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חשיפה: כך פעל ראש הממשלה בנימין נתניהו בשירות הרפורמים

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

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

השבוע החלה 
לפעול רפורמת 

התחבורה 
הציבורית של 
השר אריה 

דרעי  דרעי: 
"שמח להביא 
את ההנחה 
הגדולה 

שניתנה אי 
פעם בתחבורה 
הציבורית" / 

צילום: יעקב כהןעמ' 4

נתניהו )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(

רפורמת דרעי יצאה לדרך
חריש

4 חדרים
באמצע בניה
&880,000

052-6213000

02-6475555
שימו לב! מספר חדש

''ותזמין פרנסתי''
 הקו שלך לפרנסה מכובדת 

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

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

„רו˘/‰
‰נ„ס‡י/˙ בנין

לרשת מוסדות חינוך

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

לחברה מובילה בתחומה 

02-5851890 קו"ח לפקס:

דרושים טכנאים בעלי רקע 
במכירות + יכולת טכנית

תנאים מצוינים למתאימים 
+ רכב צמוד

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

גורדי שחקים 
בשכונות החרדיות?
הרבנים מתנגדים: "גורדי שחקים מהווים 
בעיה, בשל בעיית המעלית בשבת" / עמ' 4
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם, 
שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 

אביחי חדאד, אורי ירושלמי,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

60 מיליון לחילונים, 
11 מיליון לחרדים

במועצת העיר ירושלים הרוחות סוערות: הגיעה שעת 
חלוקת התקציב לשנה הקרובה וחברי המועצה החרדים 

מזדעקים: אפליה חמורה שכזו בנושא התרבות  'תרבות 
תורנית' תקבל פחות מ-15% מכלל תקציב התרבות

מאת: פישל רוזנפלד 

חברי מועצת העיר ירושלים דנים בימים 
פעולות  תקציב  חלוקת  אופן  על  אלו 
והאגפים  למשרדים   2016 בשנת  העירייה 

השונים.
לפני כחודש אישרו בוועדת הכספים של 
העירייה את התקציב לשנה זו, וכעת  הגיע 
הזמן לקבוע מה הסכום שיעמוד לרשות כל 

אגף ומשרד בעירייה.
חלק  טוענים  התרבות,  שבאגף  אלא 
"אפליה  קיימת  העיר,  מועצת  מחברי 
לדבריהם,  התקציב.  בחלוקת  חמורה" 
במצב הנוכחי, "ירושלים לעולם לא תהיה 

מתורבתת".
לאגף  התקציב  כאלה:  הם  והנתונים 
התרבות בעירייה עומד על 48 מיליון ש"ח 
לתרבות  "האגף  כאשר  הכללי,  לציבור 
תורנית" קיבל רק 11 מיליון שקלים. בנוסף, 
אישרו חברי המועצה תב"ר )תקציב בלתי 

רגיל, פ.ר.( של 10.5 מיליון שקלים, כאשר 
התב"ר מיועד כולו ל'תרבות' – ללא שקל 

אחד עבור 'תרבות תורנית'.
ל'השבוע  בתגובה  נמסר  מהעירייה 
בירושלים' כי "הדיונים על תקציב התרבות 
מסגרת  נקבעה  וטרם  בעיצומם  עדיין 
לשנת  התרבות  לתקציב  סופית  מאגדת 

2016 ועל כן הטענות אינן נכונות".
חבר מועצת העיר פיני עזרא )ש"ס(, אמר 
טרם  אכן  "אמנם  כי  בירושלים'  ל'השבוע 
התרבות,  לתקציב  סופית  מסגרת  נקבעה 
על  לעמוד  והזמן  הסיבה  בדיוק  זו  אבל 
את  משמעותית  ולהגדיל  דרישותינו 
הדגיש  עזרא  תורנית".  לתרבות  התקציב 
כי "הציבור החרדי צמא לפעילויות תרבות 
תקציב  ללא  זה  צימאון  להרוות  אפר  ואי 
דיו  מספיק  תקציב  כשיאושר  רק  מתאים. 
לתרבות תורנית, יוכלו גם תושביה החרדים 
כפי שמגיע  ליהנות  החרדים  ירושלים  של 

להם בהיותם ציבור שווה-זכויות בעיר".

גורדי שחקים 
בשכונות החרדיות?
עיריית ירושלים החלה בבדיקת אפשרות ביצוע תוכנית 
'פינוי בינוי' ברחוב שמואל הנביא בעיר - איזור בניה 
צפופה  הרבנים מתנגדים: "גורדי שחקים מהווים 
בעיה, בשל בעיית המעלית בשבת"  יוסי דייטש: 

"התוכנית עוד בחיתוליה"
מאת: פישל רוזנפלד 

בקידום  לאחרונה  החלו  ירושלים  בעיריית 
הנביא,  שמואל  ברחוב  בינוי'  'פינוי  תכניות 
נתיבי  הסדרת  והמדרכות,  הכביש  הרחבת 

תחבורה ציבורית ופיתוח הסביבה.
ובדיקת  בתכנונים  החלו  רק  העיר  בהנהלת 
האופציות האפשריות, וכבר צצו להם הבעיות. 
'פינוי  בתכניות  השחקים.  גורדי  המכשול: 
 4-5 פי  לבנות  רשות  הקבלן  מקבל  בינוי', 
ה'שיפוץ'.  לפני  מסך הדירות הקיימות במבנה 
זו שברחוב שמואל הנביא,  בבניה צפופה כמו 

האופציה היחידה היא בבניה לגובה.
הרבנים  פירסמו  התכניות,  פרסום  עם 
התנגדות נחרצת ל'גורדי השחקים' בשל בעיית 
הנציגים  גם  הצטרפו  ואליהם  השבת  מעלית 
'השבוע  עם  בשיחה  ספרא.  בכיכר  החרדים 
החרדי  הדיור  תיק  מחזיק  מסביר  בירושלים' 
ומשנה למחזיק תיק תכנון ובניה, חבר העירייה 
בגורדי  העיקרי  המכשול  כי  דייטש,  יוסי 

השחקים - שבת ללא מעלית.

בחיתולים.  היא  "התכנית  כי  הדגיש  דייטש 
זו תוכנית שרוצים להקים אותה, אך היא עדיין 
בשלבים ההתחלתיים ממש. בכל ירושלים עדיין 
פינוי  במסגרת  מוכנה  אחת  תוכנית  קיימת  לא 
ישנם  זהו תהליך שלוקח שנים ארוכות,  בינוי. 
מתקדמים,  בניה  בשלבי  הנמצאים  פרויקטים 
אבל עד לתוצאה הסופית צריכים לעבור מסכת 
ארוכה של ביורוקרטיה סבוכה". עם זאת, אומר 
דייטש כי במידה וה'פינוי בינוי' ברחוב שמואל 
החרדי  המגזר  לצרכי  בהתאם   – יבוצע  הנביא 
ממש  של  בשורה  תהיה  זו  הרבנים,  ובתמיכת 

לכל תושבי אזור 'גאולה'.
חבר מועצת העיר פיני עזרא, סיפר ל'השבוע 
'פינוי  כי אחת מהתוכניות להשמת  בירושלים' 
גורדי השחקים, היא  בינוי' באזור החרדי ללא 
במתחמים  רק  התוכנית  את  לפועל  להוציא 
מ-10  בפחות  הבניה  בהם תתאפשר  ספציפיים 
נחשבים  היותר  המומחים  לדבריו,  קומות. 
בתחום, כבר בודקים את האופציות הרציונליות, 
יוכלו להוציא את התכניות מן  והוא מקווה כי 

הכח אל הפועל.

רפורמת התחבורה של דרעי יצאה לדרך
השבוע החלה לפעול רפורמת התחבורה של השר אריה דרעי להנחות לכלל התחבורה הציבורית בגובה של 
14.5 אחוזים  השר דרעי סייר בתחנת אוטובוס בשכונת שמואל הנביא, לבדוק את יישומה בשטח וקיבל 
ברכות מאזרחים והורים למשפחות ברכות ילדים  דרעי: "שמח להביא את ההנחה הגדולה שניתנה אי 

פעם בתחבורה הציבורית"
מאת: מנדי כץ

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

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

"זו עזרה אמתית למשפחות שלנו", אמרה אחת הממתינות, הבוקר 37 שקלים", אמר לשר. 

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

שלך במהלך הזה".
מהבטחת  חלק  היתה  הציבורית  בתחבורה  ההוזלה  כזכור, 
מע"מ 0 של ש"ס בבחירות. השר דרעי נאבק במשך חודשים 
ארוכים עם פקידי האוצר והשיג הוזלה בגובה המע"מ בתעריפי 
)אוטובוסים  הציבורית  התחבורה  אמצעי  בכלל  הנסיעה 
מידי  מליון שקלים   650 בסך  רכבות(  ובינעירוניים,  עירוניים 
שנה. השר דרעי לא הסתפק בהחלטת משלה ועיגן את ההנחה 

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

גדולה שהייתה עד היום בתחבורה".

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



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

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

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

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

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

האפליקציה זמינה להורדה במכשירים המוגנים!

בוא להיות נאמן חיים במד"א
ותציל את מי שקרוב אליך
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מאת: פישל רוזנפלד

של  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
העיר,  ראש  סגן  בראשות  ירושלים,  עיריית 
"הקו  תכנית  את  אישרה  תורג'מן  מאיר  מר 
הכחול" של הרכבת הקלה, שתאפשר נסיעה 
רציפה של 20 ק"מ, משכונת גילה, דרך מרכז 
העיר, עד לשכונת רמות ובחזרה. זרוע נוספת 
שלו תנוע משכונת מלחה דרך עמק רפאים, 
רמות.  עד  בתוואי  ומשם  החאן  תיאטרון 
נבנתה בשנים האחרונות  הקו הכחול  תכנית 
ירושלים,  ועיריית  התחבורה  משרד  לבקשת 
עפ"י  לתחבורה,  האב  תכנית  צוות  על-ידי 
הצפויים  הביקושים  של  מתקדמים  מודלים 

לנסיעות בשנים הבאות.
עפ"י התכנון, "הקו הכחול" יצא משכונת 
גילה, ינוע בדרך חברון, תיאטרון החאן, קרן 
האדום  הקו  את  יחצה  ג'ורג',  המלך  היסוד, 
ק"מ   1.2 באורך  למנהרה  ויכנס  יפו  ברחוב 
בר- צומת  אחרי  מאיר-  גולדה  לשדרות  עד 

העיר.  בצפון  רמות  לשכונת  עד  ומשם  אילן 
בתוואי המנהרה ייבנו 3 תחנות אשר ישרתו 
ושמואל  יחזקאל  שטראוס,  תושבי  את 
תהיה  הכחול  לקו  התכנון,  על-פי  הנביא. 
קריית  מלחה,  משכונת  שתנוע  נוספת,  זרוע 
רפאים  עמק  קטמונים,  והתרבות,  הספורט 
המסילה  תתאחד  מכאן  הגרמנית.  במושבה 
ותנוע בתוואי עד לשכונת רמות. בדרך זו יהיו 
לסירוגין רכבות שינועו בדרך חברון ואחרות 

שינוע בתוואי עמק רפאים-קטמונים-מלחה.
צפוי  והוא  ק"מ  כ-20  הכולל  הקו  אורך 
לשרת כ- 250 אלף נוסעים, בתדירות של כל 
3-4 דקות בשעות השיא, בעזרת צי ענק של 
יתממשק  הוא  רכבות.   45 שהם  קרונות,   90
הירוק"  ול"קו  העיר  במרכז  האדום"  ל"קו 
זו  בדרך  מלחה.  ובשכונת  גילה  בשכונות 
ייבנה גרעין רשת הרכבות שינועו מכל עברי 
ויחדיו ישרתו כ 600 אלף תושבים  ירושלים 

בעיר.

מאת: מנדי קליין

בימים אלה מתקיימת פעילות אינטנסיבית 
ברחוב  שנשרף  הטהרה  מקווה  לשיפוץ 
בירושלים,  שאול  גבעת  בשכונת  ויטל  חיים 
וזאת הודות לפעילותם של סגן ראש עיריית 
ישראל  הרב  דת  מבני  תיק  ומחזיק  ירושלים 
יצחק  הרב  דת  למבני  האגף  ומנהל  קלרמן 

הנאו.
שאול  גבעת  בשכונת  הטהרה  מקווה 
בירושלים, הינו מקווה פעיל מאוד המשמש 
פועלים  כך  לאור  האזור,  תושבי  כל  את 
מחדש  המקווה  לפתיחת  ירושלים  בעיריית 
בהקדם האפשרי. יש לציין, כי מקווה הטהרה 
שנשרף היה בתוכניות עבודה לשיפוץ יסודי 

בשנת התקציב הנוכחית 2016.
סיורים  מספר  נערכו  האחרונים  בימים 
ופגישות של כל גורמי המקצוע בכדי לזרז את 
הליכים של שיפוץ המקווה. בין המשתתפים: 
סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק מבני 
למבני  האגף  מנהל  קלרמן,  ישראל  הרב  דת 
דת הרב יצחק הנאו, מנהל מחלקת המקוואות 
ונציגי  בלומנטל  מנחם  הרב  דתית  במועצה 

השכונה.
תיערך  הראשון  שבשלב  הוא,  הסיכום 
מדידת פנים קדם תכנון של השיפוץ העמוק 
השיפוץ  עלות  אומדן  את  להעריך  בכדי 
לשרת  האמור  למקווה  וכיאה  כראוי  היסודי 
יצאו  מכן  ולאחר  האזור,  מתושבי  אלפים 

לשיפוץ מידי במקום. לנגד עיני כולם עומדת 
השיפוץ  הליך  את  לסיים   - דחופה  משימה 

במהירות האפשרית.
דת  מבני  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן 
בכל  פועלים  "אנחנו  קלרמן:  ישראל  הרב 
האמצעים העומדים לרשותנו לפתוח מחדש 
הטהרה  מקווה  את  האפשרית  במהירות 
גדולים  כסף  סכומי  התושבים.  לטובת 
היסודי.  בשיפוץ  מושקעים  להיות  הולכים 
יהיה  החדש  והמשודרג  המשופץ  המקווה 
נאה ומעוצב, וזאת תוך כדי הקפדה יתרה על 

כל הלכות הנהוגים". 
הקרובים  החודשים  במהלך  כך,  בתוך 
במקוואות  שיפוצים  של  רב  מספר  צפויים 
עבודה  מתוכניות  כחלק  העיר  ברחבי  שונים 
לשיפוץ יסודי בשנה זו. יבוצעו שדרוג פנים 
החלפת  בוצעו  ובחלקם  חדשה  וחלוקה 
הסקה,  מערכות  תקרות,  שיפוץ  ריצוף, 
מערכות אוורור, החלפת אביזרי אינסטלציה 

ועוד. 

הועדה לתכנון ובניה בעיריית ירושלים אישרה את "הקו 
הכחול" במסגרתה ישודרג משמעותית מערך הרכבת 
הקלה  מנהרה באורך 1.2 ק"מ תחצה את רחוב 

יחזקאל ובר אילן בשכונת גאולה החרדית

מקווה הטהרה שנשרף בשכונת גבעת שאול יעבור שיפוץ 
ושדרוג  קלרמן: "מאמצים רבים לסיים במהירות האפשרית"

הרכבת הקלה מגיעה ל'גאולה'

הדמיה של הקו 
הכחול של הרכבת 
הקלה - סמוך לארנה

המקווה שנשרף - ישופץ
בפעילות סגן ראש עיריית ירושלים ישראל קלרמן:

המקווה ישופץ. קלרמן ליד המקווה שנשרף

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

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
ט.ל

כולל מי שכבר מימש ב 2015

כולם זכאים2016שנה חדשה 

אתם קוראים נכון!ממשיך!המבצע

חברי מאוחדת שימו לב! 

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

טל: 1599-555-280
66 נשרים  כנפי  ירושלים,  בסניף  המבצע 



בלומברג
ניתן להשיג ב: צורף מוצרי חשמל, שיא החשמל והמיזוג, מ.מ.א.ס., צומת חשמל, רשת סוויטץ', רשת תן אלקטריק,

רשת א.ל.מ. יאקאב חשמל, מרכז המקררים, חשמל כהלכה, רשת סמארט.
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חזר מהכותל - ונדקר בגבו

הקברים יקברו את הבנייה?
בשכונת 'גילה' המתינו בציפייה רבה למאות יחידות 

הדיור ש'יחרדו' את האזור, אך מערות הקבורה ניפצו את 
התקוות  הטענות: "מצאו קברים כבר לפני שנה והיזמים 
והקבלנים לא סיפרו לרוכשים"  האם כל התכניות ייגנזו 

והבנייה תבוטל?
מאת: פישל רוזנפלד

תושביה החרדים של שכונת גילה שמחו 
הרחבת  על  הבשורה  למשמע  כשנה  לפני 

השכונה במאות דירות לחרדים.
פרויקט 'מורדות גילה' הקשור בין היתר 
העסקים  איש  של  ציון'  'גילת  לעמותת  גם 
הסיבה:  הוקפא.   – כרמל  מנחם  החרדי 
מערות ובהן קברי יהודים מתקופות קדומות 

שנמצאו במהלך החפירות.
קדישא'  ב'אתרא  קראו  כחודש  לפני 
אך  המתים,  של  כבודם  על  ולהפגין  לצאת 

כבר לאחר יום הופסקו ההפגנות.
אחר  לא  הוא  ההפגנות  את  שעצר  מי 
מיו"ר המינהל הקהילתי בגילה, עופר איובי, 
שניגש אל המפגינים, ומאז יושב איתם על 

בסיס קבוע.
בשיחה ל'השבוע בירושלים' סיפר איובי: 
"שמתי לב להפגנה וניגשתי על מנת לנסות 
קדישא'  'אתרא  נציגי  העניין.  את  להסדיר 
ברגשות  לפגוע  מתכוון  איני  כי  שהבינו 
לשבת  הסכימו  בקברים  לחפור  או  ולגעת 

איתי ולדון בנושא".
במקביל, השר דרעי פנה לראש הממשלה 
לענייני  לשר  יורה  כי  בדרישה  נתניהו 
ירושלים, זאב אלקין, "לעצור את העבודות 
עד למציאת פתרון הלכתי שימנע את חילול 
של  לאפשרות  להסכים  אסור  המערות. 
חילול מתים חלילה, שהוא עוון חמור. יש 
וצריך  כאלה  במקרים  רבים  פתרונות  כיום 

לוודא שהם ייושמו".
הדברים  את  מאשר  אלקין  זאב  השר 
כי  ואומר  בירושלים',  'השבוע  עם  בשיחה 
בהוראת ראש הממשלה הוא התגייס לטפל 
המוצע  הפתרון  על  שמע  אלקין  בנושא. 
כיפין',  גבי  על  'כיפין   – הקבורה  למערות 
פתרון שעלותו קרוב למאה מיליון שקלים. 
על סמכויותיו של השר  גדולה  עלות שכזו 

אלקין.
'אתרא  ואנשי  כרמל  מנחם  של  אנשיו 

לשאת  צריכה  המדינה  כי  טוענים  קדישא' 
במשרד  ואילו  ה'כיפין'  בניית  בעלות 
השיכון טוענים כי על בעלי הפרויקט לממן 

את הבניה המדוברת.
איובי  'כל הזמן' אומר עופר  בשיחה עם 
הדרך,  בתחילת  כבר  כי  הקהילתי  מהמנהל 
אז  וכבר  בודדים  קברים  במקום  אותרו 
את  לעדכן  והיזמים  מהקבלנים  ביקשו 
הרוכשים, אלא שלדבריו היזמים והקבלנים 
בכך  בהתחשב  לרוכשים,  הודיעו  לא 
וברי פתרון  שמדובר היה בקברים מועטים 
קל וזול יחסית. חצי שנה לאחר מכן, התגלו 
מאות הקברים שהביאו להקפאת העבודות 

עד לפתרון בעיית הקברים.
מנהל  אותו  המו"מ  כי  שנראה  אף  על 
השר אלקין הגיע למבוי סתם, אומר איובי 
בין  התקדמות  בקרוב  נראה  להערכתו  כי 
שני  יתגמשו  דבר  של  "בסופו  הצדדים. 
חלקו  את  יאשר  השיכון  משרד  הצדדים, 
החלק  את  יממנו  והקבלנים  בעלויות 

הנותר".
ייתכן  כי בהחלט  איובי  מדגיש  זאת,  עם 
הבניה  ותכניות  ייגנזו  התכניות  שכל  גם 

יבוטלו.
מנחם כרמל, אחד היזמים, אמר בתגובה 
לשאלתנו אם אכן ידעו מראש על קיומם של 
המכרז,  של  המסמכים  את  "קחו  הקברים: 
תראו אם יש שם איזכור שכזה. אם מישהו 
מי  את  עידכן  לא  פשוט  הוא   - זה  על  ידע 
הסתיר  מישהו  אולי  לעדכן.  צריך  שהיה 

משהו - לא אנחנו".

עופר איובי, יו"ר המנהל הקהילתי 
משוחח עם המפגינים מ'אתרא קדישא'

מאת: פישל רוזנפלד

צאת  עם  קל  באורח  נפצע   17 כבן  נער 
התנפלו  מחבלים  כששני  האחרונה,  השבת 
מתפילה  שיצאו  בשעה  חברו  ועל  עליו 

בכותל המערבי דרך שער שכם.
העניקו  מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 
לבית  אותו  ופינו  רפואי  טיפול  לפצוע 
זכי  מד"א  דובר  הצופים.  הר  הדסה  חולים 
למד"א  נמסר  השבת  צאת  "עם  מסר:  הלר 
ברחוב  דקירה  פיגוע  על  ירושלים  מרחב 
חובשים  שכם.  לשער  סמוך  סולימן  סולטן 
לצעיר  רפואי  טיפול  מעניקים  ופרמדיקים 
כבן 17 עם פצע דקירה בפלג גופו העליון".

ופינה  שטיפל  הרון,  נתי  מד"א  פרמדיק 
את הפצוע, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו 
התהלך  הוא  מלאה.  בהכרה   17 כבן  נער 

שהיו  מהשוטרים  ראשוני  סיוע  וקיבל 
נמרץ  טיפול  לניידת  אותו  העלנו  במקום. 
ותוך פינוי לבית החולים הענקנו לו טיפול 

רפואי. מצבו הוגדר קל".
יהודים  מהמשטרה נמסר כי שני צעירים 
הותקפו  שכם  שער  דרך  מהכותל  שיצאו 
למדרגות.  כשהגיעו  נערים  שני  על-ידי 
אחד מהם נדקר בגבו. את השני לא הצליחו 
לדקור והוא רץ לתוך שער שכם והזעיק את 

השוטרים. המחבלים נמלטו מהמקום. 
שביצעו  מהמחבלים  אחד  יותר,  מאוחר 
כבן  נער  שכם,  בשער  הדקירה  פיגוע  את 
16 וחצי ממזרח ירושלים, הסגיר את עצמו 
זמן  הופצה  שתמונתו  המחבל  למשטרה. 
התקשורת,  כלי  בכל  הפיגוע  לאחר  קצר 
עליו  סוגרים  הביטחון  כוחות  כי  הבין 

והחליט להסגיר את עצמו.

כוחות הביטחון ניהלו מצוד אחר שני מחבלים שדקרו 
בסמוך ליציאת השבת נער בן 17 שהיה בדרכו חזרה 

מהכותל המערבי ועבר בשער שכם  הנער נפצע באורח 
קל  אחד מהמחבלים - הסגיר את עצמו
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סוכר

איזו ארומה 
מחכים איזה דקה, 

עד שהגרגירים שוקעים
ונהנים מקפה אמיתי, משובח

והכי חשוב – טעים!

הכי חשוב הקפה
מוסיפים כפית גדושה
של קפה טורקי לכוס

שיהיה רותח! 
מוזגים מים רותחים

עד שני שליש מהכוס

קפה טורקי עלית
כשיש טעם להישאר ערני!

חזק, בדיוק כמו שאני אוהב

כמה טעים,
ככה פשוט להכין !

בקרוב!
מבצע טריוויה

שיעורר
אתכם

שיהיה מתוק
ממתיקים לפי הטעם כמו שאוהבים

ומערבבים שוב

מערבבים טוב
מערבבים את הקפה טוב טוב

ומחכים קצת
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יובל שנים ל'ראשית חכמה'

משקמים את בניין אסון הגז הגר"ש בן טוב שב 
עיריית ירושלים הוציאה היתר בניה לעבודות שיקום מביקור בארצות הברית

הדירות שניזוקו באסון הגז בגילה שאירע לפני כשנתיים נשיא מוסדות דור ודור הרה"ג שמעון בן טוב חזר ממסע 
מאת: מנדי כץהתעוררות בארה"ב שם היה אורח כבוד של קהילת "בית אל"

עיריית ירושלים הוציאה השבוע את היתר 
שניזוקו  הדירות  שיקום  לעבודות  הבניה 

באסון הגז בגילה.
כזכור, בחודש נובמבר 2015 הושג מתווה 
שאירע  הגז,  אסון  נפגעי  למשפחות  פתרון 
לפני  גילה,  בשכונת  הנגבי  שבתאי  ברחוב 

כשנתיים.
ניר  והוביל  יזם  אותו  הפתרון  במסגרת 
ברקת, ראש העיר ירושלים, הדירות שניזוקו  
משותף  מתווה  באמצעות  וזאת  ישוקמו 
חברת  מוריה,  חברת  ירושלים,  עיריית  של 
סופרגז וחברת הביטוח שלה,  יחד עם כספי 

הביטוחים של דירות הנפגעים. 
עיריית  הצליחה  מאומצת  עבודה  לאחר 
ירושלים לייצר לפנים משורת הדין, מתווה 
לשוב  יוכלו  ובעליהן  ישוקמו  הדירות  בו 
במסגרת  המחודשות.  בדירותיהם  ולגור 
שלבי  את  תממן  ירושלים  עיריית  המתווה 
התכנון וחברת סופרגז וחברת הביטוח שלה, 
יחד עם חברות הביטוח של הדיירים יממנו 
את שלבי הביצוע. תהליך הבניה יבוצע בידי 
קבלן חיצוני אך ילווה על ידי חברת מוריה. 
ולחברות  לדיירים  והוצג  שהושג  המתווה 
הביטוח קיבל בשבוע שעבר היתר המאפשר 

יישומו.
המקומית  הוועדה  ויו"ר  העיר  ראש  סגן 
מונה  אשר  תורג'מן,  מאיר  ובניה,  לתכנון 
ילווה  בנושא,  לטפל  ראש-העיר,  על-ידי 
את שיקום הדירות באופן אישי ויעקוב אחר 

קצב ההתקדמות.
העירייה,  מטעם  הפרויקט  על  האחראי 
שמואל  הוא  השיקום  עבודות  את  שילווה 
העיר,  מהנדס  בתאום  יעבוד  אשר  מהלה, 
שלמה אשכול אשר מלווה את שלבי התכנון 

וילווה את מהלך הביצוע באופן צמוד.
יש לציין כי מאז האסון העניקה העירייה 
נפגעו,  שדירותיהם  לדיירים  נפשי  סיוע 

בפינוי  סייעה  מלון,  בבתי  לינות  מימנה 
בטיחותיים  במפגעים  ובטיפול  השטח 
באמצעות  כלכלי  וסיוע  תמיכה  והעניקה 
שהועברה  סופר-גז  מחברת  תרומה  גיוס 
דירה  שכר  תשלומי  עבור  גם  למשפחות 
האסון  מאז  כן,  כמו  אחיד.  באופן  וחולקה 

עובדים סוציאליים מלווים את המשפחות. 
בגילה  הגז  "אסון  ברקת:  ניר  העיר  ראש 
שמח  ואני  ומצער  חריג  טרגי,  אירוע  היה 
יוכלו  הדיירים  בו  מתווה  להציע  שהצלחנו 
לבתיהם.  בחזרה  ובכבוד  בהקדם  לשוב 
הדירות  שיקום  את  ללוות  תמשיך  העירייה 

עד חזרת הדיירים לבתיהם". 
סגן ראש העיר מאיר תורג'מן: "אני שמח 
כי השבוע אנחנו אנשי בשורה לנפגעי אסון 
הגז וכי כבר בימים הקרובים יחלו העבודות 
הבטוחה  ברמה  ולהכשרתו  המבנה  לחיזוק 

ביותר לאכלוסם של הדיירים".
יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה", 
מאז  המשפחות  את  שליווה  מילר,  חיים  ר' 
זו  כי  בירושלים"  ל"השבוע  אומר  האסון 
המשפחות  עבור  מעודדת  בשורה  בהחלט 
שסחבו  די  לא  ימים,  שנתיים  שבמשך 
נאלצו  הם  האסון,  מוראות  את  גופם  על 
להתמודד עם הבירוקרטיה. העובדה שכעת 
הם יוכלו לשקם את הדירות שנהרסו באסון, 
נותנת קרן אור של תקווה למשפחות הללו. 
בחודשים  גם  אותם  ללוות  נמשיך  אנחנו 

הקרובים ונהיה להם לעזר ככל שיצטרכו".

מאת: יאיר פלד

מוסדות  נשיא  טוב,  בן  שמעון  הרה"ג 
חזר ממסע התעוררות בקהילות  ודור"  "דור 
כאורח  הגיע  הרב  בברוקלין.  אשר  הקודש 
הכבוד של קהילת "בית אל" שנוסדה בשנת 
הכנסת  בית  שבברוקלין.  בפלטבוש   1927
של הקהילה משמש היום כמגדל אור ומרכז 
אוהבי"  "אברהם  ארגון  של  ופעילות  תורה 
ר' אשר בן טוב  בנשיאות בן דודו של הרב, 

נ"י.
שם  קיבל  שליט"א  טוב  בן  שמעון  הרב 
את הציבור הרחב לברכה סגולה ועצה. חלק 
מהציבור עוד זכה להכיר את מור אביו "צדיק 
המזוזות" הרה"ק משה בן טוב זצוק"ל שהיה 
הברית.  לארצות  שנה  מידי  להגיע  נוהג 
החשובה  לפעילות  התחבר  הגדול  הציבור 
הבית  טהרת  למען  ודור"  "דור  מוסדות  של 
היהודי, ורבים מבני הקהילה החלאבית נתנו 

כתף ומשען ונהיו שותפים לטהרה. 
נערכה  אל"  "בית  הכנסת  בבית  כן,  כמו 
הפרשת חלה לציבור הנשים הצדקניות. הרב 
בן טוב שליט"א חיזק אותם בדברי התעוררות 
על חשיבותה של האישה היהודית בתוך התא 
המשפחתי, וכן עמד על החשיבות של מצוות 

הפרשת חלה.
לכבוד  הילולא  גם  נערכה  הכנסת  בבית 
יום פטירתו של הבאבא סאלי זיע"א שנפשו 
הייתה קשורה בנפשו של רבי משה בן טוב 

זצוק"ל. בבית הכנסת "בית אל" ערך הגר"ש 
בן טוב את שולחנו הטהור ברוב עם, ויחד עם 
הציבור הרחב זכה לשיר בדבקות עצומה את 
הפיוט הנורא "אעופה אשכונה" שחיבר רבי 
מסוגל  הפיוט  זמן  זצוק"ל  אבוחצירא  יצחק 
לישועות. תוך כדי אמירת הפיוט, חילק הרב 
מברכותיו לציבור הרחב שביקש מהרב לשוב 
הציבור  בקשת  לאור  במחיצתו.  ולשהות 
נערכים במוסדות "דור ודור" לקראת הנסיעה 

הבאה בערב פסח הבעל"ט.

הבניין שנהרס בחלקו באסון הגז בגילה

הגר"ש בן טוב עם ר' דוד פיינשטיין 
בנו של מרן רבי משה פיינשטיין זצ"ל 
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מאת: מנדי קליין

כינוס  מעמד  התקיים  האחרונים,  בימים 
אברכים בוגרי ישיבת 'ראשית חכמה', לרגל 
יום היארצייט העשירי לפטירת ראש הישיבה 
זצוק"ל,  אטון  שבתי  הג"ר  מרן  הנערץ 
על  הישיבה  ליסוד  שנה  חמישים  ובמלאת 
ידו. המעמד התקיים בהשתתפות מרנן ורבנן 

ראשי הישיבה ורבניה, וגדולי ומאורי הדור.
 המעמד התקיים בתחילתו בהיכל הישיבה 
בירושלים, ולאחריו באולמי תמיר הסמוכים, 
בוגרי  ואברכים  רבנים  מאות  בהשתתפות 
הישיבה במשך יובל שנים, שהגיעו למעמד 
מכל רחבי הארץ, בסימן "אז נדברו יראי ה' 

איש אל רעהו".

במלאת יובל שנים לייסוד ישיבת 'ראשית חכמה' ועשור 
לפטירת ראש הישיבה הג"ר שבתי אטון זצ"ל, התקיים 
כינוס אברכים מבוגרי הישיבה, בהשתתפות גדולי הדור

קורס למוכשרים 
במימון מלא + 

מלגת קיום!

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210

הקורס המתקדם ביותר לפיתוח מערכות תוכנה בסביבת מיקרוסופט, 
מתקדמות.  בטכנולוגיות  מובייל  ואפליקציות  לאינטרנט  תכנות  כולל 
ויכולות  מצוינות  אורינטציית  מוטיבציה,  חדורי  כשרון,  לבעלי  מיועד 
אישיות גבוהות. הסמכה בינלאומית של מיקרוסופט, עם תעודת גמר 

ממשרד הכלכלה.

סדנת איתור תעסוקה 
ע״י מומחי מרכז כיוון. 

מחלקת השמה במקום.

תכנות ופיתוח 
אפליקציות

בסביבת דוט.נט של מיקרוסופט

בוא לפצח 
את הדבר 

האמיתי.

קורס ייחודי הנמצא בחזית הטכנולוגיה!
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בלבד!

8 ק"ג

המנגנון הממוחשב כבר מובנה בתוך 
המקרר ולא נדרשת התקנה נפרדת. 

באישור המכון הטכנולוגי להלכה. 

מהדרין
למניעת חילול שבת

מכונת כביסה בצבע לבן בלבד דגם es7912sw. המבצע בתוקף עד י"ט אדר א' תשע"ו 28/02/16 ו/או עד גמר המלאי, 1000 יחידות במלאי. 

עם שארפ
מהדרין

כל הדלתות
פתוחות!

קונים
מקרר 

מהדרין, 4 דלתות
ומקבלים

מכונת כביסה
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מאת: אלי שניידר

מרפאת המומחים ערוכה מקצועית להרחיב  
לפונים  – כך אמר  ולפתוח שעריה  פעילותה 
פרופ' ראובן אור, המנהל הרפואי של מרפאת 
לתמיכה  הישראלי  המרכז  מנחם",  "זכרון 
בילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם. הדברים 
נאמרו באוזני ח"כ אורי מקלב, מנהל מאוחדת 
מחוז ירושלים טל שאול וד"ר דוד מורל יועץ 
במרפאה  שקיימו  בסיור  מאוחדת  מנכ"ל 
מנחם"  "זכרון  של  היום  במרכז  הממוקמת 

בירושלים והפועלת בשיתוף מאוחדת.
"זכרון  ומנכ"ל  מייסד  ארנטל,  חיים  הר"ר 
של  הייעוץ  מרפאת  פעילות  את  סקר  מנחם" 
"זכרון מנחם", המתמחה בתחום האונקולוגי.  
בכירים  רופאים  בידי  מאויישת  המרפאה 
הרפואי  המנהל  אור,  ראובן  פרופ'   - בתחום 
ופרופ' אליהו פרימן, רופא אונקלוג בכיר. כל 
חולה הפונה למרפאה נבדק ע"י שני הרופאים 
הבכירים, המאבחנים את מחלתו ודנים במהות 
הטיפול הראוי והמועיל.   כבר היום, חודשים 
פנו  המרפאה,  של  השקתה  לאחר  אחדים 
למרפאה לקבלת ייעוץ רפואי, עשרות חולים, 
קופות  כל  מבוטחי  כאחד,  ומבוגרים  ילדים 
החולים, כאשר מבוטחי מאוחדת מקבלים את 

השרות ללא תשלום.
ח"כ מקלב העלה על נס את היקף פעילותה 
החולים  על  להקל  כדי  מנחם"  "זכרון  של 
האונקולוגיים. "זכרון מנחם פועלת בכל ימות 
השנה, ללא הפסקה, ורותמת לפעילות חשובה 
קודש.  מלאכת  העושים  רבים  מתנדבים  זו 
ציון  הינה  מנחם  זכרון  של  המומחים  מרפאת 
המציינת  העמותה  של  בפעילותה  חשוב  דרך 

השנה חצי יובל שנים ליסודה".
מאוחדת  כי  ציין  המחוז  מנהל  שאול,  טל 
עם  הפעולה   שיתוף  את  לעבות   שואפת 
פעילותה.  תחומי  את  ולהרחיב  המרפאה 
כל  שמבוטחי  האפשרות  תיבדק   במקביל 
הקופות יוכלו ליהנות משרותיה, ללא תשלום. 
ככל  להקל  המחוז,  מנהל  הטעים  מטרתנו, 

האפשר על החולים ובני משפחותיהם. 
מח  השתלת  מח'  מנהל  אור,  ראובן  פרופ' 
עצם ואימונו תרפיה של הסרטן במרכז הרפואי 
הדסה והמנהל הרפואי של זכרון מנחם  העלה 
יהיה  ניתן  אותם  וטיפולים  נושאים  של  שורה 
הבכירים  הרופאים  הייעוץ.  במרפאת  להעניק 
מתמחים  הייעוץ   מרפאת  את  המאיישים 
חדישות,  רפואיות  ובטכנולוגיות  בתרופות  

כולל כאלו שעדיין בשלבי ניסוי.

פרופ' ראובן אור, 
המנהל הרפואי של 

מרפאת "זכרון מנחם": 
"מרפאת המומחים 
ערוכה מקצועית 
להרחיב פעילותה 

ולפתוח שעריה לפונים"

מרפאת המומחים של 
"זכרון מנחם" לאונקולוגיה 

תרחיב פעילותה
ח"כ מקלב בסיור בזכרון מנחם

61
ל-36 חודשים

החל מ-
החל מ-: 2190 ₪

₪
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לי
גי

והרי התחזית:

מזגן לסלון
₪1990 

סה"כ

סה"כ

₪56
ל-36 חודשים

מזגן 3 כ"ס
₪3290 

סה"כ

סה"כ

₪92
ל-36 חודשים

מזגן לחדר שינה
₪1090 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
30

סה"כ

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

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

₪6790 

סה"כ

     מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה 6 ק”ג 

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה ₪5890 

סה"כ

סה"כ

₪164
ל-36 חודשים

מקרר
+ מכונת כביסה

+ תנור חד תאי ₪2990 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
83

סה"כסה"כ

₪189
ל-36 חודשים

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

מייבשי כביסה
מהמותגים המובילים 

במחירים שחבל לתלות!

ל-36 חודשים
27

החל מ-

₪

תנורים
דו תאיים

במגוון ענק

כל המזגנים מכל המותגים האיכותיים

וגם ב-36 תשלומים!

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

סערת מחירים! 

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

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

מקררי
שארפ

ובלומברג

מקררי
סמסונג

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

מקרר 
ליחידות

דיור

 df מקרר
450

מקפיא
6 מגירות

285031
ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

רק-רק-רק-
החל מ: 1090 ₪סה"כ: 1790 ₪סה"כ: 990 ₪

₪₪₪

13
ל-36 חודשים

 החל
מ-

מכונות
כביסה

במגוון ענק

31
החל מ: 1090 ₪ל-36 חודשים

₪

מכונת כביסה 
קריסטל

8 ק"ג

39
ל-36 חודשים

רק-
סה"כ: 1390 ₪

₪
 החל

מ-
החל מ: 459 ₪

₪
במחירים

הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

כל מוצרי 
החימום

לחורף

מגהצי קיטור
טפאל

מבחר 
רדיאטורים 

דלונגי
במחיר

משתלם!

החל מ- 960 ₪



מיניבר שבת החדש והמשודרג 
של חברת לייק ווטאר 
עכשיו במבצע 

מקבלים מיניבר שבת איכותי בכשרות מהודרת של הרב הלפרין שליט”א
כולל התקנה והובלה | אחזקת סננים למשך שלוש שנים | אחריות

רק ב- 36 ₪ לחודש. במשך שלוש שנים

לפרטים חייגו: 2310*
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מאת: יעקב אמסלם

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

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

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

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

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

בעדני  שמעון  רבי  ומרן  שליט"א  הכהן 
הגדולים  הגאונים  הרבנים  ומרנן  שליט"א, 
רבי משה מאיה ורבי ראובן אלבז שליט"א".

הגר"ד יוסף מוסיף ומדגיש כי חל איסור 
בשעות  שלא  גם  המכשיר  החזקת  על 
הנזקים  את  לציין  "למותר  הלימודים. 
משימוש  להיגרם  העלולים  הנוראים 
והניסיון  פרוצים,  ניידים  טלפון  במכשירי 
לירידה  גורם  בהם  השימוש  כי  מוכיח 
ובוודאי  קשים,  ולמכשולות  נוראה  רוחנית 
ראוי  אינו  אלו  במכשירים  שמשתמש  שמי 

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

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

טוב אמן".

מאת: עוזי ברק

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

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

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

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

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

וברחובות.

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

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

אינטרנט כהלכה במקומות העבודה

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

"מרבית התיקים הקשים מקורם 
באינטרנט שאינו חסום כהלכה''

מכתבו של הגר"ד יוסף

הראשל"צ נואם בכינוס

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

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

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

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

www.shainfeld.com האינטרנט

החופשה 
הכי יוקרתית לפסח 

MELIA-שינפלד ב

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

נמצא בהישג יד, ובפסח בעזרת השם זה קורה!



רח' הרצל פינת חזנוב, גדרה | 08-9229930

לאור ההצלחה והביקוש הרב

פינת אוכל
עגולה

2,190 ₪+ 4 כסאות חדר שינה
קומפלט

מיטה + 2 שידות
סלון פינתי1,790 ₪+קומודה +מראה

ראשים מתכווננים
2,390 ₪מבחר צבעים לבחירה ארון הזזה

במבחר צבעים
1.60x2.40₪ 1,390

שיגעון 2016

עסקת חתנים

כורסא
עיצובית

סלון
פינתי ++ עיצובית

₪ 9,990
+מזרן זוגי

טלוויזיה  "32 מתנה הכי זול בארץ!+

ארון+
הזזה

חדר שינה
מזנוןחריטות

+שולחן
שולחן

+ 4 כסאות ++
רק

אין מכירה בסיטונאות

הובלות לכל חלקי הארץ

פתוח כל ימות השבוע: א'-ה' 10:00-21:0, ו' 9:30-13:30, מוצ"ש - חצי שעה מצאת השבת - 23:00 

עד גמר המלאי. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.

מבצעים מטורפים לשבע בלבד 24.1-31.1
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* ניתן לעשות חדרי שינה בהפרדהמסך "32 מתנה
רק 8,990&

הכי זול בארץ

+ מזרן 

* ניתן לעשות חדרי שינה בהפרדה
רק 8,990&

הכי זול בארץ
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מרי  האמריקאית  הסופרת  של  בסיפורה  ההולנדי  הילד  כמו 
מייפס דודג', שסתם עם הזרת את הפרצה בסכר, התייצב השבוע 
שר בישראל והניח את האצבע על הסדק בכותל. מול פרצופו 
הזחוח של נתניהו בישיבת הממשלה, פתח האיש את פיו ותקף 
את ההסדר שהובא להצבעה ובמסגרתו ניתן מעמד ממלכתי עם 
כניסה רשמית מהרחבה הראשית, לאתר קשת רובינסון - כמקום 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ברבות השנים למקפצה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כבוד הח"כים ויישארו בבתיהם?
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עם הראש בכותל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

המחיצה.

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

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

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

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

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

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

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

הכותל. האמת היא 
שהגיעה העת לרענן 

את הבדיחה. מול 
הברכומט שהוצב 

בבני ברק חודשיים 
לפני התאריך המיועד 

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

ביותר בעולם 
להתייעצות ולקבלת 

ברכה

אין שום סיבה שיחסי 
הכוחות המעוותים 

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

מנדט, מה לה כי תלין 
בערב הבחירות על 

המצביעים שימחלו על 
כבוד הח"כים ויישארו 

בבתיהם?

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

<<<

נתניהו טוב לרפורמים. החשיפה בעיתון המבשר לפני 3 שנים
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ידי הסוכנות היהודית. בכך הייתה מושגת בפועל אותה  על 
לרפורמים  רשמית  ממלכתית  גושפנקא  לתת  מבלי  תוצאה 
לא  החרדים  תמכו  בה  אלקין  של  החלופית  הצעתו  ושות'. 
מאשר  יותר  עקרונית  הוועדה,  הקמת  משמעות  התקבלה. 
מקומית. מה שהתחיל בכותל המערבי, יימשך בכותל המזרח 
של ממשלת ישראל. בכל ועדה שתוקם בנושאי דת ומדינה, 
יוצג 'מודל הכותל' כבסיס עקרוני להסכמה חרדית לשיתוף 

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

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

שזה נותן לקנאים.

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

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

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

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

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

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

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

את מקומם לעבים קודרים ומאיימים.

היועץ המשפחתי 

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

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

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

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

פרקליט המדינה שי ניצן.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

רע.

רחבה צבעונית. שרטוטי ההסדר החדש בכותל
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ְֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם: ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד 
ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם 

)שמות כא, א-ב(.
"ִעְבִרי" מלשון עובר מן העולם, העולם הזה חולף 
י  ִקְרבִּ בְּ שָָׁמה  שֶַׁהנְּ ְזַמן  ל  כָּ הכח,  את  בנו  שיש  זמן  וכל 
)מושאל מברכת 'אלקי נשמה'(, עלינו לעמול ולהתייגע 
ולחטוף עוד ועוד מצוות ומעשים טובים שעליהם נקבל 
כַֹח  ְיִגיֵעי  ָינּוחּו  ְוָׁשם  הנצח,  עולם  האמת,  בעולם  שכר 
יז ומפיוט "יונה מצאה בו מנוח" משירי שבת  )איוב ג, 

קודש(.
בעל  מראדין,  הכהן  מאיר  ישראל  רבינו  על  ומסופר 
עולם,  בכל  שמו  יצא  זקנותו  שלעת  חיים"  ה"חפץ 
ואנשים מכל קצוות תבל היו משכימים לפתחו כדי לקבל 
בפריז  הגדולים  העשירים  אחד  החליט  והנה  ברכתו. 
להגיע לראדין ולקבל את ברכתו של החפץ חיים, לשם 
כך השכיר דירה למספר לילות כדי שיוכל להתגורר שם 

עד שיגיע זמנו להיפגש עם החפץ חיים. 
כשהגיע היום המיוחל נכנס העשיר לביתו של החפץ 
ֶנְחָּפזּו  ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  חיים ותדהמה אחזתו, 
העולם  גדול  חיים,  החפץ  של  בית  ו(,  מח,  )תהילים 
ששמעו הולך מסוף העולם ועד סופו )מושאל מיבמות 
טז ע"א(, היה כל כך פשוט ובתוכו היה בסה"כ שולחן 

רעוע כסא שכמעט ונשבר ומיטה.
חיים,  החפץ  את  ושאל  להתאפק  העשיר  הצליח  לא 
)מושאל  החזק  עמוד  הימיני,  פטיש  ישראל,  נר  "רבינו, 
מברכות כח ע"ב(, אינני מבין, זה הבית שכבודו גר בו?" 
השיב לו החפץ חיים בחיוך ואמר: "תאמר לי, בבואך 
ספות  שם  היו  לא  פשוטה,  באכסניה  התאכסנת  הנה 
מפוארות ולא מיטות נוחות, מדוע לא השתמשת בכסף 
שהייתך  בזמן  ויקרים  נוחים  רהיטים  לך  לקנות  שלך 

בראדין?"
"באתי לכאן בסך הכל בתור אורח לכמה ימים", ענה 
העשיר, "ולכן אין כדאי לי להשקיע בחדרי שבאכסניה, 
אך ביתי שבלונדון מפואר הוא עד מאוד ובו אני משקיע 

רבות".
"גם אני אורח בעולם הזה", אמר החפץ חיים, "ולכן 
איני משקיע בדירתי בעולם הזה החולף, אלא אני משקיע 

בדירתי בעולם הבא שתהיה גדולה ומפוארת". 
עושים  כיצד  תשאל  ואם  ואמר,  חיים  החפץ  המשיך 
רבה  )קהלת  רבותינו  שמביאים  במשל  לך  אסביר  זאת, 

ה, יד(:
היה  ע"ב(  סא  )ברכות  שבחיות  פיקח  שהוא  השועל 
בדרכו  רעבונו,  להשביע  מאכל  דבר  וחיפש  מאוד  רעב 
ובריאות,  שמנות  ענבים  ובתוכה  ענבים  כרם  ראה 
להיכנס  ומקום  פירצה  לחפש  כדי  סביב  סביב  הסתובב 
עקא,  דא  אך  להיכנס  ניסה  הגדר,  בשולי  פירצה  ומצא 
השועל?  עשה  מה  בעבורו.  מדי  קטן  היה  בגדר  החור 
החליט לצום שלושה ימים ובכך ירזה ויוכל להיכנס דרך 

הגדר לכרם.
לאחר שהוכחש בשרו של השועל מחמת הצום הצליח 
להיכנס לכרם ואכל מהענבים לתיאבון, אך לאחר שסיים 
לאכול ורצה לצאת, נוכח לצערו לגלות שמרוב שהשמין 
דרך  לצאת  שוב  יכול  אינו  הטעימות  הענבים  מאכילת 
ויצא  נוספים  ימים  שלושה  צם  עשה?  מה  הקטן,  החור 
מהחור במהרה מהפחד והחשש שמא יראו אותו הבעלים 

ויהרגוהו. 
כשיצא השועל פתח פיו ואמר: "כרם כרם, כמה ענבים 
טובות וטעימות יש בך, אך מה זה שווה, נכנסים אליך 
רעבים ויוצאים ממך רעבים, ָערֹם ָיָצאִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי ְוָערֹם 

ָאׁשּוב ָׁשָמה )איוב א, כא(". 
ואם תשאל מה היה על השועל לעשות כדי שבכל זאת 
לכרם  להיכנס  עליו  שהיה  הרי  מהענבים,  ליהנות  יוכל 
לגדר,  מחוץ  אל  ענבים  של  אשכולות  ולהוציא  ולזרוק 

ואו אז יכול היה לאכול בעונג ובשמחה.
הזה  בעולם  משימתנו  אלינו,  והנמשל  המשל,  זה 
לשלוח כמה שיותר מצוות ומעשים טובים לדירת הקבע 
שלנו בעולם הבא, לשלוח עוד ברכה בכוונה, עוד תפילה 
ואמירת תהילים מעומק הלב, ועוד מעשה צדקה וחסד, 
ומעל הכל וכנגד כולם עוד כמה דקות של לימוד התורה 
הקדושה, כך זוכים אנו לבנות את הארמון שלנו לעולם 
הבא, דאלו הדברים היחידים שילוו אותנו לעולם האמת 
פטירתו  בשעת  מ"ט(  פ"ו  )אבות  רבותינו  שדרשו  וכפי 
של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים 
בלבד,  טובים  ומעשים  תורה  אלא  ומרגליות  טובות 

ְּבָׁשְכְּבָך  אָֹתְך  ַּתְנֶחה  ְּבִהְתַהֶּלְכָך  כב(  ו,  )משלי  שנאמר 
ִּתְׁשמֹר ָעֶליָך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחָך. 

במצוות  בתורה  ולרבות  לפרות  שנזכה  רצון  יהי 
בנחמת  לראות  בקרוב  בקרוב  ונזכה  הטובים  ובמעשים 
במהרה  צדקנו  משיח  ובביאת  המקדש  בית  בבניין  ציון 

בימינו, אמן.



ֵיֵצא  ּוַבְּׁשִבִעת  ַיֲעבֹד  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  ִּכי 
ַלָחְפִׁשי ִחָּנם )שמות כא, א-ב(.

ישנם  התורה  בכל  עצומה,  קושיה  מקשים  המפרשים 
ואם  לנו רבותינו,  תרי"ג מצוות מלבד המצוות שביארו 
כן מדוע מכל המצוות בחרה התורה להתחיל לאחר מתן 

תורה דווקא בדיני עבד עברי? 
לקבל  שכדי  דשמייא  בסייעתא  לומר  חשבנו  אלא 
עצמו  להקנות  תחילה  האדם  חייב  התורה  את  ולקיים 
להיות עבד לבורא עולם, בלעדי זה הוא לעולם לא יוכל 
לקיים את התורה, רק אם יקבל וישריש בליבו שהוא עבד 
לבורא עולם וכל מה שיש בעולם שייך לו יתברך, שכל 
מה שקנה העבד קנה רבו )פסחים פח ע"ב(, יצליח הוא 

לשמור ולעשות את מצוות התורה. 
ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים )ויקרא כה, נה(, עבדי הם, ולא 
עבדים לעבדים )בבא מציעא י ע"א(, אנו עבדים לבורא 
העולמים, עבד לאדון הכל, ובכל מצווה שמצוונו צריכים 
רצונו  את  ולקיים  שכלנו  ולהכניע  ראשנו  להרכין  אנו 

כרצונו בלבב שלם, אדם שחי כך, חייו אחרים לגמרי. 
לכן הקדימה התורה הקדושה מיד לאחר מתן תורה את 
דיני עבד עברי, ללמדנו שכדי לקבל את התורה והמצוות 

צריכים אנו להרגיש כעבדים לפניו יתברך. 



ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמְך )שמות כב, כא(.
מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל תמיד היה רגיל לדרוש 
ז'  סימן  חו"מ  חלק  ח"ז  אומר  ביביע  )הובא  זה  פסוק 
מצות  לקיים  בא  כשאתה  ַּתְלֶוה"-  ֶּכֶסף  "ִאם  בסופו(, 
ַעִּמי",  גמילות חסדים להלוות לחברך, תעשה זאת "ֶאת 
כלומר בפני שני עדים, וכפי שפסק השולחן ערוך )חו"מ 
וכל המלווה  עדים,  בלא  להלוות  ס"א( שאסור  ע'  סימן 
בלא עדים, עובר משום לפני עור לא תתן מכשול, וגורם 

קללה לעצמו.
אך אם ברצונך לתת צדקה לעני - "ֶאת ֶהָעִני", תעשה 
זאת "ִעָּמְך" - בינך לבינו, כי ַמָּתן ַּבֵּסֶתר ִיְכֶּפה ָאף )משלי 

כא, יד(, ולא תגרום לו בושה במתן צדקה בפרהסיה.
ונזכה בקרוב  יגביר חסדו עלינו  יהי רצון שה' יתברך 

לראות בגאולת ישראל ברחמים, אמן. 

עולם חולף

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

כדי לקבל ולקיים את התורה 
חייב האדם תחילה להקנות 

עצמו להיות עבד לבורא עולם, 
בלעדי זה הוא לעולם לא יוכל 

לקיים את התורה, רק אם 
יקבל וישריש בליבו שהוא 

עבד לבורא עולם וכל מה שיש 
בעולם שייך לו יתברך, שכל מה 
שקנה העבד קנה רבו )פסחים 
פח ע"ב(, יצליח הוא לשמור 

ולעשות את מצוות התורה
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לבאר  הרבו  התורה  מפרשי 
את  לפתוח  התורה  בחרה  מדוע 
לאחר  תיכף  והדינים  המצוות 
בפרשת  תורה  ומתן  הדברות"  "עשרת 
הקשורים  וההלכות  עברי  עבד  מכירת 
בפרשה  לפתוח  נכון  היה  לא  וכי  בזה? 
והאמונה  הדת  בעיקרי  או  יותר?  חיובית 

והקשר שלנו אל בוראנו?
ה'שם  של  דבריו  את  להביא  בחרתי 
בעל  אביו,  דברי  את  המצטט  משמואל'  
ה'אבני נזר', שמפרש את פרשת עבד עברי 
שש  במספרים  הגנוזה  הסמליות  פי  על 
השבוע  ימי  לששת  גם  הקשורים  ושבע, 

ולשבת.
את  מקום  בכל  מסמל  שש  המספר 
יש  דבר  לכל  שהרי  החיצונית,  המעטפת 
מארבע  אותו  העוטפים  צדדים  ששה 
זאת  לעומת  ולמטה.  ומלמעלה  רוחות, 
המספר שבע, מבטא את הנקודה הפנימית 
וזוהי  הכל,  מתרכז  שסביבה  והמרכזית 

נקודת הקדושה המהווה הכל.
נזר',  ה'אבני  מבאר  אלו  דברים  ברוח 
שש  של  עבדות  מאפשרת  שתורה  שמה 
בן  של  החיצוני  שבמישור  היינו  שנים, 
בשנה  אולם  העבדות.  בו  תיתכן  ישראל 
לחופשי.  לצאת  חייב  הוא  השביעית 
של  הקדושה  הפנימית  שהנקודה  לאמור 
להשתעבד.  יכולה  אינו  לעולם  היהודי 
משפט  שבין  ההקבלה  מצויה  זו  בנקודה 
העבד העברי לבין שבת קודש. בששת ימי 
המעשה מודגש חלקו החיצוני של האדם, 
בעשיית  עמל  גופו  אלו  בימים  שהרי 
המלאכות. אך השבת כדבריו של ה"זוהר" 
יומה של הנשמה הפנימית,  הקדוש, היא 
ולכן התורה אוסרת בה כל מלאכת חומר.

עם  על  נגזר  הגלות  עונש  בכדי,  לא  
כדבריו  עבדים,  שחרור  אי  בעוון  ישראל 
שמעתם  לא  "אתם  הנביא:  ירמיהו  של 
אלי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, 
הנני קורא לכם דרור...", וגם בעוון חילול 
"לא  קי"ט(  )שבת  בגמרא:  נאמר  השבת 
בה  שחללו  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה 
שיעבוד  מהווים  שניהם  כי  השבת",  את 
הנקודה הפנימית היהודית. וכאשר נקודה 
את  להקב"ה  שאין  הרי  מחוללת,  זו 
"ושכנתי בתוכם" – בתוך כל אחד ואחד, 
שהיא הנקודה הפנימית שלנו, ועל כן אנו 
לעבדות  וביציאה  הבית  בחורבן  נענשים 

וגלות.
כך שבפרשת עבד עברי יש מסר עמוק 
כל  של  הפנימית  הנקודה  של  לערכה 
יהודי שתמיד נשארת קדושה. וגם בתהום 
הטומאה עולה נקודה זו לבסוף ומצליחה 
להאיר את הנפש היהודית. שעבוד הנפש 
עד  החיצוניות  על  רק  לחול  יכול  והרוח 
הנקודה  אך  כולו,  את  תקיף  שאפילו 

הפנימית של היהודי תמיד תישאר קשורה 
נבחרה  כן  ועל  בו.  ודבוקה  עולם  לבורא 

היא לפתוח את מצוות התורה.
את  מביא  רש"י  הפרשה  בהמשך 
אוזן  ראתה  "ומה  יוחנן  רבי  של  דבריו 
אוזן  אלא  איברים?  שאר  מכל  להירצע 
זאת ששמעה בהר סיני "כי לי בני ישראל 
עבדים" והלך וקנה אדון לעצמו תרצע". 
על  הלא  ולכאורה  כ'(.  פרשה  )מכילתא 
זהו  המצוות  מתרי"ג  ועבירה  עבירה  כל 
כל  את  הרי  כי  להיות.  שצריך  העונש 
המצוות - עשה ולא תעשה, שמעה האוזן 
בהר סיני. ומדוע רק על קנית אדון לעצמו 
גניבה,  על  ולא  אדם  של  אוזנו  נרצעת 

שקר, לשון הרע וכדו'?
הוא  אדם  של  אמונתו  שיסוד  י"ל 
יהודי, למרות שעובר על מצוות  שקובע. 
התורה, באם לא החליף אדון לעצמו, אזי 
בתת הכרתו ובתת מודע שלו, הוא מקבל 
מלכי  שמלך  ויודע  שמים  מלכות  עול 
והשליט,  האדון  הוא  -הקב"ה  המלכים 
את  לרצוע  סיבה  עדיין  אין  כך  ומשום 
זה  ראו  בו,  שמביט  מי  לכל  ולומר  אוזנו 
כפר באדונו ומלכותו של הקב"ה. אבל אם 
הוא ממליך עליו מלך אחר, ומשעבד גם 
את הנקודה הפנימית שבו – מספר השבע, 
אזי מעשיו חצו את כל הגבולות, וצריכים 
להראות את מעשיו ודרכו הפסולה לעיני 

כל לבושתו.
דבר  היא  אוזן  רציעת  בימינו  לצערנו 
ומשמעות,  בה שום סמליות  ואין  מקובל 
אך לא כן בדורות שעברו. האגדה מספרת 
ממקור  היא  עניבה  עניבת  של  מקורה  כי 
שהיה  קדומה  ממלכה  על  מסופר  פסול. 
בחבל,  תליה  ע"י  מוות  דין  גזר  בה  נהוג 
ומי שחננו המלך מגזר דין מוות מסיבה זו 
או אחרת, חובה הייתה עליו לכרוך חבל 
ושהוא  צווארו כעדות לכך שניצל,  סביב 
ברבות  המלך.  של  לחסדו  חייו  את  חייב 
השנים 'השתכלל' החבל והפך לפיסת בד, 
ובהמשך התאימו את הבד לבגד שלבשו 
באותו יום, ואז החליפו אותו לצבע נוגד 
אגדת  וזוהי  השתכלל,  והקשר  ומחייה, 
חבל  שגם  כך  העניבה.  של  תולדתה 

ההצלה נהפך לבגד המכבד אדם.
את  למוסס  הרע,  היצר  של  תפקידו 
עבירה.  בעוברי  שיש  והסמליות  הרתיעה 
אך עלינו לזכור את המקור שבא ללמדנו 
להיות  צריכה  תמיד  הפנימית  שהנקודה 

טהורה.
השבוע נפל דבר בישראל בענין רחבת 
כי  תפילה  לישא  עלינו  המערבי.  הכותל 
היהודית  והנקודה  בינה  תועים  ילמדו 
שבהם תאיר עליהם וחומות הקדושה לא 

יפרצו בהיכלו של מלך.

הנקודה הפנימית ביהודי 

העמוד 
טעון 
גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

הציבורמוקד 

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

מאושר

בעלות שיחה רגילה

מוקד הציבור:
03-619-4444

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם



500 מ”ר של כלי בית ומתנות

* פריטים לדוגמא    |     מחלקת קריסטל עם מותגי               ו-           הגדולה בארץ !

כנפי נשרים 64 ירושלים  02-991-2221 | שעות פתיחה: ימים א' -ה' 9:00-21:00  יום ו' 9:00-13:00 
ניתן להשיג את  הפריטים גם בסניפנו ברח' קינג גורג' 16 ירושלים 02-6481449 
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פריט ראשון
30% OFF

פריט שני
50% OFF

פריט שלישי
70% OFF

DECANTER

VASE

6 TUMBLER

VASE

SAFARI GOLD :דגם

SEGMENT :27 ס"מ דגם

SAFARI GOLD :דגם

ORBIT :21 ס"מ דגם

bowl FLORALE :20.5 ס"מ דגם

PLATE METROPLITANE :21.5 ס"מ דגם

&30090

&13990

&51090

&16790

&8290

&4890

&5890

&3490

&3590

&2090

&21490

&9990

&36490

&11990

&12890

&5990

&21890

&7190

 30%
הנחה!

 30%
הנחה!

 30%
הנחה!

 30%
הנחה!

 30%
הנחה!

 30%
הנחה!

 50%
הנחה!

 50%
הנחה!

 70%
הנחה!

 70%
הנחה!

 50%
הנחה!

 50%
הנחה!

 50%
הנחה!

 50%
הנחה!

 70%
הנחה!

 70%
הנחה!

 70%
הנחה!

 70%
הנחה!

&19990

&42990

&72990

&23990

&11790

&6990
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הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

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

            

03-6162228

■













דירות 
למכירה

דופלקסים







+5 חדרים



וילות ובתים
3-3.5 חדרים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן
■








2-2.5 חדרים

+5 חדרים

■












 ■











■














■














■





3-3.5 חדרים

 ■









לפרסום
בלוח

03-6162228

■



מחפש עבודה/
מכון פלאי עצמך?

הכתב

052-7195699

הכוונה מקצועית ע"י
הרב נתן מושקוביץ

גרפולוג מומחה

דופלקסים
■






■












+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

הסרת שיער
בלייזר 
לגברים

ללא 
גילוח 
בפנים

מבצע - טיפול ראשון 49.90&

הסרת שיער
בלייזר
לנשים 

ללא 
גילוח 
בפנים

לפרטים: 1-700-702-109

ע"י מטפל גבר

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■






■














■












 ■













פנטהאוז ודירות גן

■









דופלקסים

4-4.5 חדרים
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amitayperfectprocoil
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wwwaduardmecoil
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yosiyagengmail

com
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wwwaduardmecoil
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■ ירד המחיר! ברח' 
הראשונים, 3 חד' ק"ב, 

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

עד היסוד, 1,050,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

■ ברח' אהרון דב, חזית, 
3 חד' ענקיים, כ- 100 
מ"ר, ק"א, 1,280,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 348# בלעדי! מיקום מצוין, 
קרקע, 4.5 חד', 90 מ"ר+ יח' דיור 

גדולה+ מחסן, 600,000 ש"ח. 
תיווך חסידים 057-7361080 

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

■ 1180# בלעדי! בשכונת כנען, 
4 חד', 112 מ"ר+ אופ' 470,000 

ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 
072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ בחפץ חיים, ק"א, כ- 120 
מ"ר, 3 כ"א, עורפית, 4.5 חד', 

מטבח נפרד, יח' הורים 1,070,000 
______________________________________________)32-32(ש"ח. 050-6610501 סתיו

■ בשעריה פרטי, קוטג' 6 חד'+ 
ממ"ד+ מרפסת שמש, גינה, 2 

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

■ וילה 220/780 7 ח', ליד הכולל 
הרב יורם אברג'ל, 1,500,000 ש"ח. 

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עורף שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונוף 
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נוף + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.o�ce.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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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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בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון

ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom

■






mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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מושב עלמה

מושב תרום
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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

5 בקתות עץ+מבנה מרכזי

מבצע 
אמצע השבוע
590 & ללילה

למשפחה
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AMERICAN TAX BENEFITS
שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

הטבת מס עד
$1000 לילד

מומחים באזרחות ארה"ב לילדים ונכדים 
הכנת דוחות סטנדרט תוך 24 שעות

 IRS  מאושרים  ע"י  קבלת החזר החל מ- 14 יום

08-8660940

הטבת מס עד
1000 $ לילד

מומחים באזרחות ארה"ב לילדים ונכדים
הכנת דוחות סטנדרט תוך 24 שעות

IRS מאושרים ע"י קבלת החזר החל מ-14 יום

החלה הגשת08-8660940
2015 
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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

₪

₪

₪

■











■










■








■










■






■








■







■





■






■





■








■






■





■




■







הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54
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ראש פינה                               
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wwwhapagodacom





מכוניות
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קאיה

פיז'ו
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יונדאי

ניסן
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מוצרים 
rושירותים
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 
במצב טוב, טרייד אין- החלפה

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
050-2030007
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children place
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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laviegsinscoil
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לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת
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חירום

תחבורה
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המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר
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rivkagmailcom
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JOBSimagestore
coil
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jobsmyfacecoil
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מחסנאי/ת 
לח. אלקטרוניקה

ניפוקים, קליטות, ספירות, קיוטים
ידע בתוכנת  ERP פריוריטי  

נכונותלשעות עבודה מאומצות
-חרוץ, מוסר עבודה גבוה-
elits@elmomc.com :קו"ח למייל  
טלפון: 03-9292304   
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לחברת ניהול פרוייקטים 
דרושים:

מהנדסי בניין, 
מנהלי פרוייקט,
מהנדסי ביצוע 

ופיקוח

052-2815264

לרציניים 

משרות 

לטווח ארוך

■
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ygmailcom

נתן: 053-5230211

נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@spotnik.co.il או במייל
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למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/יות מכירותדרושים/ות 

052-2421553
shay@lottodeal.co.il

שי
שכר גבוה למתאימים

? ? 
 

  

  
  
  

 + 


 “ 
30

6:009:00   | 9:001:00  

  0 3 77178 4 5  
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קו עיתונות דתית / 7994921 / 

בחירת יו"ר דירקטוריון לקופת חולים מאוחדת
קופת חולים מאוחדת )להלן: "מאוחדת"( מודיעה בזאת על פתיחת הליך לבחירת 

יו"ר דירקטוריון מאוחדת 
הועדה הציבורית )להלן: "הוועדה"( מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד להציג מועמדותם.

להלן תנאי הסף הנדרשים:
תושב ישראל בגיל 25 ומעלה;   .1

2.  מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים, כמפורט בהוראות סעיף 14.7.1 לתקנון הקופה, כדלקמן:
2.1.  הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מדיניות   
ציבורית/מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי 

השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של הקופה;
2.2.  הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות   

בשניים או יותר מאלה:
בתפקיד בכיר בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; )א(     

)ב(  בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או     
משפטיים;

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הקופה. )ג(     
2.3.  במקרים חריגים רשאית הועדה, מנימוקים מיוחדים, לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בסעיף 2.1   
לעיל, אם הוא בעל נסיון מצטבר של שתים עשרה שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף 2.2 לעיל, 

שמתוכן שש שנים לפחות - בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של הקופה. 
יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לגמול כמקובל בקופה וכפי שיאושר ע"י הממונה על השכר באוצר.

הליך הבחירה יתבצע ע"י ועדה ציבורית אשר הוקמה מכח סעיף 11 לתקנון. בראש הוועדה עומד כב' השופט 
בדימוס מר אילן שיף וחבריה: עו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית - בנק ישראל; פרופ' מומי דהן, חבר סגל 

בית הספר למדיניות ציבורית – האוניברסיטה העברית.

הרואה עצמו מתאים מוזמן להגיש את מועמדותו למזכיר הועדה, עו"ד מומי דהן, בכתובת רח' החילזון 5 רמת גן, 
 .office@gld-law.co.il :טלפון 03-5618618 או לכתובת דואר אלקטרוני

על ההצעה להגיע לא יאוחר מיום 28.2.16 בשעה 14:00. על המגיש מוטלת האחריות לוודא שההצעה נתקבלה 
עד המועד הנ"ל.

את ההצעה יש להגיש באמצעות טופס מתאים אותו יש להוריד מאתר האינטרנט של הקופה בכתובת: 
 .www.meuhedet.co.il

להצעה יש לצרף פירוט קורות חיים ומסמכים המעידים על השכלה. את המסמכים יש להגיש ב-4 העתקים.
יובהר כי מי שיבחר לכהונת יו"ר הדירקטוריון, ואינו חבר קופת חולים מאוחדת, יהיה חייב לעבור להיות חבר הקופה 

או להגיש בקשה כאמור, טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.
לוועדה הציבורית שמורה הזכות לזמן לראיונות את המועמדים המתאימים וכן לפנות לאנשים נוספים ולבקשם 

להגיש מועמדות.

הנוסח וההוראות המחייבים הם אלו המופיעים בתקנון הקופה העומד לעיון באתר הקופה. 
מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד
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