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זמני כניסת ויציאת השבת

מה עומד מאחורי המתקפה של שר האוצר משה כחלון על הח"כים החרדים?

נתוני הלמ"ס שמצביעים על כישלון מוחלט של כחלון בתחום הדיור מאלצים אותו לפתוח 
תקופת  את  שמזכירות  באמירות    מדומות  הצלחות  להציג  כדי  חדשות  חזיתות 
ההון  בעד  כלוחמים  החרדים  הנציגים  השבוע  הוצגו  לפיד  האוצר  שר 
עיתונות"  ב"קו  הפרסום  בעקבות  ראשון:  פרסום    החרדי  השחור 
לחרדים  מסומנים  מכרזים  לשיווק  היוזמה  כי  ליועמ"ש  המשנה  קבע 
עד  תעוכב  הדיור  בקבינט  ההצבעה  התוצאה:    חוקתית  אינה 
לפוליטיקה בי"ס   / בסוגיה  מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש  להכרעת 

אלפי חסידי סאטמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר בשמחת נישואי בן ראש ישיבת 
סאטמאר ובשבת שבע ברכות מרוממת שהתקיימה במירון / עמ' 12

הביקור ההיסטורי שערוריה

/ עמ' 12

נהג 
אוטובוס 
הדמים 
קיבל 

בחזרה את 
רישיונו

אושר פרסום ההקצאות למוסדות 
החינוך לשנת הלימודים תשע"ז

אושרו לפרסום ההקצאות 
למוסדות החינוך לשנה"ל 

תשע"ז  הפרסום מגיע כהמשך 
להיערכות המוקדמת לשנת 

הלימודים תשע"ז, שתפתח בעז"ה 
בעוד כמחצית השנה / עמ' 4

ישיבת היערכות 
לקראת פורים

השבוע התקיימה ישיבת היערכות במשרדי 
עיריית אלעד לקראת ימי הפורים  בישיבה 
נדונו דרכי הפעולה לשמירת הסדר / עמ' 6
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, פישל רוזנפלד, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

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

אושר פרסום ההקצאות למוסדות 
החינוך לשנת הלימודים תשע"ז

אושרו לפרסום ההקצאות למוסדות החינוך לשנה"ל תשע"ז  הפרסום מגיע כהמשך להיערכות המוקדמת לשנת 
הלימודים תשע"ז, שתפתח בעז"ה בעוד כמחצית השנה

מאת: אהרן נצר

נמשכת ההיערכות המוקדמת לשנת הלימודים תשע"ז, 
שתפתח בעז"ה בעוד כמחצית השנה.

השלב  הגיע  לסמינרים,  הרישום  הליך  השלמת  לאחר 
השני של ההיערכות המוקדמת, כאשר השבוע אישרו חברי 
העירייה את הצעתו של ראש העיר הרב ישראל פרוש לקבל 
שני  לפרסום  להקצאות,  המייעצת  הוועדה  המלצות  את 
שיפעלו  החינוך  למוסדות  ההקצאות  רשימת  של  ואחרון 

בעיר בשנת הלימודים הקרובה.
ההליך התקיים לאחר עבודה מאומצת של כלל הגורמים 

בעירייה, וריכוז החומרים הרב, על מנת להשלימו בשלב 
מוקדם.

הוועדה המייעצת להקצאות, בראשותו של חבר העירייה 
מרכז  עם  יחד  השבוע,  התכנסה  כץ,  מאיר  חיים  הרב 
של  ובסופה  קליין,  ישי  הרב  העיר  ראש  עוזר  ההקצאות 
ישיבה הגישה את המלצותיה על בסיס העבודה המוקדמת 

שנעשתה עם הגשת הבקשות בצורה מסודרת.
נמשכת ההיערכות  פרסום ההקצאות,  לאישור  במקביל 
מיפוי  בהליך  העירייה  החלה  והשבוע  המוקדמת, 
הבעל"ט. שנה"ל  לקראת  המוסדות  צרכי  של  ישיבת אישור פרסום ההקצאות מפורט 

מאת: יעקב פלדמן

הרב  העיר  ראש  לתושבים:  וחשובה  משמחת  בשורה 
שיקום  מבצע  פתיחת  על  השבוע  הכריז  פרוש  ישראל 
בכל  הפתוחים(  הפרטיים  )השטחים  השפ"פים  ושיפוץ 

רחבי העיר.
החל,  שכבר  הציבוריים  השטחים  לשיקום  במקביל 
בעיר,  והעצים  הגדרות  מראה  וחידוש  הגינון  ופעילות 
ישיבות,  של  רב  מספר  האחרונים  בשבועות  התקיימו 
בהשתתפות ראש העיר הרב ישראל פרוש, סגנו ומחזיק תיק 
שי  מר  העיר  לראש  המשנה  קריספל,  צוריאל  הרב  שפ"ע 
נתן ומנהל אגף הגנת הסביבה הר' יצחק לוי, יחד עם אנשי 

המקצוע, כדי לבנות מתווה לקראת הכניסה לשפ"פים.
שנים  כעשור  לפני  שהוגשה  עתירה  בעקבות  כזכור, 
לבית משפט, נאסר על העירייה לגבות תשלום על תחזוקת 
השפ"פים הפזורים בין בנייני העיר, ובעקבות כך הפסיקה 
העבודה של העירייה באותם שטחים. מה שהוביל להזנחה 

רבה והרס רב בגינות הפרטיות בחצרות הבניינים.
המשפטנים  עם  ובהתייעצות  העיר,  ראש  בהנחיית 
בעירייה, ולאחר דיונים ארוכים שהתקיימו כדי למצוא את 
הפתרון לבעיית השפ"פים, הגיעו הצוותים המקצועיים יחד 
עם ראש  העיר הרב ישראל פרוש והמשנה לראש העיר מר 

שי נתן, אל פתרון המצ'ינג, לפיו העירייה תקצה תקציבים 
לעבודות, במקביל להשתתפות נמוכה יחסית של התושבים 
בעלות השיקום. המתווה יתקיים באמצעות שיתוף פעולה 
ליצור  מוזמנים  התושבים  כל  כאשר  הבניינים.  נציגי  עם 
קשר עם אגף שפ"ע בעירייה, על מנת למפות את הצרכים 
לשיקום  עלויות  כוללת  פעולה  תוכנית  ולקבוע  בשטחים, 
יועבר  מהתשלום  חלק  כאמור,  כאשר  הליקויים,  ותיקון 
ואת חלק העיקר תקציב העירייה עבור  ידי התושבים,  על 
העבודות. ההיקף הכספי של ההשתתפות מצד התושבים, 
מכן,  לאחר  לדירה.  ש"ח   400 עד  של  גובה  על  נקבע 
העירייה תמשיך על חשבונה בתחזוקת השפ"פים כדי לא 

להגיע למצב של הזנחה שוב.
תמשיך  העירייה  ולפיו  חשוב,  פרט  מציינים  בעירייה 
רק במתחמים שיעברו את תהליך  את התחזוקה השוטפת 
לעבודות  הצדקה  כל  שאין  משום  המשותף,  השיקום 

תחזוקה במקום שלא שוקם כראוי.
כניסתי  "מאז  כי  אומר  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
כמו  לביצוע,  מטרות  מספר  הצבנו  עיר,  כראש  לתפקיד 
בינוי מוסדות חינוך, קידום הכניסה הנוספת לעיר ושיקום 
השפ"פים בעיר. אני שמח שגם בנושא זה אנחנו רושמים עתה 
התקדמות משמעותית, ויוצאים לדרך חדשה שתשלים את 
 המהפך החזותי בעיר ותוסיף לאיכות החיים של התושבים".

משקמים את 
ה"שפ"פים" באלעד
לאחר ישיבות היערכות רבות, והקצאת תקציב של מיליוני שקלים, 

הודיע ראש העיר על יציאה לדרך חדשה של שיקום ושיפוץ 
השטחים הפרטיים הפתוחים ברחבי העיר

 האם מדובר בגביה נוספת על הארנונה?
תשובה: לא. מדובר בפרויקט חד פעמי לשיקום השפ"פים.

מדובר בתשלום חובה?
לתושבים  העירייה  של  בהצעה  מדובר  לא!  תשובה: 
לבחור  יוכל  תושב  כל  השפ"פים.  לשיקום  פעולה  לשיתוף 
האחרונות  השנתיים  במהלך  לא.  או  למהלך  להצטרף  האם 
להוציא  שמבקשים  מתושבים  פניות  מאות  לעירייה  הגיעו 
לפועל את הפרויקט, וזו נקודת המוצא של העירייה בבואה 

לפרויקט זה.

 מה סכום ההשתתפות לתושב?
תשובה: לגבי כל מתחם פרטי שאליו יגיעו העירייה ונציגי 
התושבים באותו מתחם להסכם, ייקבע סכום עלות השיפוץ. 
בכל מקרה, נקבע כי העלות הגבוהה ביותר לתושב תעמוד על 
400 ש"ח, כאשר ההערכה היא כי מדובר במתחמים בודדים 
בלבד בהם הנזק הוא קיצוני ויש צורך בהרבה עבודה. ברוב 
המתחמים הסכומים יהיו נמוכים בהרבה. חשוב להוסיף כי 

העירייה מצידה מקצה מיליוני שקלים עבור הפרויקט.

 מה כולל השיקום?
צמחיה  שיקום  מתקנים,  גדרות,  מדרכות,  תיקון  תשובה: 

והחזרת השפ"פ לחזות טובה וראויה.

 התשלום יימשך גם לאחר השיקום?
שנדרשת  פעמית  חד  בהשתתפות  מדובר  לא!  תשובה: 
בעקבות העתירה המשפטית מהעבר. לאחר השיקום, תתחזק 
במסגרת  ששוקמו  השפ"פים  את  חשבונה  על  העירייה 

המשותפת לעירייה ולתושבים.

 האם העירייה תנקה את כל השפ"פים?
תשובה: אכן, כפי שהחליט ראש העיר כבר בשנה שעברה, 
ידי  על  כרגיל  יימשך  הפתוחים  הפרטיים  השטחים  ניקיון 

עובדי העירייה, וללא קשר להשתתפות בפרויקט.

שו"ת לתושב
כל השאלות שרציתם לשאול בנושא



 הרגע הזה 
שהוא מגלה 

 שיש לו 
דובי בצלחת

 הרגע הזה 
שהוא מגלה 
 שהוא מגיע 

למתג בלי עזרה

בכל צורה... לבריאות
ארוחת עמק טעימה

ובגדול, מעיין  זול  כל,  זול בשפע, בר  יש חסד,  ניתן למימוש ברשתות:  זה  קופון 
2000, נתיב החסד, שפע ברכת השם, שפע ברכה, רמי לוי מהדרין, ויקטורי מהדרין. 
התמונה להמחשה בלבד. ברקודים משתתפים: 7290014762626, 7290014762619. 
עד  )1.3.16-31.5.16) או  תשע"ו  באייר  כ"ג  עד  תשע"ו  א'  באדר  כ"א  מ-  בתוקף 
גמר המלאי, המוקדם מביניהם. בכל קנייה ניתן לממש קופון אחד בלבד. בנוסף 
להנחות החנות. המידע והמבצע באחריות תנובה. מימוש הקופון מותנה במסירתו

הנחה20%
עמק בצורות לילדים | 200 גרם
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מאת: אהרן נצר

בדיקות  תוצאות  רגועים:  להיות  יכולים  באלעד  ההורים 
מעבדה שנערכו למזון המוגש בצהרונים ברחבי העיר, הגיעו 
השבוע והן מצביעות על איכות אוכל גבוהה, וללא הימצאות 

חיידקים שונים.
המוגש  האוכל  על  תחקירים  התפרסמו  האחרון  בחודש 
בצהרונים במוסדות חינוך ברחבי הארץ, ומהנתונים שנאספו 
עלה כי בחלק גדול מהמקרים נמצאו חיידקים מסוכנים באוכל 

המוגש לילדים הקטנים.
לבצע  העיר  ראש  הורה  העיר,  ילדי  לבריאות  דאגה  מתוך 
באופן מידי בדיקות מעבדה חיצונית לארבעת ספקי האוכל, 

אשר מביאים את התצרוכת היומית לצהרונים באלעד. 
במסגרת התהליך נלקחו דגימות ממגוון רחב של מנות, מכל 
ארבעת הספקים כאמור, בהפתעה, על מנת לבחון את איכות 
המזון בצורה בלתי תלויה. כאשר את הבדיקה ביצעה מעבדת 

'ביו לב' מירושלים.
על פי התוצאות שהגיעו ללשכת ראש העיר, הרי שכאמור, 
שנבדק  המזון  כאשר  רגועים,  להיות  יכולים  באלעד  ההורים 
מכל ארבעת הספקים נמצא תקין ועל פי כל הכללים המחמירים 

ביותר, ללא הימצאות חיידקים מסוכנים לבריאות הילדים.
ראש העיר הרב ישראל פרוש אמר כי "נושא בריאות הילדים 
את  לבצע  הוריתי  עליו.  להתפשר  שאסור  דבר  הוא  בעיר 
הבדיקה כדי לוודא כי המזון שניתן לילדים בריא ותקין. אני 
לעקוב אחר  נמשיך  ובעז"ה  יצאו מעולות,  שמח שהתוצאות 
פי  ועל  גבוהה  נותרת  תמיד  היא  כי  לוודא  כדי  המזון  איכות 

התקנים המחמירים ביותר".

מאת: אהרן נצר

"התרשמתי מאוד מאופי פעילותכם בעיריית  
של  בריאות  מחלקת  מנהל  אמר  כך  אלעד", 
עיריית בני ברק הרב אליהו קוריץ,  בתום פגישת 

עבודה עם ראש העיר הרב ישראל פרוש.
הרב קוריץ הגיע לעמוד מקרוב אחרי פעילות 
עיריית אלעד בתחום הבריאות, הכוללת הסברה 
החלב  טיפות  עם  וקשר  השן,  בריאות  בנושא 

העירוניות וקופות החולים.
ראש העיר סקר בפני הרב קוריץ את הפעילות 

העניפה של העירייה עבור תושבי העיר.
בתום הביקור הודה הרב קוריץ לראש העיר 

על התרשמותו החיובית והעשייה היומית.

מאת: מנדי קליין

העירייה נערכת לפורים באלעד: 
ישיבת  התקיימה  השבוע  במהלך 
ובה  העירייה,  במשרדי  היערכות 
על  לשמור  הפעולה  דרכי  נדונו 
בצורה  אלעד  בעיר  הפורים  ימי 
למסורת  בהמשך  וטובה,  שקטה 
בשנים  השקטים  הרחובות 
האחרונות, תוך שיתוף פעולה של 
למען  העירוניים  הגורמים  כלל 

הדבר.
העיר  ראש  השתתפו  בישיבה 
יחידת  מנהל  פרוש,  ישראל  הרב 
הר'  עירוני  שיטור   – האכיפה 
הנוער  מחלקת  מנהל  שטרן,  אפי 
האגף  מנהל  גמליאל,  יחיקם  הר' 
לוי,  איזק  הר'  הסביבה  להגנת 
ברק  הר'  תרבות  מחלקת  מנהל 
אבי  הבטחון  מנהל  שטיגליץ, 

ואנשי  המשטרה  נציגי  על,  אל 
מחלקת הנוער.

סדרי  נסקרו  הישיבה  במהלך 
במהלך  בעיר  שיפעלו  הכוחות 
העיר  ראש  כאשר  הפורים,  ימי 
לגלות  המשתתפים  את  מנחה 
אפס סובלנות כלפי כל מי שיפעיל 
דבר  "זה  בעיר.  נפצים  ישווק  או 
כדי  הכל  נעשה  ואנחנו  מסוכן 
שהתופעה החמורה הזו לא תגיע 
לרחובות העיר אלעד", אמר ראש 

העיר הרב פרוש.
השנה,  העירייה  כן  כמו 
פורים  אירועי  תתקצב  לראשונה, 
בעיר,  הכנסת  בבתי  מרכזיים 
כאשר המשטרה והפיקוח העירוני 
באזורים  ויסיירו  בדבר,  עודכנו 
המרכזיים כדי לשמור על בטיחות 

המשתתפים באירועים.

ישיבת ההיערכות

קוריץ בלשכת ראש העיר

"התרשמתי מאופי 
הפעילות בעירייה"

מנהל מחלקת הבריאות 
בב"ב הגיע לביקור באלעד

ישיבת היערכות 
לקראת פורים

השבוע התקיימה ישיבת היערכות במשרדי 
  עיריית אלעד לקראת ימי הפורים

בישיבה נדונו דרכי הפעולה לשמירת הסדר 

האוכל בצהרונים - תקין
בעקבות תחקירים שונים שנערכו בכלי 

התקשורת, יזם ראש העיר ישראל 
פרוש בדיקות מעבדה לאוכל המוגש 
לצהרונים באלעד, שהעלו כי האוכל 

תקין וללא חיידקים

כולם מלמדים אותך ייעוץ... 

 אנחנו 
עושים ממך 

יועץ!

בס”ד

היחידה ללימודי תעודה

בעז”ה החלה ההרשמה ללימודי “תעודה” במסלולים: 

• הנחיית הורים וחינוך ילדים
• ייעוץ נישואין ומשפחה

• הדרכת חתנים • הדרכת כלות

יום פתוח והרשמה | כ”ה אדר ב’
 ) 4/4/16( )ברישום טלפוני בלבד(

17.00-19.00 נשים
 19.30-21.30 גברים

בהשתתפות הרב שמחה כהן שליט”א

הנחה מיוחדת תינתן למקדימים להירשם

לפרטים ולהרשמה:

טלפון: 1700-555-714
 info@erencollege.org  :מייל

* הקורסים מיועדים לגברים ונשים – הלימודים בהפרדה   ** תעודה סיום קורס מטעם “ קריית החינוך גבעת וושינגטון”

הלימודים במכון ארנברג בהמלצת גדולי ישראל,
 ובראשם הראשל”צ הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט”א

בין המרצים המובילים בקורס: 
הרב שמחה כהן שליט”א  

הרב חן חנוך גלזמן הכהן שליט”א | הרב רון אל אהרון שליט”א
יעקב ארנברג נ”י, פסיכותרפיסט, ועוד...

הרבנית טובה הניג תחי’ | הרבנית אסתר רבקה טולידאנו תחי’
הרבנית זיוה מאיר תחי’ | ד”ר חנה קטן תחי’  ועוד...



על כל היין והאלכוהולחגיגת מבצעים כיד המלך, מחירים חסרי תקדיםמשתה פורים שמח בבנא משקאות

ניתנת הזכות לבנא מ.א. שיווק בע"מ לשנות   | ופיקדון  המחירים כוללים מע״מ 
על  איסור  חל   | בלבד  להמחשה  התמונות  עת  בכל  המבצע  את  להפסיק  או 
מכירת אלכוהול/משכרים לאחר השעה 23:00 ולמי שטרם מלאו לו 18 | ט.ל.ח.

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

לעשות 
שמח!

*2229
בנא משקאות. המרכז הסיטונאי 

הארצי ליין ואלכוהול

 9 אשר  מסעוד  פינטו  הרב  סגולה  צומת  תקוה  פתח   | תלפיות  א.ת.   27 האומן  ירושלים 
באר שבע מרכז  דרך חברון 21 | מרכז  קסטינה | נתיבות בעלי המלאכה 2 | צומת ביל״ו בוסי סנט ג׳ורג׳ 3
13 השוק  מרכז   עפולה   |  8 המנוף  רחובות   | ביאליק  ק.   192 עכו  דרך  קריון  חיפה 

  MALL 7 קניות  מרכז  בגין,  מנחם  ׀ שדרות   6 הרצל  יבנה  גן  ׀   | קונים  חונים  9, מתחם  לישנסקי  לציון  ראשון 
 ,22 : 0 0 ׳ מצאת שבת עד  4 דק 0 ם  חי ם פתו י פ פעילות סניפים: ימים א׳-ו׳ במוצ״ש כל הסני

    *2229 במספר  ת  לו הפעי ת  שעו בי  לג ם  פרטי  . בנה י ן  ג ו ת  בו רחו למעט 

בסניפים! טעימותחגיגת

בס״ד



באלעד8        ז' באדר ב' תשע"ו 1217/3/16

מאת: מנדי קליין

ועידת החינוך החמישית של ת"ת כלל חסידי שטפנשט 
מאיר  ר'  ציון  שע"י  תורה  אור  בישיבת  התקיימה  אלעד, 

בעל הנס בטבריה.
ליום  וההנהלה  המלמדים  התכנסו  הועידה,  במסגרת 
העומדים  חינוכיים  בנושאים  בעומק  העוסק  גדוש  עיון 
הרה"ג  המוסדות  ראש  התכבד  פתיחה  בדברי  הפרק.  על 
העשור  שנת  את  שציין  שליט"א,  סלמון  יעקב  אברהם  ר' 
לת"ת באלעד על הפריחה והשגשוג בכמות ובאיכות, וציין 
המוסדות  ראש  בכל.  הת"ת  לימין  העומד  העיר  ראש  את 
וימין מקרבת"  התמקד ופתח לדיון בנושא "שמאל דוחה 
ובר  קמצא  על  שמספרת  בגיטין  גמ'  על  דבריו  והשעין 
קמצא שלדעת המהרש"א מדובר באב ובנו, בן סורר ואב 
המרחק את בנו, דעות רבות מצאו לידי ביטוי בדיון פורה 

זה, על השילוב והדרכים בין שמאל דוחה לימין מקרבת. 
מנהל הת"ת הרב מנחם וייס שליט"א התמקד בדבריו על 
חובת ההשתדלות של המחנכים בשביל התלמידים והשעין 
דבריו על המדרש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר איני 

מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחן.
לדיון  העלה  שליט"א  זייבלד  שרגא  הרב  הת"ת  מפקח 
אדם  שבין  בנושאים  העידוד  ודרכי  המבצעים  ענין  את 
לחבירו, במקום התקבלו החלטות על מבצע מקיף של "יהי 
כבוד" שיתפרס על חודשי הקיץ ויכלול את כל הרגישויות 

שקיימים בין התלמידים.
שכאשר  בדבריו  ציין  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
נמצא בביקוריו אצל גדולי ישראל, הם מתעניינים ומביעים 
הערכה גדולה על הת"ת שהרב סלמון הקים באלעד. הרב 
לכיתות  ולהיכנס  בת"ת  לבקר  נוהג  שהוא  הוסיף  פרוש 
והתלמידים,  המלמדים  עם  ולשוחח  בשנה  פעמים  מספר 
כל ביקור כזה מדרבן אותי יותר ויותר לדאוג למבנה קבע 

לת"ת.
הרצאה  מסר  שליט"א  לוי  הרב  הבכיר  המרצה  האורח 
ותלמיד",  תלמיד  בכל  "האמן  בנושא  מרתקת  חינוכית 
הדורות  מגדולי  מדהימים  סיפורים  עם  משולבת  הרצאה 
ופרקי הדרכה למימוש הפוטנציאל מכל תלמיד באשר הוא.
גולת הכותרת של הועידה הייתה במפגש בקודש פנימה 
את  שקיבל  שליט"א  אהרן  מתולדות  אדמו"ר  כ"ק  אצל 
הדומה  מלמד  באומרו  חינוכי,  שיח  בפניהם  ומסר  הצוות 
למלאך ה' צבק-ות שתפקידו לומר לכל תלמיד גדל, כאותו 

מלאך שאומר לכל עשב למטה.
את  מחנכים  אתם  המלמדים:  בפני  הדגיש  כן  כמו 
התלמיד ואת הדורות אחריו וזוהי זכות עצומה. "מלמדים 
הם בבחינת 'מוציא יקר מצולל כפי תהיה'", אמר האדמו"ר 
לכל  פנה  וכאן  גזירות",  לבטל  כח  לכם  "יש  שליט"א, 
לרבי  אמרו  המלמדים  כהנים.  בברכת  לברכו  המלמדים 
ביקש  הרבי שליט"א  זאת  ובכל  כהן,  אתם  והרי  שליט"א 

מכולם לברכו.

אצל כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרון

הסתיימה ועידת החינוך החמישית

הילדים התברכו 
מהאדמו"ר

תלמידי ת"ת ויז'ניץ אלעד הגיעו להתברך 
מפי האדמו"ר ממישקולץ שליט"א

מאת: יעקב פלדמן

תורה  תלמוד  ילדי 
רבניהם,  עם  -אלעד  ויז'ניץ 
חיזוק  דברי  לשמוע  הגיעו 
ולהתברך מאת מרן האדמו"ר 
ממישקולץ שליט"א - מנהיגה 

הרוחני של פתח תקוה.
ויז'ניץ  תורה  תלמוד  ילדי 
ממישקולץ  לאדמו"ר  הגיעו 
בשליחות רבם, מרן האדמו"ר 
ברק,  מבני  שליט"א  מויז'ניץ 

שאמר לרבני התלמוד התורה: 
שכ"ק  בדורנו  זכות  לנו  יש 
שוכן  ממישקולץ  האדמו"ר 
לנצל  לדעת  ועלינו  בתוכנו, 
זה,  קדוש  דבר  את  לטובה 
ולהתחמם  להתחזק  ולהגיע 
האדמו"ר  מרן  של  מאורו 
ממישקולץ שליט"א שהפריח 
את השממה בעיר פתח תקוה, 
תורה  של  למעוז  והפכה 

ויראת שמים.

 ועידת החינוך החמישית של ת"ת כלל חסידי שטפנשט אלעד, התקיימה 
בישיבת אור תורה שע"י ציון ר' מאיר בעל הנס בטבריה

הרב ישראל פרוש בכבוד רב

ראש העיר

הרב חיים מאיר כ“ץ

יו“ר ועדה מייעצת להקצאות

לשכת 
ראש העיר

הזמנה להגשת בקשות להקצאת מבנים עבור מעונות יום 
בתחום העיר אלעד

ביום 06/03/2016 אישרה מועצת העיר אלעד תבחינים להקצאת מבנים למעונות יום,
עיקרי התבחינים שאושרו מפורטים להלן 

17 במרץ 2016

בעדיפות ראשונה - המעונות יוקצו לגופים שקיבלו הקצאה להפעלת בתי ספר יסודים בעיר בי"ס לבנים ובית ספר לבנות (במצטבר) ובתנאי 
נוסף שבית הספר אינו בית ספר צומח, אלא קיימות בו כיתות א - ח ברציפות, כולל ח, בשנה"ל תשע"ה / בשנה"ל תשע"ו.

בעדיפות שניה - יוקצו המעונות לגופים שקיבלו הקצאה להפעלת בתי ספר יסודים בעיר ובתנאי מצטבר שבבית הספר מתחנכים לפחות
100 תלמידים, בכל אחת משנה"ל תשע"ה- תשע"ו.

עמידה ביתר ההוראות המופיעות בחוזר משרד הפנים ובנוהל המשלים של עיריית אלעד להקצאת קרקע.

ההקצאה תתבצע רק בנוגע למבנה, כאשר יתר זכויות הבניה יוותרו בידי העיריה, שתהא זכאית להקצות קומות נוספות מעל למבנה לגופים 
אחרים ו/או למטרות אחרות.

גופים המעוניינים בהקצאת מבנה עבור מעון יום מתבקשים להגיש בקשה בצירוף האישורים והמסמכים שפורטו בתבחינים 
טפסים/בקשות ניתן להגיש ניתן לקבל/להגיש תוך 60 יום מיום פרסום זה  

pniyot@elad.muni.il בכתובת מייל בלבד

להלן רשימת המבנים המיועדים להקצאה

בן זכאי 11

יהודה הנשיא 53-55

רשב"י 5-7

שמעון הצדיק 24

מהרשל

3023

4002

 P 93

3008

P 21

5457/114

5760/24

5758/124

5756/49

5763/46

אל/מק/1/195 ו'

אל/מק/9/3/195

אל/מק/6/195ו

גז/במ/4/195

גז/במ/3/195

H

A

D

B
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שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

 תוקף המבצע עד ה- 24.3.2016 ו/או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף. 
המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה.

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

יריד מצלמות  ומוצרי חשמל 

בכל סניפי הרשת

₪ 17 ₪ 499₪ 289
379 650₪ ₪החל מ-

₪ 299
₪ 399

₪ 99
₪ 199

 מדפסת 
 משולבת+ פקס

מכונת צילום וסורק
 WIFI  כולל 

3 שנים אחריות

בידורית קריוקי 
ניידת

דיסק און קי

₪ 2,290
₪ 2,490

₪ 499₪ 699₪ 649₪ 899

₪ 599
₪  489

מצלמה דיגיטלית 
Canon IXUS175

 X8 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי
 | HD כפתור ייעודי לצילום ווידאו |

סוללת ליתיום | תפריטים בעברית | 3 
שנות אחריות ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon IXUS275
 | X12 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי

אלחוטית WIFI | חיבור HDMI | מסך 
LCD ”3.0 | סוללת ליתיום | 3 שנות 

אחריות ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX610

20 מיליון פיקסלים | זום אופטי גדול 
X18 | אלחוטית WIFI | צילום וידאו 

FULL HD | אפשרות שליטה על 
המצלמה באמצעות הסמארטפון | 

תפריט מלא בעברית | 3 שנות אחריות 
ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX710

 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי ענק 
X30 | אלחוטית WIFI | צילום ווידאו 
איכותי FULL HD 60FPS | תפריט 

מלא בעברית | 3 שנות אחריות ע”י 
קרט ניופאן

 הכי מצטלם 
בטרקלין חשמל כהלכה

מחשב נייד “15.6
 Intel Core i3 | 4005U מעבד

 High |  איכותי LED מסך | ®INTEL
Definition | דיסק קשיח ענק בנפח 

500GB | יבואן רשמי

מסך מחשב 
21“

כרטיס זיכרון 
 SD8GB
מתנה!

₪ 1,399
₪ 1,290

רדיו דיסק מערכת 
 סטריאו

ניידת
טייפ |
USB

טלפון
מתנה

בשווי 59 ₪

 | 8GB
| 16GB
32GB

 DELL מחשב נייד 
| hdmi מסך  “14 | חיבור

3 חיבורי USB | מערכת הפעלה 
 | windows 10 

 32GB דיסק קשיח



עיר התורה שקרובה אליך

 ראה דברי
 הגר”י זילברשטיין שליט”א

 נתיבות חיים
שער א’ פרק ב’ סעיף ס”ג

נוהג בפורים?
על פי הלכה אסור לנהוג 

לאחר שתיית משקה 
אלכוהולי, אפילו לאחר 

שתייה מועטת ביותר.
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מאת: שמעון דן

אחרי אישור חוק המקוואות אמש בוועדת 
ח"כ  החוק,  יוזם  מצהיר  לחקיקה,  השרים 
רבים  מאמצים  "השקענו  כי  גפני,  משה 
שמא  החשש  בשל  ורק  אך  החוק,  לקידום 
בדל  איזו  ישנו  כביכול  רושם  להיווצר  עלול 

של הכרה ברפורמים".
גפני הבהיר כי "מבחינה ציבורית ביקשנו 
לגדוע את ההליך הזה שאינו מתחיל, ולעולם 
ועד לא נכיר ברפורמים אשר פוגעים בתורה 
הליך  שיחל  לנו  חשוב  היה  לכן  וביהדות, 
החקיקה באופן מיידי, שכל העולם ידע שלא 
תחום,  בשום  ברפורמים  הכרה  שום  תהיה 
צורה ונושא. לכן ראינו גם ביהדות התורה וגם 
יאושר  שהחוק  בזה  עליונה  חשיבות  בש"ס 
באופן מיידי, כאשר לכל הפחות תחילת הליך 

החקיקה יהיה כבר השבוע".
לענייני  ועדת השרים  אישרה  ראשון  ביום 
חקיקה את "חוק המקוואות" של ח"כ משה 
גפני, על פיו ניתן יהיה לטבול במקוואות רק 
הרבנות  לאישור  בכפוף  הלכתיות  טבילות 
בג"ץ  את  החוק  עוקף  בעצם  בכך  הראשית. 

גם  לאפשר  וביקש  שהוגש  המקוואות 
לרפורמים לטבול במקוואות ברחבי הארץ.

במליאת  להצבעה  לעלות  אמורה  ההצעה 
הכנסת כבר בשבוע הבא, תוך ניסיון להשלים 
"האמירה  האפשרית.  במהירות  החקיקה  את 
ספק  שום  שאין  ודאית  היא  הציבורית 
הכרה  תהיה  שלא  הזה,  בעניין  גמגום  ושום 
ברפורמים בשום תחום ובשום נושא", אומר 

ח"כ גפני.
באותו  המשיך  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
קו והבהיר כי על ראש הממשלה לבחור בין 
"הבהרנו  התורה'.  'יהדות  לסיעת  הרפורמים 
תוכל  לא  התורה  יהדות  כי  הממשלה  לראש 
לשתף פעולה עם ממשלה במכירה ברפורמים 
התורה  לרמיסת  ורגל  יד  להם  ונותנת 

וההלכה", אמר ליצמן.
הממשלה  ראש  "על  כי  ליצמן,  אמר  עוד 
הרפורמים  את  מעדיף  הוא  האם  להחליט 
פסיקות  בארץ.  החרדים  את  או  לארץ  בחוץ 
חלקה  כל  הורסת  הרפורמים  לטובת  בג"ץ 
אדום  קו  וזה  בישראל  הדת  בתחומי  טובה 

שלא נשלים עימו".

מאת: שמעון דן

שבועות לאחר תאונת האוטובוס הקטלנית 
בקו 402 שגבתה את חייהם של 6 בני אדם, 
נהג  אודות  חדשים  גילויים  מתפרסמים 
בעברו  מעורב  שהיה  ביטון  חיים  האוטובוס 

בתאונת דרכים נוספת.
המחדלים  בשרשרת  כי  מתברר  כעת 
שהובילה לתאונה הייתה קשורה גם משטרת 
ביטון  חיים  שהנהג  לאחר  בעצמה,  ישראל 
מקצין  הנהיגה  רישיון  את  לידיו  חזרה  קיבל 
קצין  דומה.  בתאונה  מעורבות  לאחר  תנועה 

המשטרה קבע אז כי אין בנהג מסוכנות.
בדצמבר 2013 נפגעו 18 בני אדם בתאונה 
 1:00 בשעה  אגד  של  קו  באותו  שאירעה 
במשאית.  האוטובוס  התנגש  אז  גם  בלילה. 
הנהג, חיים ביטון, זומן לאחר התאונה להליך 
לו  להחזיר  הוחלט  בסופו  במשטרה.  שימוע 
לחזור  לו  לאפשר  ובכך  הנהיגה,  רישיון  את 

לעבודה מלאה על הכביש.
חמישה ימים אחרי התאונה ב-2013  מסר 
של  התנועה  אגף  לקצין  גרסתו  את  ביטון 
את המשאית  "ראיתי  ואמר:  ירושלים,  מחוז 
ולא הערכתי נכון את המהירות שלה. ראיתי 
ואז  אותי,  שעקף  האמצעי  מהנתיב  רכב 
פגעתי במשאית. אני מבין שזאת אחריות שלי 

לגרימת התאונה".
המשטרה  קצין  הבהיר  השיחה  במהלך 
לביטון כי הוא עבר עבירות של נהיגה בחוסר 
תאונה.  וגרימת  מרחק  אי-שמירת  זהירות, 
אולם למרות זאת קבע הקצין כי מדובר ב"נהג 
ותיק, עבר לא מכביד, לא ראיתי מסוכנות", 

והחליט כאמור להחזיר לו את רישיון הנהיגה 
מידית.

שביטון  לאחר  חודשים,  שמונה  כעבור 
החליטה  באגד,  בעבודתו  לשגרה  חזר  כבר 
בגין  אישום  כתב  נגדו  להגיש  המשטרה 
נהיגה  רווח,  על  אי-שמירה  של  עבירות 

בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק. 
הסכימה  המשטרה  האישום,  כתב  למרות 
להסדר טיעון מקל שנחתם עמו. ביטון הואשם 
של  בעבירות  והורשע  מתוקן  אישום  בכתב 
זהירות  בחוסר  נהיגה  מרווח,  אי-שמירת 
חן  אביטל  השופט  לנזק.  הגורמת  והתנהגות 
מבית משפט השלום בירושלים גזר על ביטון 
עונש של 120 שעות לטובת הציבור, 45 ימים 
שלושה  בלבד,  בפועל  נהיגה  רישיון  פסילת 
חודשי פסילה על תנאי וקנס כספי בסך 500 

שקלים.
לשימוע  בנוגע  בתגובה  נמסר  מהמשטרה 
ב-2013:  התאונה  לאחר  לביטון  שנערך 
דעתו  שיקול  עת,  באותה  העניין,  "בנסיבות 
המלצתו  גם  כמו  מוצדק,  היה  הקצין  של 
אותה  בגין  הנהג  נגד  אישום  כתב  להגיש 

תאונה".

אחרי אישור חוק המקוואות ביום ראשון בוועדת השרים לעניני 
  חקיקה ציינו ח"כ גפני ושר הבריאות ליצמן את ההישג

גפני: "לא תהיה הכרה ברפורמים בשום תחום"  ליצמן: "על 
ראה"מ להחליט אם הוא מעדיף את הרפורמים או את החרדים"

לא תהיה הכרה ברפורמים
גפני וליצמן אחרי אישור חוק המקוואות

שבועות לאחר תאונת האוטובוס הקטלנית בקו 402 שגבתה את 
חייהם של שישה בני אדם, מתפרסמים גילויים חדשים אודות 
נהג האוטובוס  לאחר תאונת דרכים נוספת בה היה מעורב 

בעבר, הוחזר לו רישיון הנהיגה ונקבע כי אינו מסוכן

שערוריה: נהג אוטובוס הדמים 
קיבל בחזרה את רישיונו

תאונת הדמים בקו 402 )צילום: פלאש 90(

מאת: עוזי ברק

חתונה  התקיים  שעבר  רביעי  ביום 
בסאטמר כאשר הגרח"צ מייזליש שליט"א 
ראש ישיבת סאטמר הוביל את בנו לחופה 
בשעטו"מ, וכמו בכל חתונה הגיע והופיע 
כ"ק האדמו"ר מסאטמר לפאר את השמחה 

הרוממה.
הכיכר  ברחבת  התקיים  החופה  מעמד 
ברק,  בני  העיר  במרכז  סאטמר  שיכון  של 
חסידים  אלפים  של  ציבור  בהשתתפות 
נתכבד  קידושין  סידור  עם  ומחו"ל,  מארץ 
סב  לגיסו  מיד  אותו  מסר  והוא  האדמו"ר 
החופה  אחרי  מוויזניץ,  האדמו"ר  החתן 
ופרצו  לקהל,  מברכותיו  האדמו"ר  האציל 

בשירה ובריקודים על פני הרחוב.
'לאגו'  באולם  החתונה  התקיים  אח"כ 
מנהג  התקיים  כשבהמשך  לציון,  בראשון 

את  הקפיץ  כשהאדמו"ר  טאנץ  המצווה 
השעות  עד  מצוה  של  בריקודים  הקהל 

הקטנות של הלילה.
של  ביקוריו  משאר  בשונה  הפעם 
האדמו"ר בארץ, לא מנע את קהל חסידיו 
ברכות  שבע  השבת  עקב  וזאת  עמו  לבוא 
מירון  ביישוב  שהתקיימה  ההיסטורית 
למעלה  הגיעו  השבת  לקראת  שבצפון, 
ואירופה,  מארה"ב  אורחים  מ-5000 
כשמערכת אירגונית של 300 עסקנים ניצחו 

על המלאכה לארגן את כל השבת.
לשמש  במירון  הוקמו  ענק  אוהלי   7
בתור אולמות לתפילות לסעודות ולעריכת 
מעמד  הי'  השבת  של  השיא  השולחן, 
ההדלקה במוצ"ש על רחבת החצר מאחורי 
איש  רבבות  בהשתתפות  הרשב"י  מערת 

שגדשו את המקום בהתרגשות עילאית.

אלפי חסידי סאטמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר בשמחת 
נישואי בן ראש ישיבת סאטמאר ובשבת שבע ברכות מרוממת 

שהתקיימה במירון

הביקור ההיסטורי

צילומים: משה גולדשטיין
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יהודים שביקרו בציון אבי תנועת המוסר ברוסיה גילו 
כתובות נאצה חמורות על הקבר עצמו, וכן על השלט 

שמוצב על גדר בית הקברות שבו נמצא הציון

אחרי החלטת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על הסגת 
כוחותיו מסוריה - הבוקר מפרסם ערוץ 'רוסיה 24' 
תמונות ראשונות מהאזור, בהן נראים חיילי רוסים 
מעמיסים ציוד צבאי למטוסים בדרך חזרה למולדתם

מאת: חיים רייך
 

לאחר שהגיעה  היהודי  בעולם  כבד  זעזוע 
של  קדשו  ציון  חולל  כי  המכאיבה  הידיעה 
אבי תנועת המוסר רבי ישראל מסלנט זי"ע, 
בעיר קניגסברג, כהיום קלינינגרד שברוסיה. 

הקבר  על  התגלו  חמורות  נאצה  כתובות 
בית  גדר  על  שמוצב  השלט  על  וכן  עצמו, 
על  הידיעה  הציון.  נמצא  שבו  הקברות 
חילול קברו של אבי תנועת המוסר התקבלה 
בעולם  ועסקנים  רבנים  בקרב  בתדהמה 
המעשה  על  לשמוע  שנחרדו  כולו  היהודי 
והדרישה העולה מעליה לתקן את  המזוויע, 
כבודו  על  ולהגן  האפשרי,  בהקדם  המעוות 

של אותו צדיק וקדוש. 
היה  כבר  שנים  מספר  לפני  הנמסר,  עפ"י 
עסקנים  התערבות  ולאחר  דומה,  מעשה 
על  תגן  כי  המקומית  המשטרה  הבטיחה 
על  יחזרו  לא  אלו  שמעשים  בכדי  האתר 
פנתה  בקלינינגרד  היהודית  הקהילה  עצמם. 
למשטרה בתביעה לחקור בהקדם את האירוע 
החמור, בכדי למצות את הדין עם הפורעים, 

ולהבטיח הגנה על אתר הציון. 
ישראל  רבי  עבר  תרי"ז  בשנת  כידוע, 
שבגרמניה,  קניגסברג  לעיר  זי"ע  מסלנט 
ציר  על  סובב  תרי"ח  ומשנת  רוסיה,  כהיום 
בכל  כאשר  וצרפת,  גרמניה-רוסיה-ליטא 

המוסר  תנועת  תנועתו  את  מפיץ  הוא  מקום 
ומעמיד תלמידים.

במקום  הושלם  שתפקידו  הרגיש  כאשר 
הלאה.  והמשיך  חפציו  את  ארז  מיד  כלשהו 
קניגסברג,  לעיר  חזר  יותר,  מאוחר  שנתיים 

שם הסתלק בכ"ה בשבט תרמ"ג. 
בקניגסברג  להתיישב  החלו  יהודים 
המאה  ובמחצית  ה-17,  המאה  מסוף  החל 
יהודית  קהילה  בקניגסברג  היתה  כבר  ה-18 
דפוס  בית  כנראה  היה  בקניגסברג  מבוססת. 
יהודית.  שבבעלות  יתכן  למדי,  ועתיק  גדול 
בקניגסברג,  הודפסו  וייחודיים  רבים  ספרים 

כולל ספרים מראשוני החסידות. 
תרצ"ג  בשנת  לשלטון  הנאצים  עליית  עם 
הגרמנים  יהודים.  כ-4,000  בקניגסברג  היו 
לאומניות  נטיות  בעלי  היו  פרוסיה  במזרח 
הקטנה  והקהילה  חזקות,  ואנטישמיות 
התאחדה מול החקיקה האנטי יהודית. בליל 
בתי  חמשת  את  גרמני  המון  שרף  הבדולח, 
הספר  מבית  וחלק  קניגסברג  של  הכנסת 
חלק  הכנסת.  מבתי  באחד  ששכן  היהודי 
נשלחו  ורובם  להגר  הצליחו  מהיהודים 
כבוש  עם  המלחמה.  סוף  עד  לטרזינשטט 
יהודים  בה  נותרו  הסובייטים  ידי  על  העיר 
אלה  יהודים  גורשו  תש"ח  בשנת  מעטים, 
יחד עם תושביה הגרמנים של העיר שהפכה 

לקלינינגרד.

מאת: שמעון דן
 

אחרי החלטת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין 
על הסגת כוחותיו מסוריה – הבוקר מגיעות 
תמונות ראשונות מהאזור, בהן נראים חיילי 
חזרה  בדרך  צבאי  ציוד  מעמיסים  רוסים 

למולדתם.
"רוסיה  בערוץ  שפורסמו  בתמונות 
בחמימים  הרוסי  האוויר  חיל  מבסיס   "24
רוסיים  חיילים  לראות  ניתן  שבלטקייה 
שובם  לקראת  למטוסים  ציוד  מעמיסים 
שעות  מ-12  יותר  מגיע  המהלך  למוסקבה. 
הדהים  פוטין  ולדימיר  רוסיה  שנשיא  לאחר 
את העולם כשהודיע על נסיגת רוסיה מסוריה.
שיחת היום בכלי התקשורת ברחבי העולם 
גם הבוקר היא סביב הודעתו של פוטין. באתר 
"פוליטיקו" העלו את ההשערה שפוטין שוב 
הצליח להערים על נשיא ארה"ב ברק אובמה, 
על  הודיע  רוסיה  שנשיא  לאחר  שנה  חצי 
שעמדה  כשהמטרה  לסוריה  הכוחות  כניסת 
לנגד עיניו היא הצלת משטרו של בשאר אסד.
את  מוכיחות  רק  הרוסיות  "התקיפות 
אסד",  כעת  נמצא  שבה  המוחלשת  העמדה 
אמר אובמה בתגובה לשאלה בחודש שעבר 
אם הנשיא הרוסי אכן הצליח להערים עליו. 
הרוסי  שהדוב  היא  הכללית  התחושה  אך 

הצליח שוב להתל במנהיג העולם החופשי.
של  ההחלטה  את  ניתחו  ב"פוליטיקו" 
פוטין. "הפעולות שלו לא בהכרח מותאמות 

עדיין  אך  פועל,  הוא  שלפיה  לרטוריקה 
יסיג  באמת  הוא  אם  ולראות  לחכות  כדאי 
גורם ממשל  נכתב. לדברי  את כל הכוחות", 
אומרת  לא  פוטין  "הודעת  במוסקבה, 
ב-100  תיעלם  הרוסית  האווירית  שהנוכחות 

אחוז".
אנדרו דיוויס, מומחה לענייני רוסיה, חשב 
הצליח  "פוטין  מבריק:  במהלך  שמדובר 
על  הבינלאומית  הקהילה  את  להעמיד  שוב 
הרגליים. הוא שוב הצליח להוכיח איך הוא 
את  ולהוציא  לשלוף הפתעה מהשרוול  יכול 

כולם מאיזון".
גם במגזין "פוריין פוליסי" שיערו שרוסיה 
אך  מסוריה,  מלא  באופן  תיסוג  בהכרח  לא 
טענו שנסיגה כזאת עלולה להראות את הדלת 
החוצה לנשיא סוריה בשאר אסד. "מוסקבה 
מחפשת דרך להוציא את עצמה מהקונפליקט 
דלת  יפתח  שזה  וייתכן  בסוריה  המסובך 
לדמות אחרת שתוביל את סוריה לעידן חדש 

שאסד לא יהיה חלק ממנה", נכתב במגזין.

מי חילל את קברו של 
רבי ישראל מסלנט?

אחרי החלטת פוטין: רוסיה 
מחזירה כוחות הביתה

החיילים מחזירים ציוד )צילום: ערוץ "רוסיה 24"(

מאת: מנדי קליין

לאחדות?   בדרך  ישראל  ממשלת  האם 
כמה שעות השבוע.  נראה במשך  היה  כך 
הפוליטית  ובמערכת  החברתיות  ברשתות 
על  עקשניות  שמועות  שני  ביום  הופצו 
מו"מ קואליציוני חשאי, המתנהל כביכול 
לבין  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  בין 
יו"ר המחנה הציוני יצחק הרצוג על הקמת 

ממשלת אחדות. 
ושר  ש"ס  יו"ר  תרם  האלו  לשמועות 
דרעי, שפרסם בשעות הערב  אריה  הפנים 

של יום שני הודעה תמימה ברשת.
מקווה  מאד  "אני  דרעי:  כתב  בהודעה 
בין  מו"מ  של  תחילתו  על  שהשמועות 
הלוואי  נכונות.  הציוני  למחנה  הליכוד 
שנקום בבוקר ונתבשר על הקמת ממשלת 
ובכך  ישראל",  עם  לטובת  רחבה  אחדות 
למעשה הצית שוב את הדיון סביב ממשלת 

אחדות שאולי תקום.
מגיעה  הדברים  פרסום  עם  שמיד  אלא 
ההכחשה ממזכ"ל מפלגת 'העבודה' חבר 
הדברים  את  שהכחיש  בר  חיליק  הכנסת 
ולאחר  חבר  הוא  בה  'המטבחון'  בקבוצת 

יודע  "כבודו  עצמו:  לדרעי  הגיב  אף  מכן 
משהו שאנחנו במחנ"צ לא יודעים?" תהה 
הוא  "המו״מ  כי  והוסיף  בר  הכנסת  חבר 

כנראה בין ביבי לבין נתניהו. וטוב שכך".
יצחק  האופוזיציה  יו"ר  של  דוברו  גם 
היו  לא  כי  ואמר  לדברים  הגיב  הרצוג 

דברים מעולם
על פי חלק מההערכות השר דרעי פרסם 
מצד  איומים  שהגיעו  לאחר  הדברים  את 
לחץ  כאמצעי  לנתניהו  המקורבים  גורמים 
על חברי הכנסת החרדים על מנת שיסכימו 
כך  ובעקבות  הרפורמים  בנושא  לפשרות 
כך  על  הידיעה  את  להפריח  מיהר  דרעי 
לאוויר כדי לנטרל את האיום לאחר שחברי 

המחנה הציוני מכחישים את הדברים.
דרעי  גורם בלשכת השר אריה  זאת  עם 
בגו.  דברים  שהיו  כך  על  השבוע  עמד 
ולא  ממידע  הגיע  דרעי  השר  של  "הציוץ 
משאיר  ובכך  גורם  אותו  אמר  מתקווה", 
אך  בעניין,  אפשריות  לספקולציות  פתח 
כאמור גורמים אחרים במערכת הפוליטית 
המחנה  מכיוון  גם  העניין,  את  מכחישים 
אף  חלקם  אחרים,  מכיוונים  וגם  הציוני 

מתוך סיעת ש"ס.

בשעות הערב של יום שני אמר שר הפנים אריה דרעי 
כי הוא מקווה שהשמועות על תחילתו של מו"מ בין 
הליכוד למחנ"צ נכונות והצית את המערכת הפוליטית 
 מזכ"ל המחנ"צ חיליק בר: "המו"מ הוא כנראה בין 
ביבי לבין נתניהו"  מה עומד מאחורי הודעת השר 

דרעי ומה הסיכויים למימוש אפשרות שכזו?

השמועות על ממשלת 
אחדות הקפיצו את 
המערכת הפוליטית

רק שמועות. נתניהו והרצוג                                      )צילום: קובי גדעון, לע"מ(
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אומרים.  אז  אחרים,  של  מטעויות  לומד  שחכם  אומרים 
בראשית השבוע הזה חזר שר האוצר המכהן על אותן טעויות 
לאוצר את  כניסתו  עם  בגפני  לפיד הטיח  קודמו בתפקיד.  של 
המשפט שהפך לקאלט ובסופו של דבר חזר אל אומרו כבומרנג: 
"הפסקנו לקבל ממך הוראות". יאיר לפיד מנסה עד היום למזער 
עשה  כחלון,  משה  בתפקיד  מחליפו  אך  החרדים,  מול  נזקים 

השבוע טעות דומה אם כי בנימה הרבה יותר תמימה. 
ועדת  בדיוני  שפרצה  הסערה  רקע  על  שני,  יום  בצהרי 
החוקה, הצהיר כחלון כי "החוק נגד ההון השחור יעבור למרות 
התנגדותו של גפני" וכך, במשפט אומלל כרך שר האוצר את 
החרדים וההון השחור בחבילה אחת. את דמות היהודי הנודד 
אירופאים  קריקטוריסטים  שפירנסה  מזומנים  צרורות  ובידיו 

במאה שעברה, מחליפה במדינת ישראל דמותו של החרדי.
האומללות במשפט של כחלון נעוצה בכך שהקרב נגד החוק, 
שראוי יותר לכנותו חוק המישוש הפיננסי, היה משותף כמעט 
נציגי הסיעות שהשתתפו בדיוני ועדת החוקה. אם החוק  לכל 
החדש שרשות המיסים מקדמת בחסות שר האוצר יעבור, תוכל 
חשבונות  על  מידע  הגבלה  ללא  כמעט  לדרוש  המיסים  רשות 
עסקיים ופרטיים מגופים פיננסיים כמו בנקים, חברות ביטוח, 
תיקי  מנהלי  נאמנות,  קרנות  גמל,  קופות  בורסאיות,  חברות 

השקעות וחברות אשראי. 
נתקלה  ראשונה,  בקריאה  בכנסת  שאושרה  החוק  הצעת 
בהתנגדויות של כל הגורמים המקצועיים, מלשכת עורכי הדין 
ולשכת רואי החשבון ועד ללשכת המסחר והיועצת המשפטית 
חברי  בהצעה.  שדנה  בכנסת,  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת  של 
בהצעת  הדיון  הועבר  אליה  החוקה  בוועדת  שיושבים  הכנסת 
בראש  כאשר  גדול  שחור  איקס  ההצעה  על  סימנו  החוק, 
המתנגדים עמד ח"כ בני בגין מהליכוד, שנחשב לסוג של פלס 
אידיאולוגי בסוגיות של חירות וחופש, שני רק לאורן חזן. בגין 
הסביר כי משמעות ההצעה היא פגיעה חמורה ובלתי מידתית 
החוק  נגד  חוצץ  שיצא  גפני  ופרטיותו.  חירותו  האדם,  בכבוד 
פוטנציאלי, השמיע אפוא  כל אזרח לחשוד  יהפוך  כי  והסביר 

את דעת מרבית החברים, ולא דווקא חרדים. 
היו"ר  היה  המיסים,  רשות  לעזרת  שיצא  הכלל  מן  היוצא 
מטעם הבית היהודי, ניסן סלומינסקי, שנודע בדאגתו הגדולה 
לשקיפות בחטיבה להתיישבות. האחרון ששם את הביצים בסל 
של סלומינסקי, הוא שר האוצר הקודם לפיד ששם את מבטחו 
שיקדם  כמי  דאז  הכספים  ועדת  כיו"ר  בתפקידו  הסרוג  בח"כ 
עבורו את חוק מע"מ אפס. הסוף ידוע: של הביצים, של השר 

ושל לול התרנגולות כולו.
לו,  אופיינית  שאינה  בהתנהגות  מה,  משום  שכחלון  אלא 
רק  לא  קודמו.  של  מהטעויות  ללמוד  וסירב  לאחור  הביט  לא 
את  השבוע  אימץ  אף  הוא  בסלומינסקי,  יהבו  את  תלה  שהוא 

את  והצל  בחרדים  'הכה  של  הידועה  הטקטיקה 
הדביק  הוא  הפוגעני  בחוק  המלחמה  את  המדינה'. 

לגפני – כסטארט-אפ סטריאוטיפי, אנטי-חרדי. 
ידי  על  בעבר  כחלון  שכונה  כפי  המנומס'  'הכייס 
חבריו לליכוד, אותת לתקשורת בלי להכביר במילים 
שלא מדובר במאבק ערכי נגד פגיעה בפרטיות, אלא 
את  שמחביאים  ברק  מבני  השחורים  של  קרב  בעוד 
ההון השחור-ירוק מתחת לבלטות ומעלימים מיסים. 

כחלון  של  המשחיר  המשפט  את  אהב  לא  גפני 
וגם לא קנה את ההסברים בדיעבד שהדברים נאמרו 
בתמימות ובאגביות, ללא נימה אישית. בלשכת גפני 
תלו את המתקפה האישית של כחלון במה שהתרחש 

בבוקר יום שני בחדר ועדת הכספים. 
מדיניות  האוצר  משרד  מאמץ  הקדנציה,  מראשית 
נומרטור ולפיה, הממשלה מחויבת לוודא שיש  של  
משמעות  בעלת  החלטה  לכל  כתנאי  תקציבי  כיסוי 
כספית. בניסיון לתקוע טריז בין המתנגדים ל'חוק נגד 
ההון השחור' הסבירו באוצר שהעברת ההצעה נועדה 
לכסות על הגרעון שייווצר בעקבות ההנחות שניתנו 

המנגינה  את  שמע  גפני  דרעי.  לדרישת  הציבורית,  בתחבורה 
וחיכה בפינה. כשבבוקר יום שני הוגשה לוועדת הכספים הצעה 
אחרת של האוצר שמשמעותה הייתה חיסכון משמעותי לקופת 
המדינה הוא השמיע קול תרועה: "אז יש לכם נומרטור", הוא 
הצעת  את  היום  מסדר  להוריד  "אפשר  האוצר,  לפקידי  אמר 
הגיב  וכחלון  ספורות  שעות  חלפו  השחור".  ההון  נגד  החוק 

באמירה מיותרת ומשחירה.
תפקידו, מעמדו ובעיקר אופיו של יו"ר ועדת הכספים – לא 
מקנים לו בקדנציה הנוכחית רגע של מנוחה. ביום בו גפני עשה 
'סולחה' )בעיקר למצלמה( עם יו"ר ישראל ביתנו איווט ליברמן, 
הוא מצא עצמו פותח חזית חדשה עם שר האוצר כחלון. כל עוד 
גפני מנהל את הקרבות מחוץ לנגמ"ש ולא בתוכו, המצביעים 

החרדים יכולים להיות רגועים.
כחלון מנסה לשכנע את חברי הכנסת )גם החרדים( ומסביר 
חשש  בעניינם  שייווצר  בגורמים  ורק  אך  יתמקדו  שהחקירות 
כי  הוכיח  בהתבטאויותיו,  עצמו,  שכחלון  היא  הבעיה  סביר. 

בעיני אנשי האוצר, החשודים המידיים הם החרדים.

מילים במקום בניינים
המשגה שעשה כחלון השבוע מול גפני, אינו המקרה היחיד 
הדיור,  בתחום  גם  לפיד.  של  טעות  אותה  על  כחלון  חוזר  בו 
כחלון מאבד לאחרונה את הסבלנות ואת קור הרוח. אחרי חצי 
נתוני  ולנוכח  השתיקה  זכות  על  )בחוכמה(  שמירה  של  שנה 
לעשות  כחלון  נאלץ  מחירים,  עליות  על  שמעידים  הלמ"ס 

כמנהג קודמו ולדבר בלי כיסוי.
מי שיכול לחכך ידיים בהנאה זהו ראש הממשלה. כחלון נופל 
באותו פח יקוש בו נלכד קודמו בתפקיד. על תפקיד שר האוצר 
בהעלותך  בפרשת  ברש"י  המובא  חז"ל  מאמר  את  לומר  ניתן 
על משה רבינו: "הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהם".
על  לו  שיש  המלאה  הבטן  את  מסתיר  אינו  האוצר  שר 
בנט  לנפתלי  טבעי  שותף  הוא  הזה,  ובעניין  הממשלה,  ראש 
בנוח  שחשים  היחידים  סיבה.  בלי  לא  לנתניהו,  טינה  שנוטר 
על  לשמועות  להתייחס  מיותר  הזאת,  ובאווירה  החרדים  אלו 
ושומע  במסדרונות  שמסתובב  מי  כל  הממשלה.  הרכב  שינוי 
הטבעיים  השותפים  הם  והחרדים  שנתניהו  מבין  הקולות  את 
על  לא  בנט,  על  לא  סומך.  לא  ביבי  השאר  כל  על  היחידים. 

כחלון ובוודאי שלא על איווט.    
בראש רשימת הממורמרים ניצב משה כחלון, שמאשים את 
הרי  לפיד  ליאיר  בניגוד  עצמו.  את  לא  רק  ואשתו,  העולם  כל 
ששר האוצר המכהן נכנס למשרד עם תוכנית סדורה של הצפת 
השוק במכרזים בשיטת מחיר למשתכן. ההנחיה של שר האוצר 

ישווקו  המדינה  קרקעות  כל  כי  הייתה  לתפקיד  כניסתו  עם 
בשיטת מחיר למשתכן לזוגות צעירים. בשיטה הזאת המדינה 
בפועל  מגישים  והקבלנים  עלות  ללא  הקרקע  את  משווקת 
הצעות למכירת דירות לזכאים במחירים הזולים ממחירי השוק 

בסכומים שבין עשרים לשלושים אחוזים.
ממשיכים  המחירים  המכרזים  הצפת  שלמרות  זה  איך  אז 
שכשבעים  העובדה  את  בחשבון  לקחת  צריך  כאן  לעלות? 
ידי  על  נעשות  המקרקעין  בתחום  המכר  מעסקאות  אחוזים 
משפרי דיור ורוכשי דירות להשקעה. בהתאם למדיניות החדשה 
של כחלון אלו גם אלו אינם נכללים במפת השיווקים החדשה. 
התוצאה המתבקשת היא עלייה מתמשכת של מחירי הקרקעות 
מועטות  המדינה  קרקעות  שם   – הביקוש  באזורי  הפרטיות 
המספרים  את  רואה  כחלון  מרובות.  הפרטיות  והקרקעות 
ומבין את הנתונים. גם המצביעים מבינים, כפי שניתן להיווכח 

בסקרים.
אשמים,  לחפש  כחלון  של  הנואשים  לניסיונות  הסיבה  את 
אפשר בהחלט למצוא במפת מחירי הדיור. לזכותו ייאמר שהוא 
לפחות מנסה לפתור את מצוקת הדיור, מה שאי אפשר לומר על 
הנציגים החרדים. בשבועיים האחרונים נעשים ניסיונות לחבל 
ביוזמה שסוקרה כאן לפני שבועיים, ונועדה להכליל התחייבות 
הגג  ייעודיות לחרדים במסגרת הסכמי  דירות  להקצאת מכרזי 
שנחתמים בין האוצר לרשויות. דרעי שקיבל התחייבות מראש 
מטה הדיור הממשלתי אביגדור יצחקי, ולפיה קבינט הדיור לא 
זימון  הופתע לקבל בשבוע שעבר  נוסחה,  עד שתימצא  יכונס 
הדיור  סעיף  הוכלל  היום  הדיור מבלי שבסדר  קבינט  לישיבת 

לחרדים.
את  שהפר  למבטיח  דרעי  ששיגר  נזעם  למכתב  בתשובה 
להכרעת  הועברה  הסוגיה  כי  יצחקי  אביגדור  השיב  מילתו, 
היועמ"ש מנדלבליט לאחר שהמשנה ליועמ"ש ארז קמניץ, טען 
שהניסוח אינו חוקתי. גם אם מנדלבליט ידחה את עמדת משנהו 
ויאשר את הנוסח המוצע, הרי שבשלב הזה, מדובר רק במילים 
ולא בבניינים. כחלון לכל הפחות, נקט גם באי אלו פעולות – 

למרות שאינן מניבות תוצאות.

כסף או נבחרת
ימים לא קלים עוברים על אחד מהאנשים החזקים בשירות 
הציבורי, מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב. מבקר 
ליועץ  החולף  השבוע  במהלך  פנה  שפירא,  יוסף  המדינה, 
לפתוח  שיורה  כדי  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי 
בחקירה בהתאם לסעיף 14ג לחוק מבקר המדינה. הסעיף מטיל 
למעשה  חשש  מעלה  המבקר  ודו"ח  במידה  כי  קובע  האימה 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  הממצאים  יוגשו  פלילי, 

כדי שיורה אם לפתוח בחקירה.
שפירא ביקש ממנדלבליט שיורה על פתיחת חקירה 
חיצוניים  רואי חשבון  עניינים במינוי  לניגודי  בחשד 
ברשות החברות הממשלתיות. בפניית מבקר המדינה, 
אף שורבב שמו של יוגב שלא בטובתו, לפרשיות בהן 
עלה חשש לרישום כוזב במסמכי תאגיד ואי תקינות 

במכרזים.
מקומן של חדשות מהסוג הזה במדורי הפלילים של 
העיתונות החרדית, שם מתפרסמים דרך קבע חשדות 
ואישומים בעניינם של אישים חילוניים בלבד, שהרי 
מה  תשאלו,  כך,  אם  "זכאים".  כולם  במגזר,  אצלנו 
תתפלאו,  התשובה,  זה?  מסוג  ולחדשות  דנן  למדור 

מובילה גם היא לכחלון, שר האוצר שידו בכל. 
כמנהגם של זכאים, האשימו מקורבי יוגב, בתגובה 
לדה-מרקר, גורמים זרים הפועלים ממניעים פסולים: 
לסייע  שמטרתה  רפורמה,  מובילה  החברות  "רשות 
רווחיות  בהפיכת החברות הממשלתיות למקצועיות, 
ונקיות. כחלק מהרפורמה, עוסקת הרשות בהתמודדות 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

טעות לעולם חוזרת

סולחה למצלמות. גפני ואיווט השבוע
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רעות  וניקוי  פסולות  תופעות  עם  פוסקת  בלתי 
חולות. לצערנו, תמיד יהיו בעלי עניין, אשר ינסו 
לשמר את השיטה הישנה והפסולה. אין בכוונתנו 
להירתע מגורמים עלומים בעלי אינטרסים זרים".
אך  המפורש  בשם  נקטו  לא  יוגב  מקורבי 
שר  של  מאלו  יותר  אף   – ברורות  היו  הרמיזות 
שתקפו  מי  החרדים.  הנציגים  כלפי  האוצר 
החברות  רשות  מנהל  את  זעם  בחמת  לאחרונה 
ומקורביו.  כחלון  האוצר  שר  הם  הממשלתיות 
גולת  נגד  לקרב  כחלון  יצא  ופומבית,  חזיתית 
הדירקטורים  נבחרת  יוגב:  פעילות  של  הכותרת 
שהורכבה בתקופת לפיד על ידי אורי יוגב. "יש 
כחלון  אמר  הדירקטורים",  לנבחרת  כבוד  לי 
לאחרונה, "אבל אין לי כבוד כשהדברים נעשים 
עקום". כחלון תיאר איך הנבחרת נבנתה בצלמה 
ובדמותה של יש עתיד. בלי תושבי פריפריה, בלי 
צעירים ובלי חרדים. נשמע מוכר מתחומים רבים 

נוספים.
בין  זאת  ותלה  יוגב  של  להדחתו  קרא  כחלון 
הדירקטורים  ממכרזי  החרדים  בהדרת  השאר 
לחברות הממשלתיות, אך בעניין הזה ניתן לאמץ 
את דברי רבי שמעון בר יוחאי, "כל מה שתיקנו 
שלפנינו  במקרה  עצמן".  לצורך  אלא  תיקנו  לא 

נכון יותר לומר: כל מה שהרסו. 
מאז  השתנתה  והורס  שבונה  השליט  זהות 
כשהייתה.  נותרה  התובנה  אך  המשנה,  תקופת 
בשבועות האחרונים נחשף באכסניה זו כי ועדת 
השלמת  את  במכוון  מעכבת  לחקיקה  השרים 
גפני  חוק העדפה מתקנת שהגיש  חקיקת הצעת 
בקדנציה שעברה. הצעת החוק הוכללה בקדנציה 
זו גם בהסכם הקואליציוני של ש"ס, ואף אושרה 
ח"כים.   81 של  גדול  ברוב  טרומית  בקריאה 
אלא מה? בהליך מוזר ולא מוכר החליטה ועדת 
בהצעת  תתמוך  הקואליציה  כי  לחקיקה  השרים 
לקראת  אך  טרומית,  בקריאה  הפרטית  החוק 
של  מחודשת  תמיכה  תידרש  ראשונה  קריאה 
ראש-הממשלה – מה שלא קרה כמובן עד עתה, 

ועד בכלל. 
בהתאמה מלאה לאמירה של שרון בשעתו על 
יד ימין ויד שמאל של נתניהו שפועלות במנותק, 
הרי שגם במקרה הזה אין קשר בין מעשי יד ימין 
בעניין  ממשלה  החלטת  שמאל.  יד  לפעולות 
עדיין  החקיקה  הליך  אולם  אחד,  פה  אושרה 
לכך  גורם  הזה  הגיוני  הבלתי  המצב  מעוכב. 

הציבורי  בשירות  החרדים  אפליית  שמעשית, 
תמיד  ידורג  החרדי  והמועמד  הואיל  נמשכת, 
ושאר  האתיופי  הערבי,  אחרי  האחרון,  במקום 
המועדפים לטובה מכוח חוק, הגובר על החלטת 

ממשלה. 
בהתאם  חוק  פי  על  חרדים  העדפת  בהיעדר 
לסיכומים, גם נבחרת היא אופציה לא רעה. אם 
ממשלתיות  לחברות  ימונו  חרדים  דירקטורים 
כאקט של התרסה נגד אורי יוגב, כי אז דווקא שר 
האוצר כחלון, שהשחיר השבוע את פני הנציגים 
החרדים, יהיה חתום על ההישג הגדול של שילוב 

חרדים בתפקידים משפיעים.

עשייה למען החברה
פתוחה,  לדלת  התפרץ  כחלון  האוצר  שר 
פרוצה.  לומר:  יותר  מתאים  הזה,  ובהקשר 
ראשיתו של הסיפור, בקדנציה שעברה. במסווה 
של 'תיקון עולם' החליט שר האוצר לפיד לנקות 
כך,  לצורך  הסוסים.  את  ולהחליף  האורוות  את 
הוחלט על הרכבת 'נבחרת דירקטורים' שמתוכה 
ימנו השרים, דירקטורים בחברות הממשלתיות. 

הוא  הממשלתיות,  בחברות  דירקטורים  מינוי 
המכהנים.  המיניסטרים  של  הזהב'  'מספר  מעין 
בתמורה  שמנות  ממשכורות  נהנים  הדירקטורים 
הם  במהלכן  חודשיות  בישיבות  להשתתפות 
בשנות  מיליונים.  במאות  התקשרויות  מאשרים 
היה  לבחירה  הסף  תנאי  והתשעים  השמונים 
אמר  הנגבי  בפרשת  המפלגה.  במרכז  חברות 
ומאז למדו השרים להתחכם  ביהמ"ש את דברו 
הרשמי  התואר  להם  שאין  חברים,  ולמנות 
על  הצהיר  לפיד  הליכוד.  במרכז  חברות  של 
תהיה  שתיבחר  הנבחרת  בראשית:  סדרי  שינוי 
הממשלתיות,  בחברות  הפוליטיזציה  מקצועית, 
)הפוליטית(  הזיקה  נגיף  העולם.  מן  תעבור 

יוכחד.
מי שניצח על הרכבת נבחרת הדירקטורים היה 
לפיד  בתקופת  מונה  אשר  מיודענו,  יוגב  אורי 
למנכ"ל רשות החברות הממשלתיות. השחקנים 
שרי  הנוכחיים,  המאמנים  אך  לנבחרת,  זומנו 
המגרש.  על  להעלותם  מסרבים  הממשלה, 
עשרות תקנים פנויים לא מאוישים כיום בפועל. 
השרים מטעם הליכוד טוענים שלנבחרת צורפו 
מהלך  לפיד.  של  דמותו  בני  ושבעים,  בורגנים 

עם  לדרך,  לאחרונה  יצא  יוגב,  אורי  להדחת 
אופציית  על  שתקל  ממשלה  החלטת  קידום 
פיטורי בכירים בשירות הציבורי. במקום לעבור 
בדרך החתחתים הנהוגה כיום של ועדה בראשות 
שופט, תועבר האחריות לנציבות שירות המדינה.
לפיד,  של  למידותיו  בשעתו  נתפרה  הנבחרת 
לטעמו  מחדש  לעצבה  כדי  אלו  בימים  ונפרמת 
לצרכי  נועדו  והפרימה  התפירה  כחלון.  של 
אחרים, אך יכול להיות שבמסגרת ההליך, תיתפר 
שעטנז  נטולת  דירקטור  חליפת  גם  לראשונה 

שתהלום את מידותיהם של דירקטורים חרדים. 
יוגב  של  הדירקטורים  נבחרת  הרכבת  מהלך 
קלטו  והליכודניקים  הקודמת,  בקדנציה  נעשה 
שאחרי.  בקדנציה   – באיחור  משמעותו  את 
כי  השבוע  נזכר  הקודמת  הכנסת  מחברי  אחד 
שזיהו.  הראשונים  היו  החרדים  הכנסת  חברי 
ברגע  בשעתו,  כאן  שנכתבו  דברים  לסיום,  הנה 
האמת, הרבה לפני שכחלון ושרי הליכוד, קלטו 

את התרגיל של יוגב ושות'. 
"הממשלה מדברת גבוהה גבוהה על תעסוקת 
מעמדם  את  לשמר  כדי  הכל  עושה  אבל  חרדים 
כחוטבי עצים ושואבי מים. כאשר משרד האוצר 
יצא עם 'המכרז של המדינה' למינוי דירקטורים 
שגיבשו  רשימה  לו  הועברה  הציבורי,  במגזר 
ח"כי דגל התורה המונה עשרות שמות מהמגזר 
החרדי. מוישה גפני ריכז, יעקב אשר לחץ, אבל 
לסנן  הדרך  את  מצאו  לפיד  של  האוצר  במשרד 
כל חרד באלגנטיות קרירה. בתחילה הועלה רף 
הניסיון לחמש שנים, וכאשר עדיין נותרו חרדים 
כל  לחסום  כדי  הדרישה.  שודרגה  ברשימה, 
רצופות  ניהול  שנות  ונדרשו  הרף  הועלה  פרצה 
החרדים  הוגבהו,  החומות  למינוי.  בצמידות 

נותרו מחוץ לגדר". 
נכתבו כאן בשעתו מפיהם של  הדברים הללו 
כחלון  בא  משנתיים,  יותר  אחרי  ואשר.  גפני 
נואש  מניסיון  כחלק  החומה  את  לפרוץ  ומנסה 
לרפואה,  הישג  להציג  כהונה,  שנת  בתום  שלו 

באחד מהתחומים עליהם הוא מופקד. 
נותר רק לקוות שהפעם, תיקבע בשער מזוזה 
את  לצלוח  חרדים  לכמה  גם  שתאפשר  כשרה, 
זכויות  לשוויון  הדרך  המגבילים.  הקריטריונים 
מלא, עוברת במינוי אנ"ש לפקידות הממשלתית 
מהמחנה  החברים  את  תשאלו  לכו  הבכירה. 

הציוני-דתי.
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האחרון ששם 
את הביצים בסל 
של סלומינסקי, 
הוא שר האוצר 

הקודם לפיד 
ששם את מבטחו 

בח"כ הסרוג 
בתפקידו כיו"ר 
ועדת הכספים 

דאז כמי שיקדם 
עבורו את חוק 

מע"מ אפס. הסוף 
ידוע: של הביצים, 
של השר ושל לול 

התרנגולות כולו

לא למד מהטעויות של קודמו בתפקיד. כחלון                                                                                          )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(

התגובה למכתב 
הנזעם הייתה 

שהסוגיה הועברה 
להכרעת היועמ"ש 
מנדלבליט לאחר 

שהמשנה ליועמ"ש, 
טען שהניסוח 

המורה על הוצאת 
מכרזים לחרדים 

אינו חוקתי. גם אם 
מנדלבליט ידחה 

את עמדת משנהו, 
הרי שבשלב הזה, 
מדובר רק במילים 

ולא בבניינים



באלעד16        ז' באדר ב' תשע"ו 1217/3/16

מרבים בשמחה
בגיל 42 כשבאמתחתו חמישה אלבומים ועשרות להיטים פרי עטו, מפציע אלי פרידמן בימים אלו עם אלבום 
קומזיץ משובח משיריו, "אלבום שכולו דיבוק חברים" הוא אומר. אין ספק שפרידמן כאמן וכיוצר הוא הזמר 
החרדי היחיד שהוא גם וגם, מלחין מעבד וזמר. פרידמן אינו שוקט על השמרים ומלבד היותו משמח בחתונות 

הוא מריץ בימים אלו מופע קומזיץ שכולו מבוסס משיריו. לפרוט על מיתרי הנשמה
מאת: שמחה פריד

יום ראשון של בין הזמנים יא אב אני שם פעמי ליקב מצודה 
בגבעת יערים אשר בהרי יהודה, 

כאשר  הזה  המופע  לגבי  סקפטי  די  שהייתי  היא  האמת 
קיבלתי טלפון מפרידמן 'אתה מוזמן'.  

מדהים  מקום  באמת  מגיע,  ואני  מירושלים  קצרה  נסיעה 
ופסטורלי בתוך היער, יקב בוטיק של ר' יוסי אייזקוביץ יינן 
חרדי, שגם פתח את היקב לטעימות מן היקב ומן הגורן תוך 
כדי האירוע כך שהכל היה מוכן ומזומן לאווירה של קומזיץ, 
כולם  הוא מביא את  כהרגלו  הזה  מקורי  אין ספק הפרידמן 
למקומות עם השראה מקום שייתן לך את האווירה המתאימה 

לערב שכזה.
בלי תפאורת לדים ובלי יותר מדאי גינונים, הנגנים מוכנים 
יום לאחר הצום אלי פותח עם השיר "בכה  זה מתחיל,  הנה 
תבכה" אחד השירים הגדולים, הכי מתאים ליום שאחרי צום. 
אסף קליין על מערכת ההגברה עם סאונד משובח והקהל הזה, 
קהל המכורים של פרידמן שהמתין כל כך הרבה שנים לערב 
שכזה, פשוט נתן את הלב והנשמה, והשירה עולה ועולה 250 
איך  גדולה בשמיים,  ויש שמחה  ושרים  אנשים פשוט שרים 
תזמורת  )בעל  ברסלב  חסיד  הרמן  מנחם  ר'  בסיום  לי  אמר 
מכובדת משל עצמו( שניגן על הגיטרה במופע 'מאז קרליבך 

אינני זוכר ערב כזה'.
כולו  שכל  יותר  וצנוע  אישי  משהו  לעשות  רציתי  'תמיד 
דיבוק חברים, שירה שמעוררת את הנפש'. אומר פרידמן 'וגם 

שיהווה  מקום ראוי לבחורי ישיבות'.
 האמת היא, אינני יודע מה הבריות אומרות עליו אבל אני 
נהניתי מכל רגע, לא פלא שברדיו קול חי העבירו את המופע 

בשידור חוזר לאור דרישת הקהל. 
פרידמן החל את דרכו עוד בהיותו בחור ישיבה לפני יותר 
שטרייכר,  מיכאל  לר'  שירים  הלחין  כאשר  שנה  מעשרים 
בחלקו"  "השמח  אלבומים  חמישה  הוציא  השנים  במהלך 
"שומע אל אביונים" "בוטחים בקב"ה" "על הסטנדר" "מה 
בכל  הילוך  פרידמן  הרים  לאחרונה  עליו"  אומרות  הבריות 
הקשור לקרירה המוזיקאלית שלו, רק לפני יותר משנה הוציא 
את אלבומו החמישי "מה הבריות אומרות עליו" לאחר הפסקה 
די ארוכה מיצירה מוזיקאלית, אלבום שזכה להצלחה מכובדת 
ואף זכה בתואר באלבום השנה ברדיו קול ברמה, זאת מלבד 
כל  חי  בקול  תוכנית חדשה  אלי בהגשת  העובדה שבה החל 
יום שישי בצהרים יחד עם הרב חיים הורביץ 'תוכנית איכותית 
והשבוע אלי מפתיע שוב עם  מאוד' מעידים מנהלי התחנה, 

אלבום הקומזיץ "שרים ביקב עם אלי פרידמן" 
אלי פרידמן נחשב לאחד הדמויות הצבעוניות והססגוניות 
קרית  בשכונת  נולד  פרידמן  החסידית.  המוסיקה  שידעה 
כך  ליטאיות,  בישיבות  וגדל  חסידי,  בבית  שבירושלים  צאנז 
הישיבות,  עולם  של  המוזיקה  סגנון  עם  מזוהה  הוא  שמחד 
מחליף  כמו  ברזל  צאן  לנכסי  שהפכו  שירים  כשבאמתחתו 
את הזמנים, כי המלכות, בכה תבכה, בן פורת יוסף, בוטחים 
בקב"ה ועוד, ומאידך אלי פרידמן היה הראשון שהכניס שירים 
הסטנדר  על  מהאור,  לטעום  כמו  אלטרנטיבי  יהודי  בסגנון 

וקיים את הילד.
כלל  בדרך  שלך  הסגנונות  שלל  את  מסביר  אתה  איך 
מאוד  סגנון  גם  מערב  ואתה  אחד  סגנון  להם  יש  מלחינים 
חרדי מחד ומאידך אתה יוצר שירים שבהחלט נוגעים בטעם 

יותר ישראלי?
הבסיסית  האוריינטציה  וזו  חסידי  מבית  מגיע  אני  במקור 
המהווה  הישיבות  עולם  של  מהרוח  רבות  יונק  גם  אני  שלי. 
יש  סגנון של שירה  לזכור שבכל  נוסף.  צריך  מקור השראה 
יש  שמח  שיר  ממך,  שלמעלה  מה  עם  חיבור  של  אחר  טעם 
להביא  בכוחו  יש  רגש  שיר  הנפש,  לרוממות   להביא  בכוחו 

לערגה לקב"ה וכך כל סגנון נותן השראה אחרת וחיבור אחר 
עם הקדוש ברוך הוא, כך שבכל פעם פורץ מתוכי מחדש צורה 
והטוב  הישן  הבית  של  בטעם  אחת  פעם  שירה.  של  נוספת 
לייצר  אפשרות  ישנה  כאשר  אחר.  בסגנון  זה  אחרת  ובפעם 
מוזיקה מגוונת וטובה המקרבת את הלבבות לעבודת ה'. כי 
זה כוחה של המוזיקה היא יכולה לחבר בין השמיים לארץ, 
להביא את האדם למרומים ולחבר בין העולמות השונים. למה 
לי לתחום את עצמי רק לשירים כמו "כי הרבית" או "רחם". 
כך גם המציאות מוכיחה שהקהל מבין את זה וחש כך גם כן.

אם להיות כנה אזי האלבום החדש "שרים ביקב" הוקלט 
מתוך המופע שלך מדוע לא נכנסת אח"כ לאולפן להקליט 
באלבומים  פעמים  הרבה  כמו שעושים  כלים  עוד  ולהוסיף 

מסוג זה? 
זהו עניין פשוט, כאשר אתה מוסיף עוד מקהלה לעיבוי או 
חצוצרות וכן על זה הדרך, אתה מאבד את האווירה שיש לדבר 
הזה להציע ואתה הופך את זה למשהו אולי הרבה יותר מקצועי 
אבל גם הרבה פחות לייב ופחות חי, אחד הדברים שמחברים 
את ההמון לשיריו של ר' שלמה קרליבך זה העובדה כי הרבה 
מההקלטות הן מתוך אירועים שהוקלטו כמות שהן ולכן יש 
להימצא  שיכולות  הטעויות  כל  למרות  מיוחדת  אוירה  בהם 
בהן וזה מה שנותן לזה את האווירה החמה שחסרה לעיתים 
זו גם הסיבה מדוע הוצאתי את האלבום  באלבומים רגילים, 
הזה מבלי להיכנס ולתקן שירה או כל דבר אחר פשוט הקלטנו 

על ערוצים נכנסו לאולפן רק כדי לכוון את איכות השמע. 
שנים רבות אתה מופיע בחתונות עם האנרגיות האדירות 
שלך וביום בהיר אתה מחליט לעשות גם מה שנקרא מופע 

איפה זה היה כל השנים?
קהל  עם  הופעתי  לא  מעולם  אני  א.  סיבות  כמה  לזה  היו 
מעורב כך שגם לא היה לי את הרצון להופיע במקומות כאלה 
לעשות  כדי  מעצמי  מופע  לייצר  צריך  הייתי  להופיע  כדי  ב. 
זאת בנפרד ולא במעורב ג. להרים ערב כזה יש בו המון עלויות 
מוכרים  אם  גם  אפשרי  בלתי  זה  חסות  מנותני  עזרה  ובלי 
הקב"ה  כאן  גם  איתנו  שקורה  מה  בכל  כמו  אך  כרטיסים, 
התערב כהרגלו בעניינים וביום בהיר אני מקבל טלפון מיהודי 

יקר שלא הכרתי אותו 

עד אז, הלא הוא מתי בן דוד מחברת הי מדיה ואומר לי בהי 
להפיק  רוצה  ואני  שלך  השירים  את  אוהב  אני  "אלי  לישנה 
איתך ערב " וכך בעצם הכל התחיל, אתה צריך להבין במשך 
לי "אלי מתי תעשה  היו אומרים  שנים אוהבי המוזיקה שלי 
אירוע שכולו בנוי על המוזיקה שלך" והנה לפתע זה קרה והם 
קיבלו ממני צו גיוס והם אכן הגיעו נתנו את הנשמה ואני חב 

להם את תודתי זו הייתה עבורי מתנה נפלאה מאת ה'.
במופע ביקב מצודה הייתה תזמורת של 7 נגנים בניצוחו 
כלי  רק  אלא  תופים  היו  שלא  לב  שמתי  הורביץ,  ג'ף  של 

הקשה מדוע באמת?
לי  היה  הזו  מהסיבה  ובדיוק  הופעות  אוהב  אינני  בגדול 
רצון לעשות משהו אחר משהו שהקהל יותר מתחבר אליו כך 
הבמה,  על  מי שמנגן  או  הזמר  רק  יהיה  לא  המופע  שבעצם 
ביחד,  ואתה  אני  זה  כולנו  של  להיות  צריך  לטעמי  מופע 
הסיבה  הייתה  זו  מהערב,  חלק  וכולנו  התוועדות  של  בסוג 
הברען  ואת  הערב  של  הקצב  שאת  כדי  תופים  הבאנו  שלא 
את  איתי  ידידי שעיבד  של  רעיון  זה  היה  בעצם  הקהל,  ייתן 
כל האלבומים שלי המעבד ג'ף הורביץ וזה אכן הצליח ב"ה. 
אחד  חלק  להיות  כדי  במה  על  הופענו  לא  גם  הזו  מהסיבה 

שמחובר עם הציבור.
בתקופה של השנתיים האחרונות אתה עובד במלוא המרץ 

בתחום המוזיקה מה התוכניות הלאה?
נוסף  קומזיץ  ערב  יתקיים  בניסן  ו'  חמישי  ביום  בע"ה 
הפעם  בקיץ  שהיה  למה  בדומה  משירי  בלבד(  )לגברים 
ואורחים  נגנים   6 של  הרכב  עם  איכילביץ  דוד  של  בעיבודו 
וגם ברפרטואר יהיו כמה שינויים, כך שכל מי שרוצה לבוא 
בהר  ה'  על  ולהתענג  חברים  דיבוק  מתוך  יחד  איתנו  ולשיר 
מוזמן  ישיבת התפוצות  מים" שע"י  "במרכז  בירושלים  ציון 
לצאת  מתכנן  אני  הקיץ  בתחילת  לכך  בנוסף  כרטיס,  לרכוש 

עם סינגל חדש.
לאחרונה התחלת בשידור תוכנית קבועה בימי שישי יחד 

עם הרב חיים הורביץ ברדיו קול חי איך הגעת לזה?
תמיד יש בי רצון לנסות דברים חדשים בחיים ופעם כמשיח 
בקול  התוכניות  מנהל  שהוא  קאהן  בצלאל  עם  תומי  לפי 
איזה  לו  תהיה  שאם  לו  אמרתי  חי, 
על  לשמוע  אשמח  פנויה  מסגרת 
כך, האמת שלא לקחתי את הדברים 
מזה  שיצא  חשבתי  ולא  ברצינות 
הפתיע  הוא  אחד  יום  אבל  משהו, 
ה'  ברוך  לדגל,  לי  וקרא  אותי 
ביחד עם הרב חיים הורביץ אנחנו 
משתדלים לשמח את העם המאזין 
והן  לשבת  ווארטים  עם  ברוח  הן 
בוחר  שאני  מוזיקה  עם  בגשם 
אני  כי  זמן  הרבה  לי  לוקח  וזה 
איכותית  מוזיקה  להשמיע  רוצה 

ומגוונת ללא פשרות.
אמן  מקרוב  להכיר  ההזדמנות 
היתה  פרידמן  אלי  ר'  כמו  ויוצר 
בי  שהותיר  דבר  מרתקת  עבורי 
נפלא  משהו  יש  עוד,  של  טעם 
מוזיקה.  שיוצרים  באנשים 
לסיום,  שלי  קטנה  והמלצה 
פרידמן  של  הבא  המופע 
ניסן  ו'  חמישי  ביום  )לגברים( 
אוהבים  אתם  אם  באפריל   14
בעניין  ואתם  שלו  השירים  את 
עם  ביחד  לשיר  לבוא  של 
לרכישת  אני ממליץ,  אז  כולם 

כרטיסים  077-4401815



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
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אזור הדרום
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משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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וילות ובתים
■













3-3.5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן
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לפרסום
בלוח

03-6162228



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ו'- ח' אדר ב' תשע"ו  16-18/03/16 203-6162228

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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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!
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אור הגנוז

קיט 
ונופש
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בית שמש

בית חורון

ביריה

בית מאיר
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SpringViewIsraelcom
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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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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב
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שבתות חתן/בר מצוה
לזוגות ומשפחות

אבי. 052-2032009
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גליל מערבי
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לפרטים:

וילות נופש בנתניה
150

 12

052-6460451

* לזמן מוגבל

150

 12

052-6460451

* לזמן מוגבל

מחירים
 אחרונים

 לפסח

  052-6460451

כ- 150 מ‘ מחוף נפרד | קוטג‘ גדול ומרווח | 
מותאם למשפחות וציבור דתי | כ- 12 מיטות 

בכל וילה + גינה | בקרבת ביה“ח לניאדו

וילות נופש בנתניה

כלנית
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 מארח לחופשה
 קסומה

בכשרות מהדרין, 
לא שרויה, 

ללא קטניות, 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6000
לזוג

 לנרשמים עד 
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04-6972555
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קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630



הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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infoezrentcoil

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54
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מוצרים 
rושירותים

■









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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לפרסום
בלוח

03-6162228
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טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צקים למשך 

שנה/נכיון צ'קים
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  ו'- ח' אדר ב' תשע"ו  16-18/03/16 603-6162228

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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גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
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לפרטים: אוצרות חיים 050-3131740/1 | 03-6880091
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חירום

תחבורה

 ■

 ■






 ■






■




הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר

■







■


















■




רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@spotnik.co.il או במייל

למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

052-5855500
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com
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jobsmyfacecoil
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horvitzaehcoil
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maoreyinaim
hotmailcom
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לוח הדרושים הדתי-חרדי הותיק והגדול בישראל
 עם ניסיון של יותר מ-8 שנים

ועם יותר מ-4,000 משרות פנויות בכל רגע נתון

www.glatjobs.co.il 
לצפייה בכל המשרות:

מחפשים עבודה?
בואו והירשמו לגלאט ג’ובס

גלאטג'ובס
לוח הדרושים החרדי מס' 1

073-70-55-666

דרוש
נהג

אוטובוס/א.צ.ז

באזור גוש דן

052-5828130

נהג ציבורי זעיר 
למשרה מלאה / 

חלקית

סופר-שפע ברכת-השם
עומדת להפתח בימים הקרובים 

ברח' השלושה 35 בב"ב
דרושים מיידית:
 קופאים/יות 
 סדרנים/יות

 ומנהלי מחלקות
תנאים טובים למתאימים!
050-4128561
054-3442422
052-2267176


סדרנים/ות

עובדי/ות לילה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות




■





■








 




03-5795922

חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

■





נתן: 053-5230211

 נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
 תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

אווירה משפחתית ומאתגרת

office@mekimi.net

משמרות 



 תנאי שכר מעולים

בעלי תודעת שירות 
ויכולת מכירתית

דרושים מוכרים/ות

לרשת האופנה
המובילה

שלוחה 02-99901843
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dafnagmailcom



■





■





yossibclcoil
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odedodedcpacoil
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drushimopticgmail

com



drushimeladgamil

com
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hayetrognetil
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korotgmailcom
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jobskidumpluscoil
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michalrightscentercoil

■


072-2222262

לאחרי פסח
מראיינים עכשיו! 
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o�cevatikimnet
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etgar
gmailcom
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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

■








■






feigyzgmailcom


■
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■





דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633
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לפרטים נוספים ושליחת קו“ח עד לתאריך 23.3.16
לפקס‘: 03-5037873

Moshekn@ptikva. Org. il

דרוש
עובד 

קידום נוער 
(חצי משרה) 

עדיפות 
לבעלי ניסיון בעבודה 

עם נוער חרדי

לשלוחה החרדית 
קידום נוער היל“ה פתח תקוה 

דרישות התפקיד: 
תואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים:

פסיכולוגיה
עבודה סוציאלית

קרימינולוגיה 
קידום נוער

■
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