיכוי.  וחסר  כאבוד  לעיתים 
הדגיש שחלק מהמערכה צריך להיות מכוון 
לאוזני השופטים ודעת הקהל מסביב, וחלק 
כתפילה  מכוון  להיות  צריך  מהמערכה 
שכשם  באומרו  וסיים  שמיא,  כלפי  וזעקה 
שזכינו לראות בניצחון ובהצלחת המערכה 
זיע"א,  סופר  החתם  בעל  מרנא  זקנו  בציון 
ברחמים  כאן,  במאבק  לראות  נזכה  כן 

ובניסים גלויים.
"הייתה תחושה מרגשת באוויר, הרגשה 

שכעת במעמד קדוש זה, בחדרו של רבינו 
זצ"ל נערך המשפט האמיתי, וגזר הדין יצא 
לטובה. כאשר הובא לפניו מכתב הפסק של 
בירושלים  החרדית  דהעדה  הבד"צ  דייני 
וחברי  ויס  הגרי"ט  הגאב"ד  בראשות 
ידועים  ואדמו"רים  רבנים  עם  יחד  הבד"צ 

נוספים, צירף הוא את חתימתו. 
"וכך הסתיימה הסאגה: ראשית, המשפט 
דבר  חולה,  השופט  התובע  לטענת  בוטל! 
משפט  בית  כותלי  בין  קרה  לא  שמעולם 
זה. ושנית, כל המפריעים והמזיקים נעלמו 
והתנדפו עם הרוח, בצורה מדהימה. כל מי 
והיתר  עונשו,  על  בא  למתפללים  שהתנגד 
הבינו את הרמז הברור, והסירו את כל ידיהם 
מהתנגדות לכל הנעשה בציון הקדוש. מאז 
ימות  כל  במשך  ישראל  בית  המוני  זוכים 
השבוע, ובמיוחד בשבוע ההילולא קדישא 
הקדוש,  הציון  בחלקת  ולהתפלל  לפקוד 
שתאווה  ככל  הנפש,  ומנוחת  שלוה  מתוך 
סיפורו:  את  מסיים  סלמון  הרב  נפשם". 
"לפני כמחצית השנה פקדתי את ביתו של 
לו  והזכרתי  זצ"ל,  מערלוי  האדמו"ר  כ"ק 
את דבר אות מאבק ועצתו הפלאית להוציא 
פסק הלכה, שכן יפסקו בבית דין של מעלה, 
למעלה  הארץ  שקטה  שמאז  לו  לספר  וכן 
נהנה  זצ"ל  האדמו"ר  בס"ד.  שנים  מעשור 
בקבר  ומתפללים  פוקדים  שאלפים  מאוד 
נוקב  במשפט  וסיים  מפריע,  ללא  הצדיק 
'הרבה התפללתי שהפסק יהיה עושה רושם 
לנס  ויהי  העליון',  ובעולם  הזה  בעולם 

ולפלא".

  מציקים ומפריעים שונים למתפללים על ציון הרבי משטפנשט זיע"א, תבעו את הנהלת המקום לבית המשפט
התביעה רצתה להגביל את שעות ההגעה למתחם ועוד דרישות נוספות  הרב אברהם סלמון רב קהל שטפנשט 

נכנס לאדמו"ר מערלוי זצ"ל שפסק גזר דין לטובה - וההמשך היה בלתי ייאמן

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

בעת ההספדים בהיכל הישיבה

הרב אברהם סלמון עם האדמו"ר מערלוי זצ"ל



רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

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

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו 
ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת 
לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי 
מכירות

דרושים
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כלקוחים  נראים  הכתובות  ואפילו  הנמען  המכתב,  הכותב, 
לנציג אגודת  פונה  מאירועי השבועות האחרונים. שר החינוך 
ישראל ומבהיר לו כי בכוונתו לקרוא את בכירי משרדו לסדר, 
ולהזהירם לבל יוסיפו להתערב בתכני החינוך בתלמודי-התורה.
הכל נראה כל כך מוכר, רק התאריך ושמות המעורבים זורקים 
מאחורי  על  ומעידים  המדינה  הקמת  לימי  לאחור,  הקורא  את 
הקלעים של ביסוס המעמד העצמאי של החינוך החרדי. שימו 
ההיסטוריה  לנסיבות  ועכשיו  תש"י,  ניסן  ח'  לתאריך:  לב 
נאמן  הציטוט  מדויק.  שחזור  במעין  אלו  בימים  שמועתקות 
למקור, מילה במילה. רבותי, ההיסטוריה חוזרת, גם ההיסטריה.
וידיד  ורב  שר  שליט"א,  לוין  הגרי"מ  הסעד  שר  "לכבוד 
נשיא  לימים   – שזר  זלמן  והתרבות  החינוך  שר  כותב  נעלה", 
ממהר  והנני  ניסן  ג'  מיום  מכתבך  את  קבלתי  "היום  המדינה, 
לענות לך ולהרגיעך, ואודה לך מאד אם תואיל להרגיע בשמי 
התורה  תלמוד  לעניין  כמוך  החרדים  הגדולים  הרבנים  את 

ביישוב הישן".
מה שהסעיר את רבני היישוב הישן, אז כהיום, הייתה חקיקת 
רגל  דריסת  ונתן  הזרמים  בין  הבדיל  שלא  חובה  חינוך  חוק 
פני  את  לקדם  כדי  החרדית.  החינוך  במערכת  החינוך  למשרד 
הרעה קבע שר החינוך )לא בנט. שזר!( סיור מיוחד במוסדות 
החינוך החרדים, על מנת לאשר את רשימת הת"תים שביקשו 
למשכב,  נפל  החינוך  ששר  אלא  חובה.  חינוך  מחוק  להיפטר 
הביקור התמהמה, מועד ביצוע החוק התקרב ושזר מיהר לשגר 

מכתב במסגרתו עוגנה עצמאות החינוך החרדי.
"בראותי כי יום בצוע החוק מתקרב וענין הביקור מתמהמה 
)באשמת שנינו( מסרתי את רשימת התתי"ם ההם, כפי שסימנת 
אתה, למנהל אגף החינוך, הד"ר בן יהודה, עם הוראה מפורשת: 
לפטור אותם מחובת חוק חנוך החובה גם לפני הביקור, אולם 
מחובת  באי-כוחנו,  את  או  עצמנו,  את  שנשחרר  רוצה  אינני 
הביקור בכל שעה אחרת, ואם נראה צורך בתיקונים פנימיים או 
חינוכיים או בשיפורים אחרים שנסכים עליהם שנינו, נדרוש את 
ביצועם. יודע אני כי דעתו של ד"ר בן יהודה כדעתי בעניין זה, 

ובטוח אני כי הוא ימלא את ההוראה בשלמותה".

מבריסק  הרב  היה  שזר,  של  בא-כוחו  ביקור  את  שמנע  מי 
בן  מטעמו,  האגף  מנהל  רק  ולא  שזר,  החינוך  שר  כי  שדרש 
שיזם  הראשון  היה  לא  מסתבר,  בנט  במוסדות.  יסייר  יהודה, 
הטעונה,  האווירה  את  להרגיע  כדי  החרדים  במוסדות  סיור 

וזהבי אינו המנהל הראשון שנזקק לליווי השר.
מטעם  ברורה  הבהרה  שזר  החינוך  שר  שוזר  המכתב  בסוף 
הממשלה כולה וגם מסר סמוי לעצבניים משני הצדדים: "הייתי 
מאוד רוצה כי תדע שלא רק אני, אלא כל חברי בממשלה חדורי 
הכרה כי את המדינה העברית חובה לבנות על יסודות סבלנות 
הדדית ושיתוף נאמן של כל כוחות האומה, ועם כל רצוננו העז 
לאחד את האומה איחוד מדיני ותרבותי אנו חרדים לכך שאיש 
לנו  וחלילה  המדינה  בתוך  נגאל  עצמו  את  ירגיש  דתי  עברי 
להעביר מישהו על מידותיו והנהגותיו המסורתיות. מובטחני, 
כי על אף כל הגילויים המרים של החודשים האחרונים הכרה 
זו תתברר גם לעצבניים ביותר אשר בקרב חברי ובקרב חבריך 

גם יחד". 
בכל  ומתמיד  מאז  כאן  היו  עצבנים,  בני  עצבנים  יהודים 
המגזרים. שזר מסיים את מכתבו בזימון לביקור חולים בחיפה, 
השר  סמלי, של  כמה  הולדתו,  ומקום  דאז,  השר  מגורי  מקום 
המכהן נפתלי בנט. גם הטקסטים של בנט בשבועות האחרונים 

נראים זהים, כמעט מילה במילה, לאלו של שזר. 
מול  בהגדלה,  המכתב,  את  ולתלות  למסגר  אלא  נותר  לא 
סורוצקין  הרב  הנכנס  העצמאי  החינוך  מנכ"ל  של  לשכתו 
ומנהל  המכהן  השר  בפני  העצמאי  החינוך  דלתות  את  שפתח 
הסיורים  גם  ונשארו.  פה  היו  עצבניים  רק  לא  החרדי.  המחוז 

המשותפים, נקבעו )ונדחו( בתלמודי התורה בימים מתוחים.
התורה  גדולי  מועצת  את  שמכנסים  האגודאים  של  לזכותם 
ניתן לומר שהם מסתמכים על תורת מלחמה ושלום שלימדונו 
רצוי  הברורות  וההבטחות  המכתבים  את  המייסדים:  האבות 
בתלמודי  לסיורים  המשרד  צמרת  את  שמזמינים  לפני  לקבל 

התורה ולא אחרי. 
בריאותו של בנט טובה וגם מדדי הכושר האישי מהגבוהים 
לרווחה.  השער  את  פתח  סורוצקין  בתחומו. 
הסיור הבא של השר במוסדות חרדים התקיים 
השבוע בערד בצוותא עם שר הבריאות יעקב 
לפני  רק  זו  באכסניה  ביקורת  ליצמן, שמתח 
שבועיים על הסיור המשותף ביבנה. סוגיית 
המחוז החרדי חשובה, אך לחסידות שליצמן 
מול  יותר  גדולות  צרות  בערד  ישנן  מייצג 

ראש העיר מטעם יש עתיד, בן חמו.
על  שומר  הוא  כי  מבהיר  אגב,  ליצמן 
עקביות. את הסיור בערד הוא קיים עם השר 
ומנכ"לית המשרד, ללא נוכחות מנהל המחוז 
נופתע  ולא  ברור  המסר  כך,  או  כך  החרדי. 
שר  של  מכיוונו  תנשב  הדרומית  הרוח  אם 
גדולי  מועצת  בפני  כשיעמוד  גם  הבריאות 
לדון  כדי  לבסוף  תכונס  אכן  )אם  התורה 
בכותל הרפורמי ובמחוז החרדי, ולא תבוטל 
יכול  ליצמן  המסתמנות(.  ההבנות  רקע  על 
להעיד אישית על התגייסות שר החינוך בנט 
לטובת החינוך החרדי, לא רק במילים אלא 
גם במעשים, בהקצאות, בתקנים ובכיתות. 

ידע  ז"ל  לוין  מאיר  איצ'ה  הרב  אם 
להסתדר עם שר מפא"יניק כמו זלמן שזר, 
לא  החרדים  שהנציגים  היגיון  שום  אין 

שמצהיר  מפד"לניק  חינוך  שר  עם  ולהסתדר  להידבר  יורשו 
מפורשות כי פניו להידברות ולא לכפייה, להיטיב ולא להרע.

לשלטון בחרתנו
שאנחנו  להבין  ולהתחיל  דיסקט  להחליף  צריכים  "אנחנו 
לא אופוזיציה אלא חלק מהשלטון", הבהיר יו"ר ש"ס לחברי 
התנועה מכל רחבי הארץ שהתגבשו בסופ"ש תנועתי ברמדה, 
"כשאתם באים לראשי הרשויות צריך לבוא בגו זקוף ולדרוש 

את מה שמגיע לציבור שלנו בלי להתבייש ובלי למצמץ".
בקדנציה  שהתרגלו  מקומיים  נציגים  של  עיניהם  מול 
דרעי  הזכיר  לתבוע,  ולא  להתחנן  לדרוש,  ולא  לבקש  שעברה 
הידיים,  ובתנועות  למשתתפים, בטון הדיבור, בהבעות הפנים 
את שר הפנים של שנות התשעים, טרום התיק הציבורי )ממנו 
יצא דרעי זכאי לא רק תורנית אלא גם משפטית, מה שמאפשר 

להעלות זיכרונות ללא חששות(.
דרעי  אמר  שנים",  שלוש  בעוד  לרשויות  בחירות  לנו  "יש 
 1,900( ותקילין  טבין  ושילמו  לרמדה  שהגיעו  לש"סניקים 
קשים(.  בזמנים  ישראל  בבירת  התיירות  לעידוד  שקלים 
ורשם  דרעי  המשיך  לדעת",  אין  לכנסת  הבחירות  יהיו  "מתי 
להוכיח  שלכם  הזמן  "זה  גורפת,  אזהרה  הערת  הנציגים  לכל 
להישאר  חייב  לא  זאת  לעשות  מסוגל  שלא  ומי  עצמכם  את 
בתפקיד". נותר רק לקוות שהעשייה המתחדשת בשטח תבוא 

מתישהו לידי ביטוי גם בסקרים.
נמיכות הקומה ושפלות הרוח באו לידי ביטוי בקדנציית לפיד-

פירון, ברשויות המקומיות אף יותר מאשר בכנסת ובממשלה. 
ראשי ערים שהורגלו במשך השנים לכך שלנציגים החרדים יש 
מה שנקרא 'אחות בבית המלך' - במסדרונות השלטון, הסתגלו 
מעגלי  מכל  חרדים  הדרת  של  החדשה  למציאות  רבה  בהנאה 

העשייה.
מי שנדפק פעם אחת לא מסוגל להיגמל מזה, אמר המשורר. 
דרעי הסביר כי שפלות הרוח בכל פנייה ופנייה לראשי ערים, 
לשרים ולפקידי ממשלה צריכה להיגמר. "מה שמגיע לנו, מגיע 
שעומדים  הפוליטיים  באמצעים  לנקוט  צריכים  אנחנו  בדין, 

לרשותנו כמפלגת שלטון".
מה שנכון ורלוונטי לנציגים ברשויות המקומיות מטעם ש"ס 
גב, תקף  וצריכים להרגיש שיש להם  ויהדות התורה שיכולים 
שמחזיקים  מי  והשרים.  הכנסת  בחברי  כשמדובר  שבעתיים 
הצרה-צרורה,  הממשלה  את  ביומו  יום  מדי  באצבעותיהם 
דוגמה אישית למאה אחוזי  אמורים לתת לפעילים המקומיים 

נחישות ואפס רפיסות.
במרבית  תלונות.  אין  השוטפות  להוצאות  שנוגע  מה  בכל 
התחומים עומד נתניהו בסיכומים, בעיקר הכספיים. אלא שבכל 
ביבי  חקיקה,  בשינויי  הכרוכות  תשתית  לעבודות  שקשור  מה 
כדרכו דורך במקום. בשבוע שעבר נחשף כאן, כי נתניהו מעכב 
את ביצוע הסיכומים בשלושה תחומים מרכזיים: פטור מליב"ה 
לחרדים  מתקנת  והעדפה  לאברכים  הכנסה  הבטחת  בת"תים, 

בשירות הציבורי. 
מכתב דחוף בעניין נשלח השבוע מטעם חברי יהדות התורה 
ובשוליו גם אמירה של לצאת ידי חובה נגד הכניעה לרפורמים. 
כביכול החברים החרדים לא היו שותפים בשתיקה להסכמות 
פתקים  להם  לדחוף  הפשרה  ליוזמי  ואפשרו  הרפורמי  הכותל 

באוזן ללא הפרעה. 
והראיה  ולחוץ,  השפה  מן  באיומים  שמדובר  מבין  נתניהו 
מנהיגי  של  המתוקשרת  ההזמנה  היא  לכך  ביותר  הטובה 
מסיבת  של  כסוג  שנתפס  במה  השבוע,  ללשכתו  הרפורמים 
ניצחון. עוד משנות ה-90 נחשב נתניהו כראשון שיודע לזהות 
אימתי מדובר באיומי סרק-סרק, ומתי מונח לפניו איום שיש בו 
ממש. את כותרות האוזן גדושות החרון ביתד נאמן, הוא משייך 

ובצדק לאופציה הראשונה.
במישור האידיאולוגי, הסוגיה נתונה להכרעת מועצות גדולי 
וחכמי התורה )זו של אגו"י אמורה לומר את דברה כפי שנחשף 
כאן לראשונה(. במישור הכלכלי-חברתי, כל המצוקות שתוארו 
כאן בשבועות האחרונים מתגמדות למול משבר הדיור, שהופך 

את חייהם של זוגות צעירים והוריהם, לבלתי נסבלים.

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

מזלמן ועד נפתלי

רוח דרומית. בנט, ליצמן ובן חמו בערד רצף חינוכי. מכתב שר החינוך שזר לשר הסעד לוין
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קבינט מעורב
הוא  ברשויות  קומה  נמיכות  על  מדבר  כשדרעי 
כנסת  בתי  ספר,  לבתי  לתקציבים  רק  מתכוון  לא 
שמרשים  הערים  לראשי  בעיקר  אלא  ומקוואות 
בערים  הדיור  ממכרזי  חרדים  להדיר  לעצמם 
נקבע  שלה  הרשום  שהפטנט  השיטה  מעורבות. 
בקריית גת ידועה. בונים לגובה, עם מפרט שמייקר 
בערים  גם  ושודרגה  אומצה  הנוסחה  הדירות.  את 
אחרות עם תוכניות מתאר ששמות דגש על חניונים 
תת קרקעיים במקום גני ילדים ותיאטראות במקום 

מקוואות.
מצוקת הדיור לא תיפתר אך הלחץ יפחת בהדרגה 
אם הציבור החרדי ישכיל להתיישב בהמוניו בערים 
במחירים  דירות  עדיין  למצוא  ניתן  בהן  מעורבות 
סבירים. סגן שר החינוך מאיר פרוש, נזכר השבוע 
כי בשנות השמונים היה זה האדמו"ר מערלוי זצ"ל 
ששבר את הטאבו והיה לאדמו"ר הראשון ששלח 
ביתר  את  ליישב  ברק  ובני  מירושלים  חסידיו  את 
שש  לפני  אלעד.  את  גם  התשעים  ובשנות  עילית, 
והתווה  לחיפה,  נוספת  קבוצה  שלח  הוא  שנים 
עשו  בגור  לקופסה.  מחוץ  חשיבה  של  הדרך  את 
בקריית  בחצור,  והתנחלו  שנים  עשרות  לפני  זאת 
גת, באשדוד וכמובן גם בערד – שעל ראש העיר 
דובר  כבר  מערים  שהוא  והמכשולים  בה  המכהן 
גם  מגיעה  טובה  מילה  הדברים.  בראשית  כאן 
וכיום  בנתניה  מושבה  את  צאנז שקבעה  לחסידות 

מתבייתת על טבריה.
הבעיה הגדולה היא שגם ערי פריפריה מעורבות 
הפכו מפתרון לבעיה באדיבות ראשי הערים תוקעי 
המקלות בגלגלים. אך מה לנו כי נלין על הערבובים 
של ראשי הערים המעורבות? הרושם שנוצר עד כה 
במערכת הפוליטית הוא שמצוקת הדיור הרלוונטית 
את  פחות  מעניינת  המצביעים,  לשכבת  כך  כל 
הנציגים בכנסת ובממשלה ונדחקת לשולי רשימת 

הדרישות. 
בסוג של שינוי כיוון, נשמעים בתקופה האחרונה 
ויו"ר  הפנים  שר  של  מלשכותיהם  רעננים  קולות 
ועדת הכספים. שני האישים הללו מחזיקים באזורים 
רגישים של השלטון המקומי ואם ייקחו את הנושא 

כפרויקט, עשוי להסתמן פה שינוי אמיתי. 
הנציגים  בפני  בנאומו  בפרטים  הכביר  לא  דרעי 
אך במבט כהרף עין על רשימת הפגישות בלשכתו 
דברים  במה  ללמוד  ניתן  האחרונים  בשבועות 
ראש  יצחקי  אביגדור  ויוצאים:  בנכנסים  אמורים. 
מטה הדיור מטעם שר האוצר, ארז חלפון שמייעץ 
ואפילו  שרון,  של  כיועצו  בשעתו  ושימש  לכחלון 
יותר  הפנים  במשרד  בנוח  שמרגיש  אשר  יעקב 
חילופי  )למרות  התורה  יהדות  סיעת  בחדר  מאשר 

הצעקות שנשמעו בשבוע שעבר במסדרונות(.

האמורה  האישים  לרשימת  המשותף  המכנה 
היא מעורבותם )הממסדית של השניים הראשונים 
והאישית-תנועתית של האחרון( בניסיונות הבלתי 
פוסקים לפתור את מצוקת הדיור. שר האוצר כחלון 
ובמקום  הדיסקט  את  האחרונים  בשבועות  החליף 
לדבר על הורדת מחירי הדיור הוא מציב יעד חדש: 
הוזלת דירות לזכאים, זוגות צעירים ומשפרי דיור, 

במסגרת מכרזי מחיר למשתכן ומחיר מטרה.
במכרזים  עצמה  את  שמוכיחה  הזאת  לנישה 
מערך  אחוזים  כעשרים-שלושים  של  הוזלות  עם 
ייכנסו.  לא  שהחרדים  סיבה  שום  אין  הדירות, 
אריאל  לשעבר  השר  שהוביל  התכנוני  ההליך 
ייעודי  בתכנון  תקדימית  הכיר  בחריש  אטיאס 
בחריש  האובדני  המהלך  שעל  למרות   - לחרדים 
שהובל ברשלנות פושעת )לא של השר לשעבר!( 

איש לא נתן עד כה את הדין )וגם לא ייתן(. 
ויהדות  ש"ס  של  הקואליציוניים  בהסכמים 
התורה מופיע סעיף מפורש אך עמום בנוגע לפתרון 
על  נותרה  ההבטחה  עתה  עד  אולם  הדיור  מצוקת 
מנת  על  צעדים  נעשו  האחרונים  בשבועות  הנייר. 
להצמיד להבטחה ערבות בנקאית בחתימת האוצר. 
נציגי  עם  ביחד  גיבש  הדיור  בקבינט  החבר  דרעי 
כחלון העומד בראש הקבינט, מתווה ליישום מעשי 
של בניה לחרדים באמצעות הקצאת חמישה עשר 
מעורבות  בערים  למשתכן  מחיר  ממכרזי  אחוזים 
במתווה:  המוצהר  היעד  לחרדים.  לפרויקטים 
6,500 דירות לתכנון ו-5,000 דירות לשיווק מגזרי 

לחרדים, בכל שנה.
התנגדות  האמיתי,  החסם  עם  להתמודד  כדי 
הסכמי  במסגרת  יעוגנו  ההבנות  הערים,  ראשי 
האוצר  מול  עליהם  חותמים  הערים  שראשי  הגג 
במקביל  גג.  לקורת  צעיר  זוג  כמו  להם  ומייחלים 
יוקמו ועדות גבולות להרחבת שטחי השיפוט של 
הערים החרדיות על מנת להכשיר קרקעות, לא רק 
בבית שמש – שהפכה לדגל המאבק של תושבים 
חברי  את  שהטריפו  ליכוד  חברי  בעיר,  חילוניים 

הכנסת והשרים.
ביום שני השבוע אמורה הייתה ההצעה לעלות 
וההצעה  הואיל  אך  הדיור,  בקבינט  להצבעה 
השר  וגם  דרוסאי,  בן  כמאכל  עתה  עד  בושלה 
לשעבר אטיאס טרם העביר את הגהותיו הסופיות, 
נדחתה הישיבה לשבוע הבא. דרעי מקווה להעביר 
את ההחלטה ומיד לאחר מכן להפעיל את השפעתו 
עבודתו משנות  ברוח  הערים  ראשי  על  פנים  כשר 
)ממרבית  בפסיקה  שהוכרה  והתשעים  השמונים 
יצא  הוא  שהוזכר,  כפי  הציבורי,  התיק  אישומי 

זכאי, בלי מרכאות(. 
את  יאמר  שבג"ץ  אחרי  יהיה  מה  ונראה  נחיה 
דברו בעתירת התנועה לאיכות השלטון נגד מינויו. 
דרעי ממתין ויחד איתו המועמדים לקבלת/חילופי 

תיקים בממשלה, כפי שניסח זאת השבוע בציניות 
הנגבי:  צחי  לשרות  המועמד  הח"כ  אופיינית 
המחסום  היא  דרעי  של  בעניינו  בג"ץ  "החלטת 

האחרון ביני לבין התירוץ הבא של ביבי".

עיר ללא אייפון

בערים  חרדית  התיישבות  של  המהלך  הובלת 
בקבינט  מתחילה  פריפריאליות,  מעורבות 
בישיבות  בהמשך  לעבור  חייבת  תהיה  אך  הדיור, 
ראשי  ידי  על  תקודם  לא  היוזמה  אם  ובסמינרים. 
בקרב  שתכשיר  קבלן'  'רוח  במעין  הישיבות 
הנשואים הטריים את השינוי התפיסתי, נישאר גם 

הפעם עם שידוך בלי חתונה.
של  התיאורטיות  ההחלטות  את  להפוך  בכדי 
ידיים  בשילוב  צורך  יש  למעשיות  הדיור  קבינט 
ובהתגייסות  מתמיד  פוליטי  בלחץ  מפלגתי,  דו 
קהילתית, לבנה אחר לבנה, חתונה בעקבות חתונה. 
שנכשלה  יוזמה  גובשה  כבר  מסתבר,  הזה  בעניין 

)נכון יותר לומר, הוכשלה(. תשמעו סיפור.
אור  ישיבת  ראש  גיבשו  הקדנציה  בראשית 
הגר"ד  חברון  ישיבת  וראש  רוזן  הגר"י  ישראל 
ישיבות  ראשי  פורום  להקמת  מרעננת  יוזמה  כהן 
מהמגזר הספרדי, הליטאי והחסידי לפתרון מצוקת 
הדיור. ראשי הישיבות שממששים את הדופק בקרב 
הצעירים מודעים לגודל המשבר ועוצמת השפעתו 
דירות  לרכוש  מצליחים  שלא  הישיבות  בוגרי  על 
מחדש,  מסלול  מחשבים  כך,  בעקבות  ולעיתים, 

מקודש לחול. 
ההיגיון שמאחורי הרעיון היה שאם עמדת ראשי 
הישיבות תישמע סביב שולחן עגול ותיקבע מטרה 
- במחיר וביעדים, ניתן יהיה להפנות את הבוגרים 
ששמע  דרעי  מתוכננים.  אטרקטיביים  ליעדים 
הציע  ליוזמה,  נענה  ההצעה  על  מראשי-הישיבות 
ספרדיות  ישיבות  ראשי  שלושה  שמותיהם  את 
כדי  התורה  ביהדות  לחבריו  ופנה  ש"ס,  מטעם 
מאבקי  באווירת  איתו.  ביחד  התוכנית  את  לקדם 
המציע  זהות  המפרגנים,  החברים  בין  הקרדיטים 
הייתה סיבה מספקת לכך שתיפח רוחה של היוזמה 

ברגע לידתה. 
כך נראים פניה המצולקות של היהדות החרדית. 
ועדות רבנים לענייני, לא מפסיקות להתכנס ולכנס, 
להחרים ולהזהיר, ורק במה שנוגע למצוקה הקשה 
סמינר,  ובוגרת  ישיבה  בוגר  לכל  מכל שרלוונטית 

אין מי שירים את הכפפה. 
במציאות המעוותת בה אנו חיים היה מי שהציע 
השבוע רעיון מהפכני, להכריז על הקמת עיר ללא 
אייפון, ולגרום תוך ימים ספורים לגיוס המוני של 

ועדות רבנים. 
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דרעי מקווה 
להעביר את 

ההחלטה 
בקבינט הדיור 

ולהניע תהליכים 
ברוח עבודתו 

משנות התשעים 
שהוכרה 

בפסיקה. זה 
יקרה אחרי 

שבג"ץ יאמר 
את דברו בקרוב, 

כפי שניסח 
זאת השבוע 

ח"כ צחי הנגבי: 
"החלטת בג"ץ 

בנוגע לדרעי היא 
המחסום האחרון 
ביני לבין התירוץ 

הבא של ביבי"

בנוגע למצוקה 
הקשה מכל 

שרלוונטית לכל 
בוגר ישיבה 

ובוגרת סמינר, 
אין מי שירים את 

הכפפה ויכנס 
ועדה. במציאות 

המעוותת בה 
אנו חיים היה מי 
שהציע השבוע 
רעיון מהפכני, 

להכריז על 
הקמת עיר ללא 
אייפון, ולגרום 

תוך ימים ספורים 
לגיוס המוני של 

ועדות רבנים

שבת מנוחה בלי הנחה. דרעי עם ח"כי ש"ס ברמדה                                                                                                        )צילום: יעקב כהן(
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מתחדשים צרכנות
בושם חדש מבית 
 Roberto 'קוואלי'

 Cavalli Paradiso
Azzurro מחיר השקה: 
249 ₪ 50 מ"ל  )במקום 

368( להשיג בלעדית 
ברשת סופר פארם

 Crèma men  מותג הטיפוח
משיק דאודורנט חדש לגברים: 
דאודורנט ספריי ללא אלומיניום 
להגנה מקסימלית ורעננות 
לאורך כל היום. 
מחיר לצרכן כ: 13.90 ₪

חברת "הגלידות של פלדמן" פותחת את עונת 
הגלידות 2016 בהשקת סדרות חדשניות: שלגון 

שייק פרי Veggie תפוז גזר – מחיר: 7.00  ₪ פרווה, 
בהשגחת חת"ס ב"ב.  4 טעמים 

חדשים ומפתיעים בסדרת 
הגלידות המשפחתיות
Bellissimo  מחיר: 
17.00 ₪ חלבי, חת"ס

המותג הבינלאומי, 'איב סן לורן' משיק בימים 
אלה בושם חדש לגבר במשפחת ל'הום 
 L'HOMME LA NUIT L'INTENSE -

בניחוח אלגנטי 
עם מיזוג עשיר

של תווים עציים.
100 מ"ל- 

מחיר: 600 ₪

רשת טויס.אר.אס פותחת את 
עונת התחפושות ומציעה מגוון 
תחפושות הגדול ביותר בארץ 
לקטנטנים, פעוטות, ילדים ונוער 
במחירים חסרי תקדים. 
החל מ- 49.90 ₪ הרשת 
החלה להפיץ מגוון 
קופונים לקניית תחפושות 
במחירים אטרקטיביים

חדש מחברת "אחוה": עוגיות שוקולד 
ציפס - עוגיות פריכות עם 37% שוקוצ'יפס, 
טעימות ונימוחות בפה. כשרות: בד"ץ 
העדה החרדית ירושלים )פרווה(. 
מחיר: 6 ₪ לאריזת 
200 גרם

מותג הטיפוח 
CREMA משיק ג'ל 

רחצה לפנים בניחוח 
אשכולית אדומה 

לניקוי יסודי של עור 
הפנים. מחיר לצרכן 

כ: 14 ₪

"אחוה" משיקה: קצפיות מרנג 
בטעם וניל ותות, נימוחות 

בפה, ללא שומן וכ- 15 
קלוריות בלבד ליחידה, מהוות 

פינוק מתוק וטעים, לילדים 
ולמבוגרים. כשרות: בד"ץ 

)פרווה(. מחיר: 11 ₪ 

חברת "מן" משיקה את 
מינימן – מיני ופלים 
מצופים בטעם שוקולד. 
כשרות: הרב לנדא. 
מחיר: כ- 7.90 ₪

חברת "גרין לייט" משיקה: פיצה 
מרגריטה ללא גלוטן, איכותית 

וטעימה במיוחד, עשויה 
מ- 100% גבינה, מוכנה 

לשימוש ישירות 
מהמקפיא לתנור 

בהכנה מהירה של כ- 10 
דקות בלבד. מחיר: 

 כ- 29.90 ₪ בהשגחת: חת"ס ב"ב

המותג הקולינארי "מאסטר שף" מרחיב את 
סדרת פירורי הלחם ומשיק: פירורים אפויים 
בסגנון גריסיני לציפוי פריך ועדין - אידיאלי 
לאפייה ולטיגון. 
מחיר: 7.90 ₪ כשר 
פרווה בהשגחת 
בד"ץ אגו"י

מבצע ברשת אימפרס: צמידי 
טניס גמישים משובצים 

יהלומים עד 50 אחוז הנחה 
וגם על טבעות יהלומים 

במהדורה מוגבלת
סדרת הספרים "פניני הלכה", של הרב אליעזר מלמד 
במבצע השלמות לכרכים חסרים תחת הסיסמה 
"להעמיק. לדעת. לקיים" במחיר מוזל ובמשלוח מידי: 
חדש: סדרת השניצלים של עוף טוב מעכשיו 4 ספרים ב- 100 שקלים. 02-9709588

גם בכשרות המהודרת של הרב מחפוד 
שליט"א. ללא חומרים משמרים, ללא 
תוספת מונוסודיום גלוטמט ודל כולסטרול

שפתוני "גם וגם וגם" של אסתי לאודר: 
גם מלאי לחות, גם עמידים עד ל- 6 
שעות וגם מעניקים נפח לשפתיים. 

20 גוונים של פינוק אמיתי

חברת רפאל'ס משיקה סדרת חטיפי אנרגיה 
לילדים: כוח דגנים - סדרת חטיפי 7 דגנים 
מלאים בטעמי בננה, שוקולד ותות במארז של 7 
יחידות. מחיר: 9.90 - 12.90 כשר פרווה בהשגחת 
חוג חתם סופר

חברת "ליפסקי" 
הישראלית, משיקה 

סדרת סלי כביסה 
מעוצבים ופרקטיים 

הכוללת 3 סלים 
בעיצוב מלבני עם 

מכסה, ב- 3 גדלים 
וגבהים, מחירים:

80-100 ₪. להשיג 
ברשתות ובחנויות מובחרות 

חברת סנו משיקה: סנו soft נייר טואלט רך 
וקטיפתי, 12 גלילים ארוכים פי 3 השווים 

בכמות ל- 36 
גלילים רגילים - 
חסכון של 60% 
בנפח האחסון  

מחמם המים של פזגז 
מחמם  את  כיום  מציעה  פזגז 
יפן  מתוצרת   Rinnai המים 

את  מנהל  המכשיר  בבית.  מוקדים  במספר  מים  לחימום 
חום המים בצורה חכמה וחסכונית וכאשר קיים דוד שמש, 
נכנס המכשיר לפעולה עם ירידת טמפרטורת המים מהדוד 
החום  למעלות  הנדרשת  הטמפרטורה  הפרש  את  ומחמם 
הרצויות. כך מתקבלים הן חיסכון באנרגיה, והן מים חמים 
9636* חייגו  נוספים  לפרטים  היום.  שעות  בכל   זורמים 

'זוגלובק' מרחיבה את מגוון המוצרים
הנקניק  מוצרי  מגוון  את  מרחיבה  'זוגלובק' 
לציבור  לבשר  ושמחה  למהדרין  גלאט  בכשרות 
על השקתו של המוצר החדש - נקניק סלמי תה 
מעושן, )נקניק שלם(, בכשרות למהדרין של בד"ץ 
שליט"א.  מחפוד  הגר"ש  בראשות  דעה'  'יורה 

והנקניקיות של  הנקניק  זה מצטרף למגוון מוצרי  מוצר 
ותנאי  המוקפדות  הייצור  טכנולוגיות  ובשל  'זוגלובק' 
ליוצאים  או  לחו"ל  לנוסעים  במיוחד  מתאים  האחסון, 
זמן. לאורך  נשמר  והאיכותי  האנין  טעמו  שכן   לטייל 
מתאים לסנדוויצ'ים וכריכים. כשאר המוצרים בכשרות 
בחברה  ירוק.  בצבע  מסומן  המוצר  דעה  יורה  בד"ץ 
שמים דגש על פיתוח והרחבת מגוון המוצרים שיתאימו 
ובחנויות. השיווק  ברשתות  להשיג  החרדית.   למשפחה 

 miele הפרימיום  מותג  של  רובוטי  שואב 
היבואנית  אלקטרה, 
הרשמית של המותג הגרמני 
בשיווק  החלה   ,Miele
מוצר הפרימיום של המותג 
האבק  שואבי  בתחום 

הרובוטיים -Scout RX1. אחד היתרונות הבולטים של 
ה- Scout RX1 הוא היכולת שלו לנקות שטח מרבי של 
150 מ"ר במחזור עבודה של 120 דקות כשהזמן שנדרש 
להטענתו הוא 120 דקות בלבד, בסופה ידע השואב להגיע 
לנקודה שבה הפסיק לנקות. בנוסף ניחן השואב ביכולת 
מותקנים  השואב  בחזית  מצלמה.  בעזרת  בחלל  ניווט 
למניעת נפילה או התנגשות ברהיטים. כמו כן הוא מצויד 
הברשה  לטיטוא,  מערכת  שלבית:  תלת  ניקוי  במערכת 
ושאיבה באמצעות מנוע עוצמתי. השילוב בין המכלולים 
ובפינות-  החדר  רחבי  בכל  הלכלוך  את  לנקז  מאפשר 
ישירות למיכל. ניתן להשיג בחנויות המובחרות ברחבי 

הארץ וב-MIELE GALLERY הרצליה.

סאוטר!  עם   לבשל 
וותיק  מותג  הינו  סאוטר 
הבישול  בתחום  ומוביל 
מוצריו  בארץ.  והאפייה 
מצטיינים בנוחות שימוש 

מקסימאלית, אמינות גבוהה ביותר, תוכניות מתקדמות 
במגוון  מגיעים  סאוטר  תנורי  ומודרני.  נעים  ועיצוב 
דגמים, צבעים וגדלים ובמגוון רחב של תוכניות: חימום 
אקטיבי  וטורבו  בצק  להתפחת  תוכנית  מהיר,  מוקדם 
מהדגמים  בחלק  בנוסף,  במקביל.  תבניות   2 לאפיית 
לאפייה  מובנות  אוטומטיות  תוכניות   24 למצוא  ניתן 
הבשרים  המאפים,  סוגי  לכל  מראש  המוגדרות  ובישול 
משתמש  תוכניות  לבניית  אפשרות  וכן  והקפואים 
דיגיטלי מתקדם  צג  ובישול באמצעות  לאפייה  אישיות 
ומדוייק. קל  לפשוט,  הופך  שהבישול  כך   ,Touch 

תאים,  דו  סאוטר  תנורי  לרכוש  נוטה  החרדי  הציבור 
מאובזר  והוא  בנפרד,  וחלבי  בשר  של  ואפייה  לבישול 
חלק  התאים.  לשני  נפרדים  טמפרטורות  בוררי  בשני 
להפרדה  שונים  בצבעים  תבניות  עם  מגיעים  מהתנורים 
סאוטר  תנורי  של  נבחרים  בדגמים  לחלב.  בשר  בין 
הפנימית  הבישול  טמפרטורת  לקביעת  חיישן  קיים 
אפייה  תבניות  גם  מציעה  "סאוטר"  ועופות.   לבשרים 
דבש  חלת  טקסטורת  עם   Pro cook ה-  בטכנולוגיית 
מושלמות.  אפייה  ולתוצאות  המזון  הדבקות  למניעת 
המאושרים  תנורים  קיימים  'סאוטר'  תנורי  בקולקציית 
הלפרין. הרב  של  הטכנולוגי  המכון  ע"י   הלכתית 

מייקאפ וקונסילר במירקם פודרה
 Beyond Perfecting Powder את מציגה  קליניק 
אפ  מיק  החדש:   Foundation + Concealer
בשכבות  לבנייה  הניתן  יפהפה  פודרה  במרקם  וקונסילר 
קלילה.  תחושה  המקנה  דופי  וללא  מלא  כיסוי  ומבטיח 
מרגיש  העור  זאת  ועם  הכל  מכסה  הפודרה  נוסחת 
מיוחדת  תערובת  מכיל  התכשיר  דבר.   עליו  אין  כאילו 
המעניקים  מורומורו  וחמאת  פיטוסקוולאן  גליצרין,  של 
מחוטב  ולמראה  היבשים  העור  לאזורי  נוחה  תחושה 

זווית  מכל  ומלוטש 
ברק  מונע  ובמקביל 
כל  במשך  שמנוני 
נמכר ב-8   היום.  שעות 
לסוגי  מתאים  גוונים. 

העור.

חדש ובלעדי לצבר : "חומוסטחינה"
החומוס  בקטגורית   1 מספר  המותג  צבר,  סלטי 
החומוס:  בעולם  חדשה  קטגוריה  תת  משיקה  בישראל, 
"חומוסטחינה"- חומוס עם 40% טחינה גולמית משובחת, 
בד"ץ  ובכשרות  ועשיר  חלק  במינו, מרקם  מיוחד  בטעם 
שילוב  מעניק  החדש  המוצר  ירושלים.   החרדית  העדה 
איכותית  גולמית  לטחינה  משובח  חומוס  בין  מושלם 
טעם  לחומוס  המקנה  שילוב  משמעותית,  גדולה  בכמות 
בחומצות  עשירה  הגולמית  הטחינה  הכרתם.  לא  שעוד 
שומן בלתי רוויות הנחשבות לשומן מזין ומומלץ. סדרת 
תושק  החרדית  העדה  בד"ץ  בכשרות  "חומוסטחינה" 
בשלושה טעמים: חומוסטחינה חלק, חומוסטחינה צנובר 

וחומוסטחינה חריף. 

מנות  תפריט 
שטוב  מיוחדות 
עם  לאכול 
בשיתוף  בירה. 
ייחודי  פעולה 
הבירה  מותגי  עם 
יוצאת  המובילים, 
קפה'  'קפה  רשת 
מיוחד,  במבצע 
תפריט  הכולל 
במחירים  בירות 
 , ם י י ב י ט ק ר ט א
אוכל  תפריט  לצד 
מותאם שהרכיב שף 
הקבוצה, ניר מזרחי, 
מנות  מגוון  המציע 

השונות.  הבירות  עם  בהרמוניה  המשתלבות  קלאסיות 
המבצע בתוקף למשך שלשה חודשים  בסניפים נבחרים 

בלבד.
הייחודי,  מהתפריט  מנה  בהזמנת  המבצע,  במסגרת 
בקבוקי הבירות יימכרו בעלויות אטרקטיביות, כגון: 12 
בירה  לבקבוק   ₪ ו-14  וקרלסברג  טובורג  לבקבוקי   ₪

סטלה ארטואה )ללא הגבלה על כמות הבירות(.
מתפריט  ארוחה  בהזמנת  גם  ביטוי  לידי  באות  ההטבות 
לבירות  המשקאות  שדרוג  כאשר  הרשת,  של  העסקיות 
מוצע במחירים מוזלים: 7 ₪ לבקבוק טובורג וקרלסברג, 

ו-10 ₪ לבקבוק סטלה ארטואה.
עם  לשילוב  המותאמות  החדשות  המנות  בין   
קריספי ומטבלים  -קטשופ,  צ'יפס בטטה  בירה: 

ספייסי מיונז וצ'ילי מתוק. 22 ₪ 
פיש אנד צ'יפס - דג היום בציפוי פריך, מוגש עם צ'יפס 

ומטבל איולי לימונים כבושים. 49 ₪
עם  פריכות  ברוסקטות  שתי   - ברוסקטות סלמון מעושן 
איולי לימונים כבושים, סלמון מעושן, סלסלת עגבניות 

פיקנטית וקונפי שום. 36 ₪ 
המבורגר סלמון - נתחי סלמון קצוצים, עשבי תיבול, בצל 
מטוגן, איולי שום וירקות טריים בלחמניית  דבש. מוגש 

עם צ'יפס וסלט עלים ירוקים. 69 ₪
המבצע בתוקף בסניפים הנבחרים של רשת 'קפה 'קפה': 
סוקולוב חולון, סוקולוב הרצליה, קניון בת ים, ראש העין, 

שהם, אשדוד ביג, שדרות וקרית גת.

עסקאות מימון לרכב ב-'ביג ליס'
'ביג ליס' חברת הליסינג הפרטי הגדולה והוותיקה בציבור 
החרדי שמובילה את המהפכה של הליסינג הפרטי במגזר 
החרדי מעמיקה את המהפכה בשוק רכישת הרכב אותה 
היא מובילה, ומביאה את המסלול הבטוח בעולם מימון 
הרכב עם עסקאות 100% מימון ולא רק - אלא גם ללא 
ריבית, לא צמוד למדד,  ולא לריבית במשק. כיום ניתן 
לרכוש רק ב'ביג ליס' כל רכב מדגמי 2016 עם 0 ק"מ, 
במימון מלא של 100% ללא הפתעות, ללא תוספות, ללא 
עלויות המימון, והכי חשוב הכל שקוף וידוע מראש ולא 
תלוי בעליית הריבית או תנודות אחרות במשק. לפרטים 
נוספים ולמגוון ענק של רכבים בעסקאות בלעדיות ניתן 
התצוגה  באולמות  או   1-700-550-650 בטלפון:  לפנות 
ברק  ובבני   39 ירמיהו  ברחוב  בירושלים  ליס  ביג  של 

ברחוב כהנמן 106

'קפה קפה' ומותגי בירה המובילים



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

        ט"ו-י"ז אדר א' תשע"ו                     
24-26/02/16              
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+5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים
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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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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ט"ו-י"ז אדר א' תשע"ו  24-26/02/16 203-6162228

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

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

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

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

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

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

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

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

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

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

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

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

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

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

050-5308742)10-10(______________________________________________

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

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

050-5308742)19-19(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

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

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

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

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

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

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

1-1.5 חדרים

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

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

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

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

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

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

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

050-5308742)29-29(______________________________________________

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

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

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

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

חשמונאים

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

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

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

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

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

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

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

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

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

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

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

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

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

02-9933652)31-42(______________________________________________

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

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

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

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

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

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8478886)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

03-5793001)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8115716)32-35(______________________________________________

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

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

052-3429393)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

052-3429393)32-32(______________________________________________

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

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

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

054-8420522)32-32(______________________________________________

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

03-5799308)32-32(______________________________________________

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

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

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

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

057-3128884)32-32(______________________________________________

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

03-5791514)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)32-32(______________________________________________

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

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

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

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

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

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

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

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

0527-653777)32-32(______________________________________________

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

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

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

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

02-5866864)32-32(______________________________________________

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

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

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8769490)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

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

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

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

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

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

052-5797797)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

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

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

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

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

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

וילות ובתים

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

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

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

ערד

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

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

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

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

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

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

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

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

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

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

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

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

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

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

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

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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173256
424579

319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

לפרסום
בלוח

03-6162228
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אור הגנוז

קיט 
ונופש
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אלעד
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בית שמש

בית חורון

ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom

■





טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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שבתות חתן/בר מצוה
לזוגות ומשפחות

אבי. 052-2032009
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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infoezrentcoil

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54
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מכוניות


■






■





פיז'ו

מיצובישי



מוצרים 
rושירותים
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855
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חקירות פרטיות
ע"י צוות חוקרים חרדי ודיסקרטי

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

בשיטת עשה זאת בעצמך

052-7619761
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מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
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אצל בתיה
חצי חנות ב-50&

מכנסיים  חצאיות
סרפנים  סריגים  לילדות

ונשים  קפוצונים
ירושלים 52 ב"ב

03-5792841
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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

■







■


















■




■



sms

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

■




■




■



■







■





למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

052-5855500
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com

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!!!

דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633

■







■








■






jobopticanacoil

■






■







jobskidumpluscoil

■



















shlomitaehcoil





■








jobsmyfacecoil

■





■





■



■




■





■





■





■





■





■








■







■





■


















horvitzaehcoil



סדרנים/ות

עובדי מאפיה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות




■





■





■





yossibclcoil

■





■






■










odedodedcpacoil

■



■





■






■



■





■




■





■






maoreyinaim
hotmailcom

■






■










eyalyuvalimsolutionscom

■





■




■










■





■







■










orongmailcom

■








gmailcom

■





■





■






■





■







■





■



■




■





■





■

















sarikavitonutcoil

■








■





dovhamefalescoil

■





■




■




■




■





■







■






■





■





■




■



■




■




■




■



■







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

■






rutirightscentercoil


■





■









mzkbbsdogmailcom

■





■




■





■




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

מוקד גברים

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחות יוצאות

 תנאי שכר הכי טובים שיש

 קבלו חינם את המדריך 
שיחסוך לכם אלפי ₪

 bsd054@gmail.com

מהשכירים
זכאים
להחזרי מס

www.zchuyotsachir.co.il

zchuyotsachir@gmail.com

מדריך מידע על ההטבות לשכירים
בשווי אלפי ₪ שלא דרשתם עד היום!

80%

■






■




■





■




■








■




■



ימי ו‘ לסירוגין

לפרטים: 0524-538123

לבית האופנה דייבי מוד דרושות:  
מוכרת עם ניסיון במכירות

מנהלת חנות עם ניסיון מוכח 
עבודה במשמרות בוקר/ערב

עבודה בסביבה נעימה
תנאים מצויינים

דייבי מוד
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