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זמני כניסת ויציאת השבת

המונים ליוו למנוחות את הגאון הגדול רבי חיים שלמה לייבוביץ זצ"ל

ויהי בנסוע הארון

המונים ליוו למנוחות את הגאון הגדול רבי חיים שלמה לייבוביץ זצ"ל ראש ישיבת פוניבז' וראש ישיבת קמניץ 
שהסתלק בשבת האחרונה  כל המספידים עמדו על גדלותו בתורה, גאונותו ודרכו הבהירה בהעברת השיעורים 

ובהעתקת השמועה של זקנו מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זיע"א בעל ה'ברכת שמואל' / עמ' 8-9
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פרסום ראשון: כך פעלו ארגוני הרפורמים ע"פ תוכנית חומש, 
את מסע ההשתלטות על מוקדי כוח בחברה הישראלית  עשרות 
גנ"י ומוסדות חינוך נפתחו באזורים חילוניים כתחליף למוסדות 
התורניים שנקלעו לקשיים  השר ליצמן: "נתניהו לא הבין 

מאיתנו את חומרת הדברים" / בי"ס לפוליטיקה

בכינוס סגור בהשתתפות רה"מ, הנשיא 
ונשיאת ביהמ"ש העליון חשף הגרי"ד 

גרוסמן מה התרחש  בחצי השעה שקדמה 
לאירוע המוחי של שרון / בי"ס לפוליטיקה

השיחה 
האחרונה

מסע ההשתלטות 
של הרפורמים

ראשי הערים באו לבת ים

חמישה ראשי ערים התארחו בסדנת עירוניות בבת ים 
 ראש העיר, יוסי בכר: "בת ים מובילה היום את 
התכנון העירוני בישראל וערים רבות באות ללמוד 

ממנה" / עמ' 4
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם, 
שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 

אביחי חדאד, אורי ירושלמי,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

ראשי הערים באו לבת ים
חמישה ראשי ערים התארחו בסדנת עירוניות בבת ים  ראש העיר, יוסי בכר: "בת ים 

מובילה היום את התכנון העירוני בישראל וערים רבות באות ללמוד ממנה"
מאת: אהרן נצר

בשבוע  התארחו  ערים  ראשי  חמישה 
שקיימה  בסדנה  והשתתפו  ים  בבת  שעבר 
בישראל",  לעירוניות  התנועה   - "מרחב 

במרכז לעירוניות ים תיכונית בבת ים.
ראשי הערים שהשתתפו הם: ראש עיריית 
פ"ת - איציק ברוורמן, ראש עיריית טבריה - 
יוסי בן דוד, ראש עיריית גבעתיים - רן קוניק, 
ראש עיריית כפר קאסם - עאדל בדיר וראש 

עיריית חצור הגלילית - שמעון סוויסה.
ימים,  שלושה  שארכה  הסדנה,  במהלך 
דנו ראשי הערים בסוגיות תכנון עירוני, יחד 
ההנדסה  התכנון,  מתחום  מקצוע  אנשי  עם 

והתחבורה.
בנושא  ידע  להעביר  היא  הסדנה  מטרת 
מוחות  סיעור  לקיים  חדשני,  עירוני  תכנון 
כפי  עיר  ראש  כל   - תכנוניות  סוגיות  סביב 

שהוא נתקל בהן בעירו - וכן למצוא פתרונות 
יצירתיים לסוגיות אלו.

ברחבי  סיור  התקיים  מהסדנה  כחלק 
בכר,  יוסי  העיר  ראש  הוביל  אותו  ים,  בת 
במהלכו ביקרו ראשי הערים במספר אתרים 
בעיר ובהם מתחם תמ"א 38, מתחם של בניה 
)מגורים,  שימושים  עירוב  הכוללת  חדשה 
תעסוקה ומסחר( וכן ביקרו במרכז תיאטרון 
נוצר וביה"ס לכוריאוגרפיה כלים, שיושבים 
חירום  כמחסני  בעבר  ששימשו  במבנים 

והוסבו למרכזי אמנות.
כיום  היא  ים  "בת  בכר:  יוסי  העיר,  ראש 
העירוני  התכנון  את  המובילות  הערים  אחת 
בישראל, הן מבחינת תפיסת העיר החדשנית 
התוכניות  מבחינת  והן  מקדמים  שאנו 
שמבוצעות הלכה למעשה בשטח. אני גאה 
ממנה  ללמוד  באים  ערים  שראשי  ושמח 

ראשי הערים ואנשיהם בצילום משותףולקבל ממנה השראה".

ובמקום הראשון: ראשון לציון
עיריית ראשון לציון במקום הראשון בדירוג תפקוד 5 הערים הגדולות בישראל  תל-

אביב מדורגת במקום השני, ואחריה בהתאמה ירושלים, פתח-תקווה וחיפה  נתוני הסקר 
מבססים תוצאות שהתקבלו גם במשאל שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה

מאת: חיים רייך

סקר  לאחרונה  פרסם  מידרג  האתר 
מקיף ובו השתתפו 5,500 תושבי הערים 
מספר  שנשאלו  בישראל,  המרכזיות 
שאלות שעיקרן תפקוד העיריות ושביעות 
רצון התושבים ממספר מרכיבים מרכזיים 

בחיי היום יום העירוניים.
להשיב  התושבים  נדרשו  שאלה  בכל 
בסולם מספרים הנע בין 1-5, ולאחר מכן 

בוצע שכלול הנתונים בכל קטגוריה.
העלייה  לצד  לחינוך,  הקשור  בכל 
לציון  ראשון  של  והרצופה  התמידית 
בעליית הזכאות לבגרות ובמניעת הנשירה 
לציון  ראשון  מדורגת  החינוך,  ממוסדות 
מקדימה  והיא   ,3.3 של  ציון  עם  בפסגה 
את תל-אביב ופתח-תקווה. ראשונים גם 

בחינוך!
בדירוג ניקיון הרחובות מדורגת ראשון 
לערים  בהשוואה  הדירוג  בפסגת  לציון 
הגדולות עם ציון של 3.6, לפני תל-אביב 
3.3 וחיפה 3.1. ירושלים מדורגת אחרונה 

עם ציון 2.6.
בעיר  הפארקים  איכות  בקטגוריית 
וראשון  תל-אביב  מדורגות  ותחזוקתם 
ציון  עם  הראשון  במקום  בצוותא  לציון 

עם  אחרונה  מדורגת  ירושלים   .3.7 של 
.2.8

לציון  ראשון  מתושבי  אחוז   58%
השיבו שהעיר צומחת, ונתון זה מציב את 
תל- עם  בצוותא  הראשון  במקום  העיר 

מתושבי   17% רק  השוואה,  לשם  אביב. 
חיפה השיבו שעירם צומחת.

לציון  ראשון  מדורגת  הכללי,  בסיכום 
הערים  ל-5  בהשוואה  הראשון  במקום 
הגדולות עם ציון משוכלל של 3.47, לפני 

תל-אביב 3.44 וירושלים 2.77.
פורסמו  חודשים  מספר  לפני  כי  יצוין 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  על-ידי 
הנתונים   .2014 החברתי  הסקר  נתוני 
לציון  ראשון  שתושבי  כך  על  מעידים 
באופן  והעריכו  בעיר,  מהחיים  מרוצים 
גבוה יחסית את איכות חייהם בסביבתם 

הפיזית, החברתית והכלכלית.
מהסביבה  רצון  שביעות  בקטגוריית 
 89.4% המגורים:  באזור  ושירותים 
רצון  שביעות  הביעו  העיר  מתושבי 
מאזור מגוריהם - מקום שני בין 8 הערים 
הביעו  העיר  מתושבי   71.5% הגדולות; 
באזור  הניקיון  ממצב  רצון  שביעות 
מגוריהם - מקום ראשון בקרב 8 הערים 
הביעו  העיר  מתושבי   77.3% הגדולות; 

שביעות רצון מהפארקים באזור מגוריהם 
- מקום שני אחרי תל אביב.

77.8% מתושבי העיר הרגישו בטוחים 
 8 בין  ראשון  מקום   - מגוריהם  באזור 
מהתושבים   77.2% הגדולות;  הערים 
והמדרכות  הכבישים  ממצב  מרוצים  היו 
 8 בין  ראשון  מקום   - מגוריהם  באזור 

הערים הגדולות.
"הנתונים  צור:  דב  העירייה  ראש 
המתקבלים באופן אישי וישיר מהתושבים 
ננוח  ביותר עבורנו. לא  הם המדד הטוב 
לשפר  לפעול,  ונמשיך  הדפנה  זרי  על 
השירותים  מערכת  את  העת  כל  ולייעל 

לתושבים במגוון תחומי חיים".

ראש עירית ראשל"צ דב צור

ראש העיר ביקר 
ב'חסדי נעמי'

חבר מועצת עיריית בת ים רפאל ברנז לקח 
את ראש העיר בת ים יוסי בכר לסיום מרגש 

בארגון החסד 'חסדי נעמי'
מאת: יעקב פלדמן

בכר,  יוסי  ים  בת  העיר  ראש 
מיוחד  לסיור  השבוע  הגיע 
נעמי',  'חסדי  החסד  בארגון 
המועצה  חבר  של  ביוזמתו 

מטעם ש"ס, רפאל ברנז.
בהודעה שפרסם שעות לאחר 
"היום  כתב:  ברנז,  הביקור 
סיירתי יחד עם ראש העיר היקר 
הענק  החסד  במפעל  בכר,  יוסי 

ואהובי  ידידי  של  נעמי'  'חסדי 
על  אותו  ברכנו  כהן.  יוסף  הרב 
שלו  והסיוע  הפעולה  שיתוף 
הקשישים  הנזקקות,  למשפחות 

וניצולי השואה בעיר בת ים. 
העיר  ראש  עם  אחת  "בעצה 
מנת  על  הכל  לעשות  החלטנו 
למפעל  האפשר  ככל  לסייע 
נעמי'  'חסדי  החשוב  החסד 
עם  כלל  למען  רבות  שעושה 

ישראל".

בכר, ברנז וכהן ב'חסדי נעמי'



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 
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התחנה תטעין 
לכם את הטלפון
עמדות נוספות לטעינת מכשירים סלולרים 
  הותקנו בתחנות אוטובוס ברחבי חולון

המטען מבוסס על מקור אנרגיה סולרי ואינו 
נזקק למקור חשמל

מאת: אהרן נצר

בהמשך לפיילוט מוצלח במהלכו 
העיר  לחזות  המחלקה  התקינה 
לטעינת  עמדה  חולון  בעיריית 
מכשירים סלולרים בתחנת אוטובוס 
הותקנו  בעיר,  ויצמן  ברחוב 
נוספות  עמדות  שלוש  אלה  בימים 

במיקומים הבאים:
צפון,  לכיוון   - קוגל  בשדרות    •
סוקולוב  רחוב  עם  לצומת  בסמוך 
התחנות  מקבץ  מתוך   )באחת 

שבמקום(. 
בסמוך   – שרת  משה  בשדרות   •

למרכז המסחרי של קריית שרת.

בסמוך   - הרוקמים  ברחוב   •
למתחם עזריאלי באיזור התעשייה.

שקעים  כוללות  העמדות 
שבאיזור  העמדה  כאשר  להטענה, 
כבלי  שני  גם  כוללת  התעשייה 
סוגי  לשני  תקעים  עם  הטענה 
הנפוצים בשוק. המטען  המכשירים 
מבוסס על מקור אנרגיה סולרי ואינו 

נזקק למקור חשמל. 
המיועדות  העמדות,  כי  יודגש 
והמבקרים,  התושבים  לרווחת 
והשימוש  חולון  עיריית  רכוש  הן 
של  מלאה  באחריות  הוא  בהן 

המשתמשים.

המטענים הסלולריים החדשים בתחנות אוטובוס בחולון )צילום: עיריית חולון(

כניסה מחודשת לראשון לציון
הוצב אלמנט הכניסה לראשון לציון  היצירה הזוכה ממוקמת מול 
תחנת הכיבוי בכניסה לרמת אליהו  האלמנט המתנשא לגובה של 

כשישה מטרים מייצג את שנת העלייה לקרקע וצמיחת העיר מאז היותה 
מושבה חקלאית  היצירה תוצב בכניסות נוספות

מאת: חיים רייך

ועדת שיפוט בעיריית ראשון לציון בחרה לפני כשנה 
וחצי את אלמנט הכניסה לעיר אותו הציע  מעצב הפנים 
הוצב  האמן  של  מאומצת  עבודה  ובתום  אלבז,  אשר 
האלמנט בכניסה לפני כשבוע בכניסה לעיר מכיוון רמת 

אליהו.
 - מדובר באלמנט המתנשא לגובה של שישה מטרים 
כששת חודשי הקידוח באדמה עד אשר מייסדי המושבה 
הוא  האלמנט  רוחב  ב-1883.  מים  מצאו  לציון  בראשון 
1,882 ס''מ  והוא מייצג את שנת העלייה לקרקע ב- 1882. 
האלמנט עשוי לוחות מתכת רחבות ומיוצר בטכנולוגיה 
מתקדמת של חיתוך בלייזר בשילוב עבודת ריתוך ידנית, 

המסמלת את ראשיתה של התעשייה ובתי המלאכה.
כ-22  של  בזווית  ונפתח  לגובה  צומח  האלמנט  גוף 
מעלות. החלק המוחסר מתוך לוחות המתכת, מייצג את 
צמיחתה של ראשון לציון ומעוטר באשכול ענבים כסמל 
ומחווה לראשיתה כמושבה חקלאית. מתוך החלק הפנימי 
פורץ אור בעל גוונים משתנים המופעל כאשר חיישן חש 

תנועה באזור האלמנט. 
האלמנט שואף לייצג מספר רעיונות: בתנועה הזוויתית 
- מצד אחד אחיזה בקרקע ומצד השני תנועה של תנופה 
מעלה. במידות - הסימבוליות של העלייה לקרקע, חודשי 
החפירה, עומק מציאת המים. באלמנט המלבני המתכתי 
הלבן – מסמל את האורבני, המכני, התעשייתי. באלמנט 
הצמיחה  את  האורגני  את   – האור  פורץ  ממנו  המוחסר 
בעיקר  הראשונים  בשלבים  המאופיינת  זו  המתאפשרת, 
סביב חקלאות היקב. ולבסוף הבסיס המעוגל ומפולס – 

מסמל את הבאר וחשיבותה הקריטית לקיום בכלל.
תחרות עיצוב אלמנט הכניסה לעיר פורסמה באמצעי 

נוף,  אדריכלי  לאדריכלים,   פתוחה  והייתה  התקשורת 
אמנים ומעצבים סביבתיים. מטרת התחרות הייתה לעצב 
הכניסות  מתשע  אחת  בכל  החוזר  לעיר  כניסה  אלמנט 
לעיר  לכניסה  סמל  להוות  יוכלו  אשר  לעיר,  והיציאות 
ונקודת ציון חשובה וייחודית. בדרישות שפרסמה העירייה 
בשעתו, התבקשו המציעים לעצב אלמנט שישתלב בכל 

אחת מהכניסות לעיר שלהן מאפיינים שונים. 
לשלב  עלו  מהן  ו-11  עבודות   35 ניגשו  לתחרות 
המכריע. ועדת שיפוט, בהשתתפות ראש העירייה, דב צור 
ומנכ"ל העירייה, פרנקו גונן ומהנדס העירייה, האדריכל 
אלי יהלום יחד עם אנשי מקצוע מהעירייה, נתנו לעבודות 
בסופו  מראש.  מוסכמים  לקריטריונים  בהתאם  ניקוד 
שלושה  נבחרו  הנקודות,  סך  סיכום  ולאחר  תהליך  של 
אלמנטים שזיכו את מציעיהם בפרסים בסך כולל של 35 

אלף שקלים.
ראש העירייה, דב צור, הוסיף כי "כיאה לעיר הרביעית 
יש  אדיר,  היסטורי  בעושר  המתגאה  בישראל  בגודלה 
העבר,  את  וייצג  שיכבד  לעיר  כניסה  לשער  חשיבות 

ההווה והעתיד של העיר".
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מאת: אלי שניידר

מיד  התורה  בהיכלי  התפשט  כבד  אבל 
המרה  הבשורה  קבלת  עם  השבת  צאת  עם 
בכל  ובקי  אדיר  גאון  האי  רב  פטירתו של  על 
חלקי התורה, הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ 
זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז' וראש ישיבת קמניץ, 
מגדולי המעמיקים בדורנו, אשר העמיד אלפי 
במלחמתה  הלוחמים  תריסין  בעלי  תלמידים 
של תורה, בן בנו של גאון ישראל מרן הגאון 
רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל, בעל ה'ברכת 

שמואל'. 
הישיבה  ראש  נפל  אחדים  חודשים  לפני 
זצ"ל בשעת לילה מאוחרת בביתו, ופונה לבית 
מאז  מוחי.  דם  משטף  סובל  כשהוא  החולים 
ונכנס  יצא  והוא  הרפואי,  מצבו  מאוד  הורע 
לבתי החולים כשכל העת מרבים תלמידיו בכל 
חמות  בתפילות  להעתיר  והעולם  הארץ  רחבי 
לרפואתו. במשך כל אותה תקופה המשיך ראש 
הישיבה את עבודת הקודש שלו בעסק התורה 
זאת  בעיון עצום, ככל שמצבו הרפואי אפשר 

ואף מעבר לכך. 
ובני  מאוד,  מצבו  הורע  האחרונים  בימים 
העת  כל  הקיפו  הקרובים  ותלמידו  משפחתו 
את מיטתו בבית החולים שיבא בתל השומר, 
כשהם מייחלים לרחמי שמים ומרבים בתפילות 
לרפואתו יחד עם כל בית ישראל. אלא שכבר 
השיב  השבת  יום  של  ובבוקרו  גזרה,  נגזרה 

ראש הישיבה את נשמתו הטהורה ליוצרה. 
הבשורה  הגיעה  השבת  יום  במהלך  עוד 
ומשם  פוניבז',  בישיבת  התורה  להיכל  המרה 
צאת  עם  ברק.  בני  רחבי  לכל  הידיעה  נפוצה 
השבת הועברה הידיעה המרה לישיבת קמניץ 
בירושלים ואל תלמידיו בכל רחבי הארץ, אשר 
נחרדו לשמוע כי הורם הנזר והוסרה העטרה. 

הידיעה המרה התקבלה באבל כבד גם מחוץ 
זצ"ל,  הישיבה  ראש  של  התלמידים  למעגל 
ובכל היכלי התורה הזדעזעו לשמוע על סילוקו 
של צדיק, נכדו של הגאון האדיר רבי ברוך בער 
ליבוביץ זצ"ל, בעל ה'ברכת שמואל', בן לבנו 
ראש  זצ"ל,  ליבוביץ  משה  יעקב  רבי  הגאון 

ישיבת קמניץ. 
מגדולי  לאחד  נחשב  זצ"ל  הישיבה  ראש 
הסברתו  בכלל,  הש"ס  בסוגיות  המעמיקים 
'שיעורי  וספריו  דבר,  לשם  היתה  הבהירה 
הגרח"ש' נפוצו גם הם על פני הארץ. עם זאת, 
ענוותנותו העצומה גרמה לו לברוח מהכבוד, 
אבה  לא  ונשנות  חוזרות  הפצרות  ולמרות 
רב.  בפרסום  הכרוכים  בעניינים  חלק  ליטול 
תלמידיו מציינים בהתפעלות גם את הפרישות 
הנפלאה שלו מענייני העולם הזה, כשכל עסקו 
העסיק  ולא  ה',  ובעבודת  בתורה  היו  וחשקו 
לד' אמות  ועניין שהיה מחוץ  דבר  אותו שום 

של תורה והלכה. 

 בנם של קדושים

יעקב  רבי  הגאון  לאביו  נולד בשנת תרצ"א 
משה ליבוביץ זצ"ל ראש ישיבת קמניץ בנו של 
גאון ישראל מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ 
בת  היתה  אמו  שמואל'.  ה'ברכת  בעל  זיע"א 
הגאון רבי משה בער מובשוביץ זצ"ל רבה של 

לכוביץ. 
מרן  הגדול  זקנו  ברכי  על  גדל  מנעוריו 
מנגד  לא משה  הק'  ודמותו  ה'ברכת שמואל', 
זכה  ילד בעת הסתלקותו  עיניו. למרות שהיה 
לימודיו  בעת  ולראותו  אחריו,  מקרוב  לעקוב 

ותפילותיו הזכות. 
עטוף  אותו  נשא  שזקנו  זכה  לכך  בנוסף 
ידיו הק' כאשר הכניס אותו לת"ת  בטלית על 
לת"ת.  מהבית  הארוכה  הדרך  למרות  וזאת 
הדרך  באמצע  ביקש  משה  יעקב  הג"ר  אביו 
להקשות  לא  כדי  מידיו  אותו  ליטול  מזקנו 
עליו, אולם הוא לא הסכים לכך, וכך נשא אותו 
בידיו כל הדרך, וכאשר אביו הפציר בו שוב, 
נענה הגר"ב בער ואמר: "סבי רבי נחום אמר 
עצמו  שהוא  התפאר  חייו  שכל  פטירתו,  לפני 
הכניס את נכדו 'ברוך בער'ל' לחיידר, וא"כ גם 
אני רוצה לעתיד לבוא להתפאר שאני הכנסתי 
את נכדי 'חיים שלמה' לחיידר", וכך נשא אותו 
בכך  ל'חיידר'.  עד  הארוכה  הדרך  כל  בידיו 
כי  לרמוז,  בער  ברוך  רבי  מרן  התכוון  בעצם 

הוא מועיד לו גדולות ונצורות. 
היה  בילדותו  כיצד  מספר,  היה  אף  בעצמו 
כדי  המזון  ברכת  אחת  לא  עמו  מברך  זקנו 
מלה  כל  אומר  שהיה  ואיך  במצוות,  לחנכו 
בוחן  היה  כן  כמו  רבתי.  ובהתעוררות  בכוונה 

אותו בלימוד החומש שלו. 
עם פרוץ השואה בילדותו נאלץ לעזוב יחד 
עם משפחתו את ביתם שבקמניץ. יחד עם זקנו 
נמלט בתחילת מלחמת העולם השניה מקמניץ 
לבריסק, ובמשך זמן הנסיעה לבריסק ברכבת 

שהה צמוד לזקנו, ומבריסק נסעו לווילנא. 
ת"ש  ובכסלו  לווילנא  הגיעו  ת"ש  בחשון 
קיבלו  הם  זיע"א.  הגרב"ד  מרן  הסבא  נסתלק 
הרב  הדוד  באמצעות  לאר"י  כניסה  אישורי 
זי"ע,  הגרב"ד  הסבא  של  חתנו  זצ"ל  טורץ 

ובערב פסח תש"א הגיעו לארץ ישראל. 
בספינה בה נסע נסעו בה עוד הרבה רבנים, 
הגר"ד  זצ"ל,  שך  הגרא"מ  מרנן  ביניהם 
סאלאווייציק  הגרי"ד  ובניו,  זצ"ל  פוברסקי 
זצ"ל, הקרינקער רב הגרח"י מישקובסקי זצ"ל, 

ועוד הרבה רבנים.
כשהגיעו בני המשפחה לארץ ישראל חשדו 
בהם האנגלים שהסרטיפיקטים מזויפים, ולכן 
שהו  שם  'עתלית',  במחנה  אותם  הושיבו  הם 

משך כחודש. 

ולאחר  'תפארת צבי'  בנעוריו למד בישיבת 
למד  שם  חברון  לישיבת  עלה  י"ג  בגיל  מכן 
ראשי  של  הרבה  להערכתם  וזכה  רבות  שנים 
מרן  קבע  אף  אליו  הערכתו  לגודל  הישיבה. 
לימוד מיוחד  זצ"ל  ראש הישיבה הגר"א כהן 

עמו ולמדו יחד בצוותא חדא. 
כאשר הוקמה ישיבת בריסק מיסודו של מרן 
הרב מבריסק זיע"א בראשות בנו מרן הגרי"ד 
משלושת  אחד  הוא  היה  זצ"ל,  סאלאווייציק 
הבחורים הראשונים שפתחו את הישיבה. היה 
זה לאחר שמרן הגרא"מ שך זצ"ל דיבר עמם 

ושידל אותם לכך. 
בצל הגרי"ד זצ"ל קנה הרבה תורה וחכמה 
בדרך הלימוד המיוחדת של בית בריסק ועלה 

ונתעלה בדרכי הלימוד וההבנה. 
מבריסק  הרב  מרן  אל  ביותר  מקושר  היה 
רבי  זצוק"ל. הקשר עוד התחיל מאביו הגאון 
שיעוריו  שומעי  בין  שהיה  זצ"ל  משה  יעקב 
והן  דליטא  בבריסק  הן  מבריסק,  הרב  של 
להיות  ידו  על  נתבקש  והגרח"ש  בירושלים, 

מה'מנין' שלו. 
לאחר התפילות אצל הרב מבריסק היתה לו 
קביעות מיוחדת לדבר עמו בלימוד ובעניינים 
מהרב  ששמע  מהיסודות  והרבה  שונים, 
בשיעוריו  לימים  ומצטט  מביא  היה  מבריסק 

מה ששמע ממנו בעצמו. 
מבריסק  הרב  עמו  שדיבר  לאחר  פעם 
בלימוד וראה והכיר בו את גאונותו ובקיאותו 
רב'  ה'בריסקער  אותו  שאל  בתורה,  העצומה 
 – פיל"  אזוי  וייסטו  וואנט  "פון  בהתפעלות: 

מניין אתה יודע כ"כ הרבה. 
בנוסף לכך קשר מיוחד היה לו עם בנו של 
שבישיבתו  זצ"ל  הגרי"ד  מרן  מבריסק  הרב 
והעריכו עד  כאמור למד. מרן הגרי"ד שיבחו 
לכך  שהסיבה  בריסק  בישיבת  וידוע  למאוד, 
שאין שיעור ביום רביעי בבריסק עד היום הזה, 
הולך  הגרח"ש  היה  רביעי  שביום  מפני  הוא 
לשמוע את שיעורו של אביו הג"ר יעקב משה 
בישיבת קמניץ, ואמר הגרי"ד: "אם רבי חיים 
שלמה לא נמצא מה לי למסור שיעור". וכמו 
בריסק  את  לעזוב  הגרח"ש  ביקש  כאשר  כן 
הגרי"ד  שאלו  שם  שלמד  רבות  שנים  לאחר 
מפני  שהוא  הגרח"ש  לו  וענה  הדבר,  לסיבת 
לו  אמר  בבריסק.  שלם  מחזור  כבר  שלמד 
בלילה  מיוחד  שיעור  יפתח  שהוא  הגרי"ד, 
דברים  ללמוד  שיוכל  כדי  משניות'  'שיעור 
השיעור  את  פתח  הוא  ואכן  בבריסק,  חדשים 
בנו  ע"י  זה  שיעור  מתקיים  היום  ועד  החדש, 
אברהם  רבי  הגאון  יבדלחט"א  הגרי"ד  של 

יהושע סאלאווייציק שליט"א ר"י בריסק.
מסופר, שפעם מסר מרן הגר"א קוטלר זצ"ל 
תלמידים,  בפני  שיעור  לייקווד  ישיבת  ראש 
השתתף  ימים  באותם  בחור  שהיה  והגרח"ש 
באמצע  קשה  שאלה  אותו  ושאל  בשיעור 

ששאל  הבחור  הוא  מי  שאל  הגר"א  השיעור, 
חיים  הבחור  שזהו  לו  והשיבו  השאלה,  את 
שלמה ליבוביץ וכי הוא נכד מרן הגרב"ד זצ"ל 
מהשאלה  מאוד  שהתפעל  הגר"א  מקמניץ. 
הגאונית התבטא ואמר עליו, שמ־ עצם השאלה 
ברוך  רבי  של  נכד  הוא  כי  היה  ניכר  ששאל 

בער... 
את  נשא  תשי"ט  בשנת  לפרקו  בהגיעו 
רעייתו בת הרה"ג רבי אברהם יצחק רוטשטיין 
זצ"ל ראש בית היתומים דיסקין ומקורבו של 
נישואיו  זצוק"ל. תיכף לאחר  מרן החזון איש 
המעטירה  קמניץ  בישיבת  כר"מ  לכהן  החל 

לצד אביו הגרי"מ זצ"ל ראש הישיבה.
ישיבת  כראש  כאמור  שימש  הגרי"מ  אביו 
הוא  תשכ"ד.  בשנת  לעולמו  ונסתלק  קמניץ 
היה ממייסדי הישיבה הק' קמניץ בארץ ישראל 
משה  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  גיסו  עם  יחד 
ברנשטיין זצ"ל – חתנו של מרן הגרב"ד זצ"ל. 
כראש  לשמש  הגרח"ש  מונה  בהמשך 
ישיבת קמניץ, בתפקיד זה שימש עד סוף ימיו, 
שיינר  הגר"י  הישיבה  ראש  דודו  בן  עם  ויחד 
שליט"א )חתן רה"י הגאון רבי משה ברנשטיין 
זצ"ל( השפיעו והרביצו תורה משך שנים רבות 

לאלפי המוני התלמידים. 

 מעתיק השמועה

מסכת בפני עצמה היא אותה אהבת התורה 
היה  שקוד  בלבו.  עמוק  עמוק  נטועה  שהיתה 
תמיד.  בה  ישגה  ובאהבתה  התורה  דלתי  על 
ימיו עסק בשקידה נפלאה בלימוד התורה  כל 
עתותיו  כל  את  והקדיש  לבו,  מחמד  שהיתה 
תלמידיו  המוני  בקרב  ויראה  תורה  להרבצת 

בישיבות קמניץ ופוניבז'.
עם  יחד  בתורה  הנורא  ועמלו  גאונותו 
המוני  בקרב  שלו  המופלאה  התורה  הרבצת 
בשילוב  יחדיו  והתמזגו  השתלבו  תלמידיו 
נפלא עם יראתו ופרישותו אשר היו לשם דבר 

בעולם התורה. 
וזכה  בדורנו,  התורה  מרביצי  מגדולי  היה 
להיות 'מעתיק השמועה' המיוחד שהעביר את 
משנתו ותורתו של זקנו הגדול מרן רבי ברוך 
של  הגדול  מבארו  הבאים.  לדורות  זי"ע  בער 
זקנו זה דלה והשקה לעדרים, ומאוצרות תורתו 

העביר לאלפי תלמידיו צעירי הצאן.
מרן  הגדול  זקנו  עם  שלו  המיוחד  הקשר 
לא  בילדותו  שהתחיל  זיע"א  בער  ברוך  רבי 
נותק מאז, ואת כל חייו הקדיש למען העתקת 
שמועתו, וראה בכך משימה מיוחדת להעביר 
בני  אל  ים,  מני  העמוקה  זקנו  של  תורתו  את 
את  ידע  לא  אשר  האחרון  הדור  ארץ-ישראל, 

הגרב"ד.
אם חפצים היו תלמידי חכמים לדעת במדויק 
את תורתו ומשנתו של רבי ברוך בער היה הוא 

גאון בתורה 
גאון במידות

המונים ליוו למנוחות את הגאון הגדול רבי חיים שלמה לייבוביץ זצ"ל ראש ישיבת פוניבז' 
וראש ישיבת קמניץ שהסתלק בשבת האחרונה  כל המספידים עמדו על גדלותו בתורה, 
על גאונותו ועל דרכו הבהירה בהעברת השיעורים ובהעתקת השמועה של זקנו מרן הגאון 

רבי ברוך בער ליבוביץ זיע"א בעל ה'ברכת שמואל' צילומים: ארכיון אברימי ברגר
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אחד המיוחד בהעברת והעתקת השמועה שלו 
בהבנה הראויה והנכונה. 

כל כך היה דבוק בזקנו ובתורתו עד שכאמור 
לפני  או מערכה שמסר  היה שיעור  כמעט לא 
הוא  זקנו.  את  בהם  הזכיר  שלא  התלמידים 
לפני  ומוסר  זקנו  שיטת  על  רבות  חוזר  היה 
כלשהו  בנושא  זקנו  סבר  איך  התלמידים 
או  כזה  בנושא  סברתו  היתה  ומה  בצעירותו 
אחר בזקנותו. המילה 'זיידע' היתה שגורה על 
פיו תדיר, ולא חדל בכל העת להזכיר את אותן 
סברות וחידושים הנפלאים שיצאו מבית היוצר 

הגדול של זקנו הגרב"ד. 

 דרך הלימוד

על  מיוסדת  היתה  שלו  הלימוד  שיטת 
לשיטת  ובנוסף  זקנו,  של  הלימוד  שיטת  פי 
בהם  ומיזג  ושילב  הוסיף  בקמניץ  הלימוד 
לעתים אף את דרך הלימוד מבית בריסק, וכך 
תורתו  מדברי  תמיד  חוזר  שהיה  לכך  בנוסף 
תורה  חידושי  מוסר  אף  לעתים  היה  זקנו  של 
היה  אף  לכך  בנוסף  מבריסק.  הרב  משמו של 
ורבות אף היה  נוהג רבות בדרכי בית בריסק, 
ובתהלוכות  מבריסק  הרב  על  בערגה  מספר 
חייו. אנקדוטה מעניינת מספר אחד מתלמידיו, 
שביום השנה לפטירת זקנו בה' כסלו היה מוסר 
תלמידי  לפני  זקנו  מיוחד במשנתו של  שיעור 
יהודי  בשיעור  השתתף  אחת  שנה  הישיבה. 
אחד שזכר עוד היטב את מרן הגרב"ד בחיים 
וטען,  היהודי  התבטא  השיעור  ולאחר  חיותו, 
של  לקול  להפליא  דומה  הגרח"ש  של  שקולו 

זקנו רבי ברוך בער... 
בישיבות קמניץ ופוניבז' בעשרת ימי תשובה 
שנת תשס"ז נעתר לבקשת מרנן הגאונים ראשי 
כראש  ולשמש  לבוא  שליט"א  פוניבז'  ישיבת 
הוסיף  מאז  והחל  המעטירה,  פוניבז'  ישיבת 
לעוד  התורה  בהרבצת  לתורה  חיילים  והגביר 
בנוסף  בב"ב,  פוניבז'  ישיבת  תלמידי  אלפי 
בישיבת  ימימה  מימים  שלו  התורה  להרבצת 
למכביר  היה  עמוס  זמנו  בירושלים.  קמניץ 
בהיכלי  כסדרן  תמידין  שיעורים  במסירת 
הישיבות פוניבז' וקמניץ בפני המוני תלמידיו 
היה  קמניץ  בישיבת  תורתו.  את  בצמא  ששתו 
מוסר שיעורים כלליים מדי שבוע בשבוע וכן 
היה מוסר 'שיעור יומי' בכל יום. מעת שהוכתר 
לשמש כראש ישיבת פוניבז' פסק מלמסור מדי 
יום 'שיעור יומי' ב'קמניץ' ומסר שם רק שיעור 

כללי פעם בשבוע.
כר"י  לשמש  שהובא  הראשונות  בשנים 
שבשכונת  מביתו  יום  כל  נוסע  היה  בפוניבז' 
הישיבה  לגבעת  בירושלים  שערים  מאה 
שיעוריו  את  מוסר  היה  שם  בב"ב  פוניבז' 
כללי'  'שיעור  מסר  בשבוע  ופעם  יום  מדי 

החל  בהמשך  התלמידים.  אלפי  בפני  מיוחד 
אז  רביעי  יום  עד  ראשון  מיום  בב"ב  שוהה 
ביום חמישי  ולמחרת  בירושלים,  חזר למעונו 
מסר את ה'שיעור הכללי' ב'קמניץ'. מערכותיו 
וחידושיו הגאוניים פתחו צוהר והאירו בנבכי 
שבש"ס.  והעמוקות  המורכבות  הסוגיות 
דבר,  לשם  היתה  בלימוד  החריפה  עמקנותו 
ניכר היה הדבר ביותר בעת מסירת השיעורים 
שנאמרו על ידו לפני תלמידיו בעמקות העיון. 
תלמידיו  אלפי  על  מאוד  ונערץ  אהוב  היה 
כל  את  מקבל  והיה  וקמניץ,  פוניבז'  בישיבות 
אחד מהם בסבר פנים יפות ובתשואות חן עד 

שכל תלמיד הרגיש קרוב אליו ביותר.

 בורח מן הכבוד

היה פשטן נפלא בהנהגותיו, וכל דרכיו היו 
כרחוק  הכבוד  מן  היה  רחוק  מופלגת.  בצנעה 
על  היתה  נסוכה  חן  וענוות  ממערב,  מזרח 
לשם  היתה  שלו  התפילה  עבודת  תמיד.  פניו 
דבר. היה משתפך בתפילתו בערגה ובדביקות 
לפני קונו. היה מרבה לעתים רבות לפקוד את 
של  לישועתן  לה'  בתפילה  להעתיר  רחל  קבר 
ישראל. וכן היה נוסע להתפלל בכותל המערבי 
במירון  הרשב"י  בקבר  לתפילה  אף  ולעתים 
הכלל  לישועת  ולהעתיר  ה'  לפני  להתפלל 
'כיבוד אב' היתה אצלו מסכת  והפרט. מצוות 
כל  ובזיע  ברתת  מזכיר  היה  הוא  עצמה,  בפני 
מה ששמע מאביו הגרי"מ זצ"ל, על כך סיפר 
ירוחם אולשין שליט"א ראש  פעם הגאון רבי 
הגרח"ש  שבהיות  בארה"ב,  לייקווד  ישיבת 
אביו  מדברי  שלם  שיעור  מסר  בלייקווד  פעם 
שלו  חידוש  לו  שיש  היה  שידוע  אף  הגרי"מ, 
של  כבודו  מפני  למה,  כך  וכל  הסוגיא,  על 
מבריסק  הרב  דמרן  ומטו משמיה  זצ"ל.  אביו 
שהמליץ על הגרח"ש את הפסוק "עטרת זקנים 
בני בנים ותפארת בנים אבותם", שעטרת מרן 
הגרח"ש,  כמו  כזה  בנכד  הוא  זיע"א  הגרב"ד 
אבותם',  בנים  ו'תפארת  בנים',  'בני  שהוא 
הגרי"מ,  אביו  את  מפאר  הגרח"ש   – שהבן 

שעל ידו תורתו של אביו מתבהרת.

נערץ היה הגרח"ש על גדולי הדורות זי"ע. 
היה מקורב אל מרן החזון איש זצוק"ל ושהה 
אף  היה  ומשנתו.  מתורתו  וינק  בצלו  רבות 
מקושר ביותר עם מרן הגרא"מ שך זצ"ל ראש 
ישיבת פוניבז', והיה מרבה בשבחו תמיד. מרן 
פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל שעמו היה 
הלכה  בענייני  השנים  במהלך  רבות  מתייעץ 
התבטא פעם נוראות ואמר עליו, כי הוא 'קדוש 

וטהור'. 
בינו  שררה  סופית  אין  אהבה  של  ידידות 
הגרי"ג  מרנן  יבדלחט"א  נפשו  ידידי  ובין 
ראשי  שליט"א  פוברסקי  והגרב"ד  אדלשטיין 
ראש  שליט"א  שיינר  והגר"י  פוניבז'  ישיבת 
במסגרת  רבות  התרועע  עמם  קמניץ,  ישיבת 
תפקידו בישיבות הנ"ל בלימוד ובדברי הלכה 
גדולתו  את  מאוד  להעריך  ידעו  הללו  ואגדה. 
בתורה ובקדושה, והעריצו ביותר את האישיות 

הנדירה ששתל ה' בדורנו.

 המסע ההיסטורי לווילנא 

ישראל  מארץ  יצא  תשע"ה  כסלו  בחודש 
בראשות  שבליטא  לוילנא  מיוחד  במסע 
להשתתף  כולם  שבאו  רבים  תורה  גדולי 
בהקמת המצבה  היסטורי שנערך שם  במעמד 
שמואל'  ה'ברכת  בעל  זקנו  של  קדשו  לציון 
לראשונה מאז  נס.  בדרך  נחשף  לאחר שציונו 
ולפי  'קדיש',  הציון  על  נאמר  אף  המלחמה 
במסע  השתתפו  שאף  התורה  גדולי  בקשת 
בחיל  מעמד  באותו  הגרח"ש  חזר  זה,  מרומם 
שנשמע  כפי  זקנו  של  השיעור  על  וברעדה 
זצ"ל  שימנוביץ  הגר"נ  תלמידו  ע"י  בחדרו 
את  תפס  אז  כבר  כאשר  נשמתו  יציאת  טרם 

התלמידים פחד נורא. 
לפני מספר חודשים שיכל את בתו הצדקנית 
פניו,  על  שנפטרה  ע"ה  שוורצמן  רבקה  מרת 
וקיבל את ייסוריו באהבה. זכה לדורות ישרים 
ומבורכים, והקים משפחה לשם ולתפארת: בנו 
הגאון רבי ברוך דוב ליבוביץ שליט"א מרבני 
ישיבת מיר, בנו הגאון רבי יעקב משה ליבוביץ 
ובניו  התורה,  באר  ישיבת  מראשי  שליט"א 

הגאונים רבי שמעון שליט"א נו"נ בישיבת מיר 
ורבי עוזיאל שליט"א מחשובי האברכים, חתנו 
עוז,  מגדל  כולל  ראש  אפשטיין  בינוש  הג"ר 
חתנו הג"ר ישראל חיים פוברסקי )בן הגרב"ד 
פוברסקי שליט"א ר"י פוניבז'( מחשובי הת"ח 
ר"מ  קפלינסקי  מרדכי  הרב  חתנו  בירושלים, 
ר"מ  שוורצמן  יצחק  הרב  חתנו  מיר,  בישיבת 
ישיבת לייקווד אר"י )בן הגרי"א שוורצמן ר"י 

לייקווד אר"י(.

 מסע ההלוויה

ובירושלים בראשות  קהל רבבות בבני ברק 
גדולי תורה, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, 
ראש  את  עולמים  למנוחת  ראשון  ביום  ליוו 
ישיבת פוניבז' וישיבת קמניץ הגאון רבי חיים 
למעלה  תורה  שהרביץ  זצ"ל,  ליבוביץ  שלמה 
לא  ולילה  יום  נפש  במסירות  שנים  מיובל 

ישבות.
ישיבת  בהיכל  הלוויה  מסע  תחילת  לפני 
פוניבז', עבר לפני התיבה הג"ר צבי אייזנשטיין 
שליט"א שעורר את הקהל בבכי באמירת פרקי 
תהלים, קינת י"ג מדות מסדר הסליחות וקבלת 

עול מלכות שמים מקרא במקרא.
רבי  הגאון  היו  ברק  בבני  המספידים  בין 
פוברסקי,  דב  רבי  הגאון  אדלשטיין,  גרשון 
הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, בנו הגאון רבי 

יעקב משה ובנו הגאון רבי עוזיאל.
ההלוויה  מסע  יצא  הקדיש,  אמירת  לאחר 
לעבר ירושלים והגיע להיכל ישיבת קמניץ בה 
במסירות  שנים  מיובל  למעלה  תורה  הרביץ 
שיינר,  יצחק  רבי  הגאון  הספידוהו  שם  נפש, 
ובנו הגדול הגאון  רבי אברהם ארלנגר  הגאון 

רבי ברוך בער.
לאחר מכן ביקש בנו הג"ר שמעון שליט"א 
ותלמידיו  המשפחה  בני  כל  בשם  מחילה 
בניו  ע"י  הקדיש  אמירת  ולאחר  הרבים, 
להר  עד  רגלית  ההלוויה  מסע  נע  שליט"א, 
המנוחות, שם נטמן בשעת ליל לקול בכי אלפי 
תלמידיו שהיו כבניו, שהתקשו להיפרד מרבם 

הנערץ.

מסע ההלוויהחלק מהקהל בהספדים בהיכל הישיבה )צילומים: אברימי ברגר(

עם יבלחט"א ראשי ישיבת פוניבז'עם יבלחט"א מרן הגראי"ל שטיינמן

עם מרן הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל ויבלחט"א הגר"ד לנדו ר"י סלבודקא
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מאת: אלי מזרחי

שני  ביום  התרחשה  ממש  של  דרמה 
שמצפון  קלנדיה  הפליטים  במחנה  בלילה 
נכנסו  הנראה  שככל  חיילים  שני  לירושלים. 
בטעות למחנה עם רכב צבאי מנהלתי, נתקלו 
אבנים  יידויי  שכללו  אלימות  סדר  בהפרות 

ובקבוקי תבערה. 
חטיפה,  ואף  לינץ'  למעשה  מחשש 
החיילים התפצלו ובכך גם מנעו את איתורם 
המידע  קבלת  עם  מיד  המקומיים.  בידי 
קשר  נוצר  האיזור,  על  החולשת  במפקדה 
חילוץ  כח  נכנס  ובמקביל  החיילים  אחד  עם 
למחנה.  ומג"ב  צה"ל  של  ומשולב  מאסיבי 
הערבים באותה עת דיווחו על חילופי אש עם 
נפגעים מצידם מאמצעים  ועשרות  כוחותינו 
לפיזור הפגנות וגם ירי חי. במקביל לכוחות 
גם מחיל האוויר  כוחות  הקרקעיים, הוקפצו 
החיילים  ולאיתור  החילוץ  כח  לאבטחת 
מהאמצעים המיוחדים שברשות חיל האוויר. 

בתום שעה ארוכה אותרו החיילים. 
מג"ב,  לוחמי  חמישה  נפצעו  באירוע, 

האחד באורח בינוני והשאר באורח קל.
התחקיר ראשוני אודות אירועי ליל יום שני 
בצה"ל  כי  מעלה  קלנדיה,  הפליטים  במחנה 
לא  החיילים  כשאחד  חניבעל'  'נוהל  הוכרז 

אותר במשך שעה.
עוקץ  מיחידת  ומ"כ  כשנהג  החל  הכל 

ונכנסו   Waze הניווט  מערכת  את  הפעילו 
בטעות למחנה הפליטים קלנדיה. 

חייל  כל  על  כי  קובעות,  ההנחיות בצה"ל 
הנוסע בכבישי הגדה, לדעת את דרכי הנסיעה 
'מפקד  מוגדר  צבאית,  נסיעה  לכל  שלו. 

נסיעה' שאחראי גם על הניווט ליעד.
המשתמש בתוכנת Waze לניווט בכבישי 
הגדה, ראוי לו להגדיר לתוכנה שלא להציע 

.b-ו a מסלול העובר בשטחי
על  בלילה  שני  ביום  שנסעו  החיילים  שני 
לפנות  התוכנה  הצעת  את  קיבלו  ליל',  'ציר 

לכיוון א-רם – וכאן החלה התסבוכת.
ונשאו  במדים  לבושים  היו  החיילים  שני 
עמם כל אחד נשק ומחסנית, הם נסעו ברכב 

בעל לוחית זיהוי צבאית.
יודו  הפליטים,  מחנה  אל  שנכנסו  לאחר 
החל  רכבם  תבערה.  ובקבוקי  אבנים  לעברם 
האחד  הרכב,  את  נטשו  והשניים  להתלקח 
הסתתר בחצר סמוכה, כשהשני צועד לכיוון 

כוכב יעקב.
יצר  הפליטים  מחנה  בתוך  שנותר  החייל 
עליו,  שנשא  בסלולארי  מפקדיו  עם  קשר 
נותק  איתו  שהקשר  השני  החייל  לעומת 

למשך שעה.
נוהל  להכריז  הוחלט  'היעלמותו',  בשל 
חניבעל בכלל פיקוד המרכז. כעבור למעלה 

משעה כשאותר החייל, הנוהל בוטל.

נוהל חניבעל בשל טעות ב'וויז'
תחקיר האירוע בקלנדיה  מעלה: פניה 'לא נכונה' בהמלצת תוכנת 
הניווט waze, חייל שהסתתר בחצר סמוכה וירה בנשק שהיה עימו, 
מול החייל שיצא רגלית מהשטח כשהוא 'מנותק', הפעלת 'נועל 
חניבעל', איתור החייל ועד הוצאת הרכב השרוף ממחנה הפליטים

אסון קו 402: בכירים באגד 
זומנו לחקירה באזהרה

ניצב ירון בארי ראש אגף התנועה במשטרה, אמר כי קציני 
בטיחות ומנהל משאבי אנוש באגד חשודים בגרימת מוות 
ברשלנות  אגד: "מנועים מלהגיב עד למיצוי החקירה"

מאת: אלי שניידר

חייהם  את  קיפחו  שבו  הטראגי  האסון 
מירושלים  בדרך   402 בקו  נוסעים  שישה 

לבני ברק, ממשיך לעורר סערה.
בוועדת  שהתקיים  דיון  במהלך  השבוע, 
הכלכלה, אמר ראש אגף התנועה במשטרה, 
ניצב ירון בארי: "בכירים בחברת אגד נחקרו 

בימים האחרונים תחת אזהרה".
באזור  הבטיחות  קצין  היו  הנחקרים  בין 
בירושלים  אנוש  משאבי  מנהל  ירושלים, 
המיוחס  החשד  הארצי.  הבטיחות  וקצין 

להם הוא גרימת מוות ברשלנות כאשר נבדק 
האם הפיקוח על נהג האוטובוס חיים ביטון 
קודמות  תאונות  לאחר  לכביש  והחזרתו 

נעשתה בהתאם לנהלים.
מנועים  "אנו  בתגובה:  נמסר  מאגד 
משתפת  אגד  החקירה.  למיצוי  עד  מלהגיב 
ככל  בחקירה  ישראל  משטרת  עם  פעולה 
שנדרש. אנו מאמינים שיוכח שלא נפל פגם 
יום,  מדי  המספק  כארגון  אגד  בהתנהלות 
באמצעות אלפי נהגים, שירות מקצועי תוך 

מחויבות עליונה לבטיחות בדרכים".

האוטובוס בו נהרגו 6 נוסעים בתאונה

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו 
ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת 
לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי 
מכירות

דרושים



יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 
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מאת: יחיאל חן

ישראל  ציבור בראשות ח"כ  לפניות  הוועדה 
הקריטריונים  בנושא  לדיון  התכנסה  אייכלר 
היום  במעונות  לסבסוד  דרגות  לקבלת 
הועדה  של  ה-16  הדיון  זה  והמשפחתונים. 
אמהות  נגד  הביורוקרטיה  של  הכאוב  בנושא 
היתר  בין  ילדים.  במעונות  להנחה  הזכאיות 
רטרואקטיבי  החזר  אין  כי  הפונים  הוכיחו  
בגלל  באיחור  הוכרה  שזכאותם  להורים 
הטפסים.  בשליחת   ועיכובים   טופסולוגיה 
לא  הנדרשים  הטפסים   כל  נשלחו  כאשר  גם 
את  מחזירים  היו  בעבר  בזמן.  דרגה  מקבלים 
הכסף שעוכב מתחילת השנה, היום הכסף נגזל 
על ידי האוצר. כמו כן הלינו הפונים על מחסור 
במקומות מוסדות לימוד שזוכים ל"סמל מוסד" 
עבור הפעוטות. זה גורם לביטול דרגה  באופן 
כן  כמו  במעון.  ששוהה  ילד  עבור  אוטומטי, 
תשלח  ששוב  עד  זכאותה  את  מאבדת  יולדת 
לעבודה.  חזרתה  עם  וחדשים  נוספים  טפסים 

החייבות  יהודיות  אימהות  בין  אפליות  גם  יש 
לעבוד 36 שעות שבועיות מול אימהות ערביות, 
שדי להן ב 24 שעות בשבוע, כדי להיות זכאים 

להנחה.
כבר  השפלה  חווה  "אני  אמר:  הפונים  אחד 
חצי שנה. מתייחסים אלי כעבריין ושקרן, שרק 
שולח  שאני  אחרי  המדינה.   את  לרמות  מנסה 
טפסים כל פעם נזכרים בעוד איזה טופס חתימה 
מה  הכוללת.  התפיסה  את  לשנות  צריך  חסרה. 
כמוני  ולרבים  לי  לגרום  זה  עושה  שהמדינה 
להתייאש. אלפי ההורים שפונים מידי שנה הם 
לא עבריינים. הם רק רוצים לצאת לעבודה כמו 

שהמשרד עצמו אומר שהוא מעודד".
התעסוקה  על  והממונה  למנכ"ל  המשנה 
שורה  על  לוועדה  בישרה  הכלכלה,  במשרד 
בדרישות  מחודשת  וחשיבה  שיפורים  של 
את  לשנות  מתכוונים  "אנחנו  הביורוקרטיה. 
המצב הקיים ולהמשיך את רצף דרגות הסבסוד 
לא  הבאה  בשנה"ל  לידה".  בחופשת  לאמא 
להיקלט  לידה  לחופשת  שיצאה  אמא  תצטרך 
מחדש למערכת קבלת הזכאות לדרגה במעונות 

הדרגה  את  לקבל  תמשיך  היא   ומשפחתונים. 
שקיבלה טרם יציאתה לחופשת הלידה.

לגבי שאר התלונות, צריך לזכור שזו מערכת 
שמטפלת במאה אלף ילדים שמנסה לתת מענה 
המוטיבציה  היא  סרבול  שיש   הסיבה  פרטני. 
מגוונות  קבוצות  לעוד  מענה  לתת  שלנו 
תת  עוד  שמכניסים  פעם  בכל  באוכלוסייה. 
קצובה זה יוצר יותר סרבול. הסבסוד כיום עומד 
היה  זה  על מיליארד ש"ח, כשלפני כמה שנים 

300 מיליון. זה מתוך מדיניות ברורה שלנו.
כי  אמר  התקציבים  באגף  התעסוקה  רכז 
סוגיית התשלום הרטרואקטיבי לזכאים נמצאת 
על השולחן. אנחנו עוד לא יודעים מה העלויות 
זה. אנחנו בוחנים את העלויות של הסעיף  של 

הזה.
הרב  ח"כ  הוועדה  יו"ר  אמר  הדיון  בסיכום 
הם  האוצר  ומשרד  ישראל  "מדינת  אייכלר: 
של  מהפסדם  שמרוויחה  מכולת,  חנות  לא 
שעובדת  לאמא  מקציבה  המדינה  הלקוחות. 
הנחה  לקבל  הזכות  את  קבועים  בתנאים 
עיכוב  כל  ומשפחתונים.  מעונות  בתשלומי 

בתשלום, מחייב שמירת הסכום לתשלום חוזר. 
השנה  מראשית  וזה שלהם  בדין  להם  מגיע  זה 
שהאוצר  נוסף  תקציב  לא  זה  אחריתה.  ועד 
צריך להוציא. בעצם באוצר מרוויחים מאנשים 

שנפלו ולא הגישו בזמן".
דורשים  "אנחנו  אייכלר:  ח"כ  אמר  עוד 
ולהסתפק  לשנה  משנה  הזכאות  את  להעביר 
הילד  וגיל  ברמת המשרה  שינוי  בהודעה שאין 
יאבד  רימה הוא  יתברר  שמישהו  והמוסד. אם 
עומדים  אנחנו  וקנס.  חוב  וישלם  זכותו  את 
אחרי  הרטרואקטיבי.  ההחזר  עניין  על  בתוקף 
אותו  לשלם  חייבים  אתם  בזכאות  שהכרתם 
מראשית שנת הלימודים.  האמה צריכה לקבל  
את דמי ההנחה בתשלום מיום הזכאות. אם יש 
צורך בתקצוב נוסף, נדרוש את זה מהאוצר. מעל 
רבים  דיונים  לאחר  בסיפוק,  רושמים  אנו  לכל, 
לתיקון העוול ליולדות, את ההודעה של משרד 
הכלכלה שמשנת הלימודים הבאה ימשך הרצף 

לזכאות של יולדת גם לאחר חופשת הלידה"

הוועדה לפניות ציבור בראשות ח"כ ישראל אייכלר התכנסה לדיון בנושא הקריטריונים 
לקבלת דרגות לסבסוד במעונות היום והמשפחתונים  המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה 
הבטיח במהלך הדיון: "נמשיך את רצף הסבסוד למעונות לאמא השבה מחופשת לידה"

הבירוקרטיה נגד האימהות 

טל: 02-5613365
רח׳ בית הדפוס 11, לובי 2, קומה 1 ירושלים

חדשים 
אופקים

בין השעות 17.30-20.30, בסמינר "אופק", רחוב בית דפוס 11 )מעל אולמי גוטניק( ירושליםלבוגרות "בית יעקב"

בואו להתרשם מהמסגרת הסמינרית, מההעצמה האישית, מהרמה הגבוהה ומהתואר המבטיח 
ולשמוע על ההווי החוויתי, אפשרויות ההשמה, שכר הלימוד המסובסד והמלגות

בהשתתפות:
הרב ד"ר מרדכי הלפרין - עורך 'אסיא', מכון שלזינגר שע"י שערי צדק

הרב שמחה אילן, הרב נתן וייס - מנהל הסמינר

ביום הפתוח
שיתקיים אי"ה ביום ראשון, כ"ו אדר א' )6 במרץ(

בשילוב דיפלומת הנדסאי
באלקטרוניקה ומכשור רפואי 

BSc במדעי המחשב
בשילוב דיפלומת הנדסאי

בביוטכנולוגיה

BSN בסיעוד
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מאת: שמעון דן

באחת הישיבות הגדולות והחשובות בארץ, 
נחרד ראש הישיבה לגלות, שמיטב תלמידיו, 
בחורים יראי שמים, שמשקיעים את כל יומם 
ידיעה  מחוסר  נכשלים  ה',  ובעבודת  בתורה 

באיסורי ריבית חמורים.
סניף הבנק ששוכן בקרבת הישיבה, הכריז 
ומתנות  הטבות  שלל   - משתלם'  'מבצע  על 
חשבון  שיפתחו  חדשים  ללקוחות  הובטחו 
בבנק. מה שהביא קבוצה גדולה של בחורים 
בקופות  כספים  הפקידו  הם  חשבון,  לפתוח 
חיסכון קיבלו מתנות ומענקים, ונטלו הלוואות 

במסלולי אשראי שונים.
בבחורי  גדוש  הישיבה  היכל  חמישי,  יום 
אוזן  מטים  ומצפים,  יושבים  כולם  החמד, 
לשמוע את ה'שיעור כללי' של ראש הישיבה, 
את הקושיות החודרות, החידושים העמוקים, 

הם  בה  הנפלאה,  הסוגיה  על  אור  שישפכו 
עומד  הישיבה  ראש  ימים.  כמה  כבר  עוסקים 
כבר במקומו, אך הגמרא שעל הסטנדר נשארת 

סגורה. הכל מצפים למוצא פיו.
ואז, במקום לפתוח את שיעורו על הסוגיה 
והאריך  בכאב  הישיבה  ראש  פתח  הנלמדת, 
בישיבה.  שארע  הגדול  המכשול  על  בדברים 
בריבית  ומלווים  לווים  שבחורים  יתכן  איך 
על סמך היתר עיסקא, בלי לדעת מה זה היתר 
עיסקא? הרי היתר עיסקא אינו לחש או סגולה 
בביאור  האריך  הוא  ריבית!  מאיסור  להינצל 
את  נוטל  שהלווה  עיסקא',  'היתר  של  היסוד 
ההלוואה על מנת להשקיע את הכספים בעסק 
כל שהוא, שממנו מותר לו לתת רווחים למלווה 
בדירה  או  בעסק  אתו  שותף  שנעשה  לאחר 
כי  הישיבה,  ראש  זעק  ביותר  פשוט  לו.  שיש 
יכול  לא  דירה  או  עסק  שום  לו  שאין  בחור 
ללוות 'בהיתר עיסקא'. ואמנם להפקיד בקופת 

על  מותר  לבנק,  הלוואה  בעצם  שזה  חסכון 
סמך היתר עיסקא כיון שלבנק יש עסקים, אך 
לדעת רוב הפוסקים 'היתר עיסקא' מועיל רק 

למי שמבין מהו וכיצד הוא פועל.
בסוף השיעור חילק ראש הישיבה 'שטרות 
מכר', והקנה לתלמידים חלק בנכסי הישיבה, 
להביא  שיכולים  נכסים  להם  שיהיו  מנת  על 
הוא  ריבית.  מאיסור  הצילם  ובכך  רווחים. 
את  ויכסו  ההלוואות  את  שיסלקו  ביקשם 
בשנים  הדיור  מצוקת  בשל  בהקדם.  המינוס 
רבים  לאברכים  נוגעת  זו  בעיה  האחרונות, 
כל  או  עצמם,  משל  דירה  להם  שאין  מאוד. 

עסק מניב אחר. 
שעומד  שליט"א  וינד  פנחס  רבי  הרה"ג 
כי  מספר  ריבית,  לדיני  הוראה  בית  בראשות 
נתקלים  הריבית',  ב'קו  המשיבים  הרבנים 
רבות בשאלה זו. ובהחלט זהו הפתרון היחיד 
עצמו,  משל  דירה  לו  שאין  אברך  זה.  במצב 

יעשה עם הוריו 'שטר מכירה' בו ההורים יקנו 
כגובה  שלהם,  בדירה  חלק  גמור  בקנין  לו 
הלוואות  בריבית,  לווה  שהוא  הסכומים  כל 
האשראי,  כרטיסי  אשראי,  מסגרת  בנקאיות, 
הדירה  וכו'.  והארנונה,  החשמל  חשבונות 
משום  מניב  כנכס  הלכתית  מבחינה  נחשבת 
עולה  שערכה  ומשום  אותה,  להשכיר  שניתן 

משנה לשנה.
חשוב להבין כי קנין זה צריך להיות אמיתי 
ורציני. ובאמת יש הורים שחוששים ושואלים, 
חלקו  את  ויבקש  הבן  יבוא  אם  נעשה  מה 
החלק  את  פשוט!  הוא  לזה  הפתרון  בדירה? 
ניתן  אלא  במתנה,  לו  לתת  צורך  אין  בדירה 
תמורת  אך  מעכשיו,  גמור  בקנין  להקנות 
זה.  חלק  עבור  בעתיד  הבן  שישלם  תשלום 
ובינתיים אין לו מחלקו בדירה אלא את הרווח 

היחסי מעליית ערך הדירה הכולל.

מה הביא את ראש הישיבה להעביר את בעלות נכסי הישיבה לתלמידיו? סיפור מרתק שהגיע לרה"ג פנחס וינד שליט"א, 
כאשר תלמידי ישיבה חרדים כמעט ונכשלו באיסור ריבית

הישיבה הועברה לבעלות התלמידים
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ְּבֵׁשם  ָקָרא ה'  ְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַוֹּיאֶמר מֶֹׁשה 
ַוְיַמֵּלא  ְיהּוָדה:  ְלַמֵּטה  חּור  ֶבן  אּוִרי  ֶּבן  ְּבַצְלֵאל 
ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ִּבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמה  אֹתֹו רּוַח אלוקים 

ְמָלאָכה )שמות לה, ל-לא(.
כשהייתי נער צעיר בגיל הבר מצווה למדתי בישיבת 
גאון  ישיבה  ראש  לנו  והיה  בחיפה  ישראל"  "תפארת 
גדול וענק הרוח שהיה מוסר לנו שיחות עמוקות אע"פ 
לדבוק  אלו  בשיחות  לנו  וגרם  קטנים,  ילדים  שהיינו 
בתורה הקדושה ובחכמיה, שיחות אלו מתועדות בספרו 
"זכרון מאיר"- הגאון רבי מאיר דב רובמן זצ"ל, אמנם 

הוא נפטר לפני כ-45 שנה, אך תורתו עדיין מהדהדת.
בפרשה זו שואל הרב שאלה עצומה, הקב"ה לקח את 
הקודש,  אלוקים-רוח  רוח  אותו  ומילא  אורי  בן  בצלצל 
ונתן לו חכמה תבונה ודעת גבוהים מאוד ואת כל המידות 
המעלה,  רם  לאדם  שיהיה  שצריך  והנפלאות  העצומות 

וכל זאת כדי שיעשה בזהב בכסף ובנחושת.
ולכאורה לא מובן, מה צורך בכל זה, הרי בכל מדינה 
צורפים,  וידע,  סגולות  בעלי  אנשים  נמצאים  ומדינה 
לבנות  יכולים  היו  בוודאי  שהם  וכדו'  נפחים  נגרים 
העזים  עורות  המנורה, המזבח  כלי המשכן,  את  וליצור 
וכו', ואם כן מדוע היה צורך לקחת את בצלאל בן אורי 
זקוק  היה  הוא  מה  לשם  ודעת,  בחכמה  אותו  ולמלאות 

לכל המעלות הגדולות והנפלאות הללו? 
נושא  אלא מסיק הרב מסקנה עמוקה מאוד שכנראה 
בניית המשכן והמקדש הם כל כך דברים עמוקים שאם 
והכוונה של בורא עולם  לא עושים אותם בשיא הרצון 

הם לא יכולים לפעול את פעולתם בשלימות.
בעשיית המשכן וכליו היו צריכים לכוון לרצון האמיתי 
צריכים  היו  כך  ולשם  בעשייתו,  ה'  שכיוון  והמדויק 
לעמול ולהתעורר כל הזמן על כל דבר לכוון לרצון ה' 

ולא להסיח דעת שיהיה כמעשה חולין חס ושלום.  
פעולת המשכן הייתה להשרות שכינה בישראל, שכל 
והתרגשות  רטט  הקודש  למקום  בהתקרבו  ירגיש  יהודי 
לשם  יהודי שהגיע  כל  אותו.  וחופפת  פנימית שעוטפת 
הרגיש השראת שכינה, היה היהודי מגיע בפסח ולאחר 
מחשבתו  הייתה  הזו  התקופה  כל  ובמשך  בסוכות  מכן 
צמודה באותו מראה קדוש שראה בבית המקדש, באותה 
בעלי  היהודים  אפילו  וחווה.  שהרגיש  שכינה  השראת 
ֵיֵצא ָאָדם  המעמד הנמוך העובדים למלאכתם עדי ערב, 
ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב )תהילים קד, כג(, עם שבשדות 
בהתקרבם  רוחנית  זריקה  מקבלים  היו  ע"א(,  לה  )ר"ה 
למקום הקודש שנכנסה עמוק בליבם וגרמה להם להפוך 

לאנשים קדושים הדבוקים בה' יתברך תמיד.



מקדשנו  בית  קדושת  עוצם  את  במעט  להבין  כדי 
שכולנו מקווים ומצפים לראותו בקרוב בקרוב יורד בנוי 
ומשוכלל מן השמים )סוכה מא ע"א על פי פירוש רש"י 
שם בד"ה אי נמי שם ורוב הראשונים(, שנאמר )שמות 

טו, יז( ִמְּקָדׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך, נספר-
וחמישים  כמאתיים  לפני  )חי  מווילנא  הגאון  בזמן 

חדרי  בכל  ובקי  עצום  גאון  היה  הקודשים,  קודש  שנה, 
העולם,  חכמות  בכל  גם  והידע  הרוח  וענק  התורה 
הוא  הכל  את  ועוד,  אסטרולוגיה  זואולוגיה,  מתמטיקה 
יודע את כל החכמה הזאת אמר  כיצד  ידע. כששאלוהו 
כתוב  הזה  "הפרט  הקדושה,  מהתורה  הכל  את  ששאב 
בזוהר הקדוש, והפרט הזה כתוב בתורה בפרשת השבוע 
אחד  שאל  והאותיות"(  המילים  וצירוף  חיבור  ידי  על 
ומתחננים  מבקשים  אנו  בתפילה  ואמר:  התלמידים 
ְירּוָׁשַלִים  ְוִתְבֶנה  ַרֲחִמים,  בְּ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  בְּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
הזה  המקדש  בבית  יש  מה  ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר 
שאנו כל כך כוספים אליו ומשתוקקים לראותו ולהיותו 

בתוכו? 
יודע עד  ואמר: הנך  לו הגר"א במתק שפתיים  השיב 
כמה אני עמל בתורה הקדושה ובעבודת ה' יתברך )הגר"א 
והיה  הרגיל  מגדר  יוצא  באופן  מעיניו  שינה  מנדד  היה 
ישן בסה"כ שעתיים ביממה, כשהם מחולקות לחצי שעה 
בכל כמה שעות, ואת שאר היום היה משקיע בכל כוחו 
ובעבודת  ומסירתה לתלמידים  בלימוד התורה הקדושה 
התפילה(, אך דע לך, שאני מוכן לתת את כל שכר העולם 
וזאת  רגע אחד להיות בבית המקדש.  הבא שלי תמורת 
מפני שברגע אחד שנמצא אדם בבית המקדש הוא יכול 
להשיג את מה שמשיג במשך שבעים שנה של עמל יגיע 
ודביקות בה' יתברך, הוא זוכה באותו רגע להגיע להכרה 
ליבו מתמלא ומתרגש  ולאמונה הצרופה שכל  האמתית 

ממנה וכל רצונו ומאודו נהפך להיות דביקות ה'. 
)הובא ברמ"א בספר תורת  זה מספרים חז"ל  ובעניין 
הנביא  ירמיהו  הלך  המקדש  בית  חורבן  בזמן  העולה(: 
ולא ראה את חורבן  ללוות את העם בדרכו לגלות בבל 
בית המקדש, לאחר מכן שיחרר אותו נבוזראדן ונתן לו 
אפשרות לחזור בחזרה לארץ ישראל ולירושלים ולראות 
ראה  לירושלים  ירמיהו  כשחזר  שם,  היהודים  מצב  את 
איום  בבכי  ופרץ  לארץ  ישב  מיד  חרב,  המקדש  שבית 
ונורא, ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה )איוב א, ב(. 
אומות  מחכמי  גדול  וחכם  פילוסוף  שהיה  אפלטון 
העולם עבר שם וראה את ירמיהו, גדול חכמי היהודים, 
בכיות  ובוכה  אבני המקדש  את  הארץ, מחבק  על  יושב 
איומות, התפלא אפלטון ושאל: "אתה הוא זה שאומרים 
על  בוכה,  אתה  מה  על  היהודים?  החכמים  גדול  עליך 
אל  שנחרבו,  אבנים  על  בוכה  לא  חכם  אדם  אבנים? 
תדאג, יבנו אבנים אחרות ויקימו בניינים חדשים, איפה 

החכמה שלך?"
של  החכם  הפילוסוף  הוא  "אתה  ירמיהו:  לו  אמר 
לך שאלות שלא מצאת עליהם  יש  נכון? האם  היוונים, 

תשובה?"
"בוודאי", השיב אפלטון, "שאלות רבות יש לי שלא 

מצאתי עליהם תשובה". 
"שאל כל שאלה שיש לך", אמר ירמיהו, "ואני אענה לך 
תשובה על כולם". התחיל אפלטון לשאול את שאלותיו 
וירמיהו השיב לו על כל שאלה ושאלה במהירות הבזק. 

התפלא אפלטון ושאל את ירמיהו: "מאיפה קיבלת את 
כל החכמה הזאת? באיזו אוניברסיטה או טכניון למדת?"
"מהאבנים הללו קיבלתי את כל החכמה הזו", השיב 
בוכה  אני  מדוע  תמה  שאתה  אבנים  "מאותם  ירמיהו, 

עליהם, מהם קיבלתי את החכמה הזאת, הם נתנו לי את 
בֹוִכָּיה  ֲאִני  ֵאֶּלה  וַעל  והעוצמה,  הכח  הבריאות  החכמה 

ֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ַּמִים )איכה א, טז(". 
הזה  הבניין  אם  צודק,  "אתה  ואמר:  אפלטון  הודה 
העניק חכמה כה גדולה כמו שיש לך, באמת צריך לבכות 

על חורבנו". 
היה  המקדש  אבני  מקום  בסביבת  בא  שהיה  מי  כל 
מתמלא בחכמה בינה ודעת, וליבו היה מתמלא כיסופים 
כהן  לא  לנו  כשאין  והיום  יתברך,  בו  לדבוק  וריגושים 
ולא נביא ולא בית מקדש שיכפר )לשון מושאל ממדרש 
החכמה  את  לקנות  היחידה  הדרך  יח(,  קב,  תהילים 
לימוד  באמצעות  הוא  יתברך  בו  והדביקות  הנפלאה 

התורה הקדושה. 



א,  )איכה  ַּמִים  ֹיְרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני  בֹוִכָּיה  ֲאִני  ֵאֶּלה  וַעל 
וגלותו,  ולעורר על עם ישראל  טז(, כשאנו באים לדבר 
חייבם  אנו  היהודית,  האומה  של  הרוחניות  חורבן  ועל 
לזכור מאיפה שאבו כל חכמי וגדולי ישראל את החכמה 
להשיגה  הצליחו  לא  העולם  חכמי  שכל  הזו  הנפלאה 

ונחשבו כעשבי השדה בפניהם. 
הקדושה,  התורה  מתוך  שאבו  הם  הזאת  החכמה  את 
)דברים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ְוזֹאת 
יש חוסר מודעות אמיתית לתורת  ד, מד(, וחבל שכיום 
ישראל  שתורת  שחושבים  אדם  בני  יש  כיום  ישראל, 
בנויה מכמה סיפורים, אך הם לא מבינים ויודעים שהיא 
מקור החכמה הגדולה ביותר שיש בעולם שזוכים לה בני 

אדם שנכנסים אליה ולומדים אותה בלב ונפש. 
התורה  משמירת  שרחוקים  אנשים  קרובות  לעיתים 
והמצוות הרואים את בחורי הישיבה והאברכים שוקדים 
יומם ולילה בלימוד התורה הקדושה מתוך חשק מתיקות 
והתלהבות, הם תמהים ושואלים אותי, "הרב יסביר לנו, 
לא  הוא  למה  בגמרא,  נדבק  כך  כל  הזה  האברך  מדוע 
רוצה לעזוב אותה? הצענו לו משכורת של עשרות אלפי 
וכל התנאים הטובים  שקלים בכל חודש עם רכב צמוד 
והמעולים, ובכל זאת הוא לא מוכן, הוא לא מוכן לעזוב 
את לימוד הגמרא שהוא כל כך דבוק אליה, מה ההבנה 

בזה?" 
תשובה  לתרץ  אפשר  שאי  אנשים  לאותם  משיב  ואני 
לשאלה זו לאדם שלא טעם בעצמו את מתיקות התורה, 
מסוים,  זמן  הקדושה  בתורה  יהגה  בעצמו  כשהוא  רק 
ויראה את חכמתה הנפלאה ויעמיק בה, רק אז הוא יוכל 
להבין מדוע אנו מוכנים למסור נפשנו עליה ולא לעזוב 
אותה בשום פנים ואופן, ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ה' )תהילים 
לד, ט(, ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה 

)מנוסח ברכות קריאת שמע-ברכת השכיבנו(. 
יהי רצון שה' יתברך יפקח את עיני עם ישראל שיכירו 
אל  וישובו  הקדושה,  תורתנו  כחכמת  שאין  וידעו  יבינו 
מבועי התורה והיראה, ויתקיים בנו דברי הנביא )ירמיה 
לא, לג( ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם ְנֻאם ה', 

ובקרוב בקרוב נראה בנחמת ציון ברחמים, אמן.

ִמְּקָדׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך

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

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

העמוד 
טעון 
גניזה
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יום הזיכרון לראש הממשלה שרון שצוין השבוע בטקס צנוע 
שלטון  לנצחיות  תזכורת  של  יום  לעוד  כצפוי,  הפך  במשכן, 
נתניהו. כמו בחידון התנ"ך שנתניהו מנצל בכל שנה כדי להזכיר 
את התמודדות בנו אבנר, כך בכל אירוע וטקס – לאומי, צבאי 
ויהודי, ראש הממשלה הופך עצמו לכוכב הראשי. ינוח הנפטר 
לשבת  להמשיך  לנתניהו  שיאפשר  ובלבד  בשלום  משכבו  על 

בלשכה עד קץ הימים והימין.  
נחשב  כבוד,  כאורח  באולם  שישב  ריבלין  המדינה  נשיא 
לאחד ממקורביו של שרון )עד להתנתקות, הלאומית והאישית(. 
פניו  ניסה לשמור על שפתיים חתומות, מבע  למרות שריבלין 

בעת נאומו של נתניהו אמר הכל. 
אם יש מנהיג ישראלי שנתניהו חרד מאזכור שמו גם עשור 
הנואמים  דוכן  על  שרון.  אריק  זהו   – מהבמה  רדתו  אחרי 
לא  אומנם  הוא  יודעים.  שכולם  ממה  והתעלם  נתניהו  עמד 
את  כמי שהוביל  את חטאי שרון  להזכיר  הזדמנות  עוד  פספס 
ההתנתקות, ונמנע כמובן מלהזכיר שגם שר האוצר דאז, אחד 
בשם נתניהו, הצביע 'בעד' בממשלה ובמליאה. מה שחשוב זה, 
שברמה האישית ניתן היה להבין מהנאום שביבי ואריק, בכלל 
נגמ"ש  לאותו  חברים  לנשק,  אחים  טובים.  הכי  החברים  היו 
מפורסם ומצ'וזבט בו נפגשו לראשונה במלחמת יום הכיפורים. 
והמשפחתיים  האישיים  האזכורים  גדוש  נתניהו  של  הנאום 
- כי הרי אי אפשר בלי האח יוני גיבור ישראל - הזכיר לחברי 
הכנסת ולנשיא המדינה שהגיע כדי לכבד )את המנוח. לא את 
נראית המערכת הפוליטית מאז הלך שרון, שלא  הנואם(, איך 
כדרך כל האדם. מאז היעלמותו של אריק מהנוף הפוליטי לא 
בנקודות  נתניהו  את  לנצח  שהצליח  ישראלי  פוליטיקאי  קם 

ובוודאי שלא להביס אותו בנוק-אאוט. 
אולמרט בראשות קדימה אומנם גבר על נתניהו, אך לכולם 
הרכב  עצמו.  בזכות  לניצחון  הוביל  לא  שהאיש  ברור  היה 
כשהוא  קדנציה  עוד  לסחוב  המשיך  קדימה  של  המקרטע 
מונע על אדי הדלק שהותיר שרון במיכל. כך או כך, פוליטית 
אולמרט קבור כיום בחלקה גרועה מזו של שרון. המנוח לפחות 
את  יום  מדי  לנחיריו  שואף  לעומתו,  אולמרט  כלניות.  מריח 

ניחוח הליזול. 
על שרון אפוא ניתן לומר, ובמובן החיובי, שהוא היה האחרון 
שזיהה את נקודות התורפה של נתניהו. עשור אחרי הסתלקותו 

מהבמה, יכול נתניהו לחוש כמנהיג שאין עוד מלבדו.

למען הילדים
הכנסת  במליאת  הרשמי  הטקס  שהסתיים  אחרי  קלה  שעה 
נשיא  הרצוג,  האופוזיציה  ראש  נתניהו,  הממשלה  ראש  נכנסו 
של  ובניו  נאור  העליון  המשפט  בית  נשיאת  ריבלין,  המדינה 

אריק, עמרי וגלעד, ללשכת יושב ראש הכנסת אדלשטיין. 
הקדישה  לא  הכנסת  יושב-ראש  בלשכת  הטקסים  מארגנת 
כנראה מחשבה יתירה בטרם החליטה על סידורי הישיבה. וכך, 
מצא עצמו הנשיא ריבלין שחשק שפתיים בעת נאומו של ביבי, 
ישוב בצמידות מדאיגה לנואם חסר הטקט מהמליאה. העקיצות 
על רקע הנאום שהושמע במליאה, כבר התגלגלו על הלשון של 
הנשיא עם הפה הגדול. עוד דקה של ישיבה צמודה, והאירוע 

הממלכתי היה יוצא מכלל שליטה.
המנשב  הקור  את  זיהה  הנכון,  בטיימינג  לחדר  שנכנס  מי 
וחימם את הטמפרטורה )חיובית, חיובית(, היה רבה של מגדל 
במילואים  לאלוף  הרב  בין  הקשרים  גרוסמן.  הגרי"ד  העמק, 
בעשורים  ונמשכו  השבעים  בשנות  שם  אי  נרקמו  שרון, 
המאוחרים. לילי רעייתו של אריק, אף הונצחה במבנה המרכזי 
לבנות במוסדות מגדל אור, שנקרא על שמה 'בית לילי'. שנה 
לאחר מלחמת יום הכיפורים, כשרוחות של חשבון נפש וחזרה 
בתשובה נשבו באקלים הציבורי הישראלי, ביקש הרב גרוסמן 

מידידו החדש, אפוף הילת 'אריק מלך ישראל' להתלוות אליו 
לכנס תשובה באילת, כדי להוות אטרקציה למשתתפים. 

להזמנה.  נענה  שלו,  הרייטינג  שיקולי  את  שעשה  שרון 
השניים נחתו בעיר הדרומית במסוק ועלו תכף ומיד על הבמה. 
הרב גרוסמן תיאר בפני המתחזקים הטריים את הצורך בחיזוק 
אחרי  לנאום  שעלה  במילואים  האלוף  המצוות.  וקיום  השבת 
תיאר  גרוסמן  "הרב  ספציפיות.  מצוות  שמירת  על  דיבר  הרב, 
של  הגדול  החטא  על  אדבר  אני  הקטנים,  החטאים  את  לכם 
הפקרת שטחי ארץ ישראל", אמר שרון טועם השרצים והסביר, 
"המצווה הגדולה שלנו עם חזרתנו למולדת אחרי אלפיים שנה, 
היא לשמור על כל חלקי ארץ ישראל ולא למסור אף שטח לידי 

האויב". 
תיאר  לא  כמובן  גרוסמן  הרב  הזה,  המיוחד  המאורע  את 
לפגוע  טעם  אין  הרי  ובצדק.  היו"ר,  בלשכת  הנוכחים  בפני 
הספיק  במליאה  ביבי  של  ההתנתקות  תוכחת  ונאום  ברגשות, 
גם בשבילו. הסיפור שגולל הרב גרוסמן בפני בכירי המדינה, 
תיאר את רגעי הצלילות האחרונים של שרון וגרם גם לציניקנים 
ספורות.  לשניות  להשתתק  כולם(  )בעצם,  המשתתפים  שבין 
אלמלא האישור של עמרי, שהעיד כי השיחה בין האב לרב אכן 
במעשייה  שמדובר  לחשוב  היה  ניתן  שתוארה,  כפי  התקיימה 
הלקוחה מעולם הדמיון – החביב על באבות מסחריים ודרשנים 

מקצועיים.
טלפון  כשקיבלתי  העמק  למגדל  בדרכי  ערב  בשעת  "הייתי 
מהמזכירה של אריק שרון", סיפר הרב גרוסמן, "היא אמרה לי, 
לשאול  לפני שהספקתי  איתך'.  לשוחח  רוצה  'ראש הממשלה 
במה מדובר אריק היה על הקו. הוא שאל: הרב, מה קורה עם 

הילדים?". 
במצב  להתעניין  טובות  מספיק  סיבות  היו  כידוע,  לשרון 
בניו שנחקרו באותה תקופה. הרב גרוסמן התקשה להבין לאן 
גרוסמן לתאר,  מובילה השיחה. "שאלתי אותו", המשיך הרב 
לי  ענה  ושרון  מדבר?  אתה  ילדים  איזה  על  הממשלה,  "ראש 
עדיין  הילדים שביקרתי במוסדות שלך. מה שלומם? הם  'על 
אבל  פתאום  בזה  נזכר  הוא  מה  הבנתי  לא  בכינור?'.  מנגנים 
כך  אחר  שעה  חצי  לשלום.  ממנו  ונפרדתי  בחביבות  עניתי 
אירוע  בעקבות  החולים  לבית  מובהל  ששרון  בחרדה  שמעתי 

מוחי קשה". 
השומעים  עמרי.  מלמל  נכון",  הסיפור  נכון,  "הסיפור 
את  וניצל  ראשון  התאושש  שנתניהו  עד  מהורהרים,  השתתקו 
ההזדמנות כדי לעצור את פסטיבל שרון: "נו הרב, גם אני שואל 

כראש ממשלה, מה קורה עם הילדים?".
גרוסמן  נתניהו הייתה הרמה להנחתה, הן לרב  השאלה של 
שהשתלט על המפגש כמי שנשאל בתמימות לשלומו – ומשיב 
נתניהו  את  שעקץ  הרצוג  האופוזיציה  לראש  והן  ברצינות, 
וגם  אותם,  לבקר  הלך  "שרון  אופיינית.  חנונית  בהרצוגית 
עם  מה  לראות  זוהרים  הנוער  לכפר  ונסעתי  לשטח  ירדתי  אני 
הילדים. אתה נסעת?", שאל האיש שהבטיח )ומקיים( לשמור 

על נתניהו מאוחדת.
המתח  מתלונן.  בטון  נתניהו  השיב  הזמינו",  לא  "אותי 
התפוגג, הנוכחים החליפו חיוכים, ומוקד המתיחות בבניין עבר 
מהישיבה המשותפת של ביבי ורובי, לכינוס המאוחד של איווט 

ויאיר.

מועצת הכפר
דמות דיוקנו של הרב גרוסמן עם הזקן הלבן הארוך, העיניים 
כל  שחסר  למה  טובה  דוגמה  היא  האוהב,  והחיבוק  החמות 
בלי  לרדאר,  מתחת  האחרונה.  בתקופה  החרדית  ליהדות  כך 
ירגישו במתרחש מאחורי  שהנציגים בכנסת והעסקנים בשטח 
גבם, הצליחו הרפורמים, אחרי עשרות שנות תסכול, למצוא את 

המסלול שמוביל ללב הציבוריות הישראלית. תוצאות הסקרים 
הרפורמי,  הכותל  בהסדר  התומך  מוצק  רוב  על  שמלמדות 

מדברות בעד עצמן, אך זהו מסתבר, רק הסימפטום.
שהצליח  משלנו  לשר  נתונה  הכאובה  בסוגיה  הדיבור  זכות 
ביענק'ל  כמובן  ומדובר  בלבבות  להתנחל  הנוכחית  בקדנציה 
משפחת  שמחת  את  לחגוג  כדי  לבלגיה  המראתו  ערב  ליצמן. 
בכנסת.  בלשכתו  פתוחה  לשיחה  עמו  ישבתי  פתחיה,  אחיו 
נתינת  בעינינו  חמורה  כמה  עד  מאיתנו  הבין  לא  "נתניהו 
הלגיטימציה לרפורמים", הוא אמר בגילוי לב, "אם היה מבין 

שזה בנפשנו, הוא לא היה רץ להיפגש איתם".
נתניהו  בממשלת  שיושבים  החרדים  לפוליטיקאים  יש 
השבת  ועד  הגיוס  חוק  מתיקון   – זכויות  מעט  לא  הרביעית 
התקציבים, אבל מהקדנציה הזאת תיזכר לדיראון פשרת הכותל 
הרפורמי, שמכאיבה לכל כך הרבה יהודים, מסורתיים ולא רק 
אינו  הוא  ייאמר שבניגוד לאחרים,  ליצמן  לזכותו של  חרדים. 
רבינוביץ.  הגר"ש  הכותל  רב  של  לעברו  האבנים  את  מגלגל 
מחדל  כל  תולים  החרדים  הכנסת  שחברי  לכך  הורגלנו  בעבר 
יהיו  תמיד  ההישגים  ישראל.  לגדולי  שלהם  המוחלט  בציות 
פוליטיים. המחדלים - רוחניים. בקדנציה הנוכחית הונמך הרף 

ואת הקלקלה ניתן לתלות ברב הכותל והמקומות הקדושים.
המלאה  הבטן  תחושת  הועברה  לא  מדוע  נשאל  כשליצמן 
המודיע  רופא  בדיפלומטיות של  הוא השיב  לראש הממשלה, 
לפציינט על מחלה סופנית: "ביבי לא הבין את חומרת הדברים 
בגלל שהמפגש של נתניהו והרפורמים התקיים לפני שהתכנסה 

מועצת גדולי התורה".
והפנים  הבין  נתניהו  השתנה.  הכל  כמובן,  הכינוס  אחרי 
שמחובתו להיפגש מיידית ולשנות את הבנות הכותל הרפורמי. 
התובנה נקלטה בלשכת ראש הממשלה בעוצמה כה רבה, עד 
לראשון  ומרביעי  לרביעי,  מראשון  הפגישה,  את  דחה  שביבי 

הבא.
שהוזכרה  התנתקות  ערב  כמו  בנחרצות,  הבהירו  בש"ס  גם 
של  הכנסת  מחברי  אחד  תהיה'.  לא  ש'היה  במליאה,  השבוע 
שלווה  דרמטי  בטון  הסיעה  ישיבת  בפתח  הבהיר  התנועה 
בתנועות ידיים מותאמות – כי הגיע רגע האמת. "אל תתפלאו 
קיום...  זכות  לה  אין  כי  תיפול  היא  תיפול,  הזו  הממשלה  אם 
פה,  לחפש  לי מה  אין  ואלך מפה,  אותה  הראשון שאפיל  אני 
מה זה? מטורפים על כל הראש!". כה אמר, בישיבה פתוחה 

לעיתונאים, הגבר היחיד, ח"כ יצחק וקנין מש"ס.
לפני שתעמדו על הרגליים ותמחאו כפיים, ראוי לציין בהערת 
וקנין  הרפורמי.  הכותל  של  בעטיו  שוגר  לא  שהאיום  אגב, 
לתושבי המקום,  ידועות  הרחוק  בצפון  שמפעלות החסד שלו 
השמיע, כמושבניק ותיק, את זעקת החקלאים, בעקבות כוונת 
כדי  וירקות  פירות  ייבוא  על  המיסים  את  להוריד  האוצר  שר 
להוזיל את מחירי המזון. ישיבת סיעת ש"ס נראתה לרגע כמו 
כינוס של מועצת הכפר.  למזלו של וקנין,  הוא חקלאי לשעבר 
הקדנציה  להתפטר באמצע  נאלץ  היה  עוד  בהווה, אחרת  ולא 

ולא רק בסופה בהתאם לאופנת דרעי החדשה.
חברי הכנסת החרדים, ישבו מראש עם הרב רבינוביץ ואביחי 
מנדלבליט )בכובעו דאז כמזכיר הממשלה( ונתנו את הסכמתם 
גינוי   - המקובלת  לנוסחה  בהתאם  בממשלה  ההצעה  לאישור 
בפומבי וגיבוי מאחורי הקלעים. היות ומדובר בנוסחה מוכרת 
שהוכיחה את עצמה במשך שנים, הם מתקשים להבין עד עתה 

בשל מה המהומה. 
מציאות  תיארה  החרדים  הח"כים  בפני  שהובאה  המצגת 
קיימת רבת שנים של מתחם רפורמי בקשת רובינזון, בתהליך 
שנמשך מאז שנות השמונים )כפי שתואר כאן לפני שבועיים(. 
צלמון  במיעוטו,  הרע  בבחינת  למתווה,  העקרוני  האישור 
בהיכל, ניתן כבר אז על ידי מרנן הגרי"ש אלישיב, הגר"ע יוסף 
רשמית  מועצה  של  שהחידוש  נכון  אז  זצ"ל.  וואזנר  והגר"ש 
בה יושבים הרפורמים, הוא רע עכשווי שלא היה בשעתו, אבל 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הקירוב הרפורמי
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יותר  הרבה   – בג"ץ  פסיקת  של  האלטרנטיבה 
גרועה.

את  פספסו  שהנציגים  דומה  הזה,  בעניין 
רק  הוא  הרפורמי  הכותל  האמיתי.  הסיפור 
גבנו  סימפטום לתהליך עמוק שמתנהל מאחורי 
שנים  כחמש  לפני  האחרונות.  השנים  בחמש 
שמו לעצמם ארגוני הרפורמים בארה"ב כמטרה 
הציבוריות  של  הברזל  קיר  את  ולחדור  לנגח   –
בקהילות  סיור  במהלך  ב-2011,  הישראלית. 
שמעתי  אמריקה,  צפון  במדינות  היהודיות 
ביקורת  בארה"ב,  הרפורמים  ארגוני  מראשי 
פנימית קשה, מהסוג שאצלנו לא נוהגים לעשות, 

יען כי אף פעם איננו טועים. 
בלי  זו,  באכסניה  בשעתו  הובאו  הרשמים 
"בציבור  אזהרה.  הערת  של  כסוג  אהדה,  טיפת 
האמריקאי", הסבירו מנהיגי הרפורמים, "אנחנו 
עדיין  החילונים  הישראלים  אבל  מיינסטרים, 
הישראלי  בעיני  האורתודוקסים.  עם  מזדהים 
אורתודוקסית  תפילה  בכיפור,  שצם  החילוני 
תפילה  אבא.  בית  מסורת  היא  הנוראים  בימים 
רפורמית נתפסת כטקס נוצרי עם עוגב. המטרה 

שלנו היא לשנות את התפיסה".
במשך שנים ארוכות מימנו ארגוני הרפורמים 
בישראל,  שלוחותיהם  באמצעות  האמריקאים, 
בג"ץ  כמו  החרדי,  המגזר  נגד  שונות  עתירות 
ההשקעה  הליב"ה.  ולימודי  הקטנות  הישיבות 
הייתה גדולה ובהתאם גם הנזק שנגרם לחרדים, 
אך ברמת התוצאה הרפורמים לא השיגו לעצמם 
לאטרקטיבי,  הפך  לא  הרפורמי  הטמפל  דבר. 
ואת העלייה לתורה לחתן הבר מצווה, הישראלי 
השכונתי.  הכנסת  בבית  לחגוג  המשיך  הממוצע 
יותר  הרבה  בשלב  נפלה  אסימון  בגודל  הכיפה 
מאוחר. הרפורמים הבינו שכדי להכות שורשים, 
יש  ובראשונה,  בראש  בחרדים.  להכות  די  לא 

לדבר עם הישראלים.

די לכיבוש 

בכמויות  בקופה  כסף  ועם  חלפו  שנים  חמש 

של פתקים בכותל, הרפורמים הצליחו לשנות את 
נתפס  שלהם  הנוכחי  ההישג  בהדרגה.  התודעה 
רחבת  פתיחת  ישראלי:  כלל  דרך  כציון  בציבור 
הפרדות.  ובלי  מחיצות  בלי  משפחתית,  כותל 
הם לא נתפסים ככאלו שהודרו ושוגרו אל מחוץ 
אלטרנטיבה  ליצור  שהצליח  כגוף  אלא  לרחבה 
ישראל  עזרת  ישראלי.  לכל  ונגישה  זמינה 

מחבקת, מול עזרת חרדים דוחה. 
ההישג לפיכך, הוא בראש ובראשונה תודעתי. 
דומה כי לא במקרה הוגשה דווקא השבוע תביעה 
נגד חברת אל על  גג של ארגון רפורמי,  בחסות 
לבקשת  ממקומה  לקום   81 בת  נוסעת  שאילצה 
גורמים  כאלו  ופרסומים  "סיפורים  חרדי.  נוסע 
השבוע  ציין  תקנה"  חסר  נזק  החרדי  לציבור 
במזנון הכנסת פרשן ידיעות נחום ברנע. לא רק 
להיות  עלינו  ההמראה,  מסלול  על  גם  בכביש, 

חכמים ולא רק צודקים.
אפשר  הללו  המטרידים  הפרסומים  לכל 
חרדים  לענייני  כתבים  של  ידיעות  להוסיף שלל 
להכיל.  מסוגל  ולא  קורא  החילוני  שהציבור 
'אנטי',  תחושות  נטול  המסורתי  כשהחילוני 
רדיקליים  כמאבקים  בעיניו  שנראה  למה  נחשף 
מוזרות  כותרות  ועוד  המתקדמת  התקשורת  נגד 
הבנה  בחוסר  גבה  מרים  הוא  הזה,  מהסוג 
אם  נתפלא  בל  וגדלה.  הולכת  ניתוק  ובתחושת 
למסרים  ויותר  יותר  מתחבר  הוא  זה,  כל  אחרי 

המחבקים של התנועה ליהדות מתקדמת.
בחמש  במדיה.  רק  הסתפקו  לא  הרפורמים 
האחיזה  את  העמיקו  הם  האחרונות  השנים 
בשטח, על פי תוכנית עבודה מסודרת ומאורגנת. 
בבניין  השבוע  שנכח  גרוסמן  הרב  של  לצידו 
מחדרה  נורדמן  בנציון  הרב  התלווה  הכנסת, 
מוסדות  במסגרת  אם  רחוקים,  בקירוב  שעוסק 
'מגדל אור', ואם כמייסד רשת המוסדות 'מדעים 
מהמגזר  משפחות  לילדי  המיועדת   - ויהדות' 
על  לוותר  בלי  יהדות,  לטעום  שחפצים  הכללי 

רמת לימודי החול. 
שנים,  כשלוש  לפני  שכבר  הזכיר  נורדמן 
 – הוא התריע מפני שינוי מגמה של הרפורמים 
כדפוס  החרדית,  הקירוב  מדיניות  את  שאימצו 

פעולה. בדפדוף אחורה בדואר האלקטרוני )עם 
נמצא  מאכזב,  לא  פעם  שאף  תירגעו(  הכשר, 
שנים  שלוש  לפני  שלח  שנודרמן  מכתב  העתק 
שמזוהה  מי  וולפסון,  אהרון  הניו-יורקי  לנגיד 

יותר מכל עם קירוב רחוקים.
ישי,  אלי  שם  על  ההתרעה  מכתבי  בארכיון 
בראש.  לככב  יכול  מאז,  נורדמן  של  המכתב 
חדירת  של  חדשה  תופעה  מפני  התריע  נורדמן 
ארגוני הרפורמים לריכוזי המעמד הבינוני-גבוה, 
באמצעות הקמת רשת גני יהדות מתקדמת, במעין 

תחרות ישירה למוסדות של יהדות מקרבת. 
ובסיוע  דשמיא  בסיעתא  פתחנו  "השנה 
למרכז  )צמוד  ג'  אביב  ברמת  גנים  הקרן,  של 
לפני  הרבה   – ב-2013  נורדמן  כתב  שוסטר(", 
ומה  שוסטר  מרכז  מלחם,  נשאת  על  ששמעתם 
ת"א  צפון  בכל  בעבר,  שעדכנו  "כפי  שביניהם, 
רמת אביב ג', הגוש הגדול, שכונת המשתלה, אין 
גנים דתיים, ק"ו בתי ספר וכו'. מדובר בעשרות 
אלפי אנשים. אגב, רובם ככולם מהאליטות של 

מדינת ישראל, קובעי ומעצבי דעת קהל.
וברמת  בכלל  אביב  תל  בצפון  יש  "מה 
התנועה  של  מטורפת  התפשטות  בפרט?  אביב 
הרפורמית מ-17 )!!!( גנים של בית דניאל ועד 
פעילות בבתי ספר, לפני חגים, חגיגות בר מצווה 
וכו'. מצד אחד, לא שיערנו את ההצלחה בפתיחת 
המלחמה  את  ומאידך  ויהדות',  'מדעים  גני 
ויתר  דניאל  בית  נציגי  הרפורמים.  בנו  שילחמו 
הגורמים הרפורמים, הכריזו מלחמה תחילה דרך 
דעת הקהל בשכונה ולאחר שראו שזה לא לגמרי 
שלהם  הגנים  של  במחיר  חתכו  להם,  מצליח 
הגנים  לפעילות  שעות  הוסיפו  והמועדוניות, 
יושבים  לא  הם  וכו'.  להורים  ופנו  והמועדוניות 
ההצלחה  את  לעצור  דרך  בכל  ומנסים  בשקט 

שלנו". 
על  החילונית  אביב  תל  מכיבוש  מי שהתעלם 
ידי הרפורמים, מוצא אותם כיום ברחבת הכותל 
'מלחמות  של  שתיים  או  עונה  עוד  בירושלים. 
למרחקים  החרדים  את  שהופכות  היהודים' 
יהפכו רשמית למקרבים  ומרוחקים, והרפורמים 

החדשים.
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ליצמן השיב 
בדיפלומטיות 

של רופא המודיע 
לפציינט על מחלה 
סופנית: "ביבי לא 
הבין את חומרת 
הדברים בגלל 
שהמפגש של 

נתניהו והרפורמים 
התקיים לפני 

שהתכנסה מועצת 
גדולי התורה". אחרי 
הכינוס כמובן, הכל 

השתנה ולפיכך ביבי 
דחה את הפגישה, 
מראשון לרביעי, 
ומרביעי לראשון 

הבא

מארגנת הטקסים 
בלשכת יו"ר הכנסת 

לא הקדישה מחשבה 
יתירה בטרם 

החליטה על סידורי 
הישיבה. וכך, מצא 
עצמו הנשיא ריבלין 

שחשק שפתיים בעת 
נאומו של ביבי, ישוב 

בצמידות מדאיגה 
לנואם חסר הטקט 

מהמליאה. עוד דקה 
של ישיבה צמודה, 
והאירוע הממלכתי 

היה יוצא מכלל 
שליטה

בשם הרב, לזכר האב. הגרי"ד גרוסמן ורה"מ המנוח שרון בביקור במוסדות מגדל אור                                                                 )צילום: לע"מ(
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 צרכנות
מינוי: מנכ"ל בזק אונליין

יו"ר בזק, שאול אלוביץ, הודיע היום על 
לתפקיד  אליעזר  בן  איציק  של  מינויו 
יחליף  אליעזר  בן  אונליין.  בזק  מנכ"ל 
שהודיע  קריסטל  ערן  את  בתפקיד 
החברה,  מניהול  פרישתו  על  לאחרונה 
אליעזר  בן  בתפקיד.  שנים  שש  לאחר 

היום  אמר  המינוי  בעקבות   .1.3.16 ב-  לתפקידו  ייכנס 
מוכח  רקורד  בעל  מקצועי  מנהל  הוא  "איציק  אלוביץ, 
שתכונות  משוכנע  אני  התקשורת.  בתחום  רב  וניסיון 
אלו, יחד עם הרקע המעמיק שלו בקבוצת בזק, יאפשרו 
לבזק אונליין להמשיך לצמוח כחלק אינטגרלי מקבוצת 
שתחת  לערן,  להודות  רוצה  אני  זאת  בהזדמנות  בזק. 
ניהולו בזק אונליין צמחה והתפתחה, ולאחל לו הצלחה 

בהמשך".

חודש של חידושים למטבח 
עדכון  במסגרת 
במהלך  הקולקציה 
הנוכחי,  החודש 
באיקאה  מתחדשים 
עיצובים  במגוון 
החל   – למטבח 
חדשות  מחזיתות 
המקנות  למטבח 
תחושה של מלאכת 

תואמת  מדפים  יחידת  עם  המשתלבות  מסורתית  יד 
בסגנון כפרי ומסילה לקיר ועד לסדרה חדשה של פריטים 
יומיומיים אשר יחזיקו מעמד במטבח במשך שנים. סדרת 
שולחן,  מפות  סכינים,  הכוללת  סדרה   -   VARDAGEN
מפיות, בדים למטבח, צנצנות זכוכית וקנקנים חדשים. 
 - TORHAMN וקולפן, חזיתות מטבח SMÅBIT - סכין 
משלב פונקציונליות עם עיצוב פשוט וישיר ומלאכת יד 
 ,FALSTERBO מיומנת. יחידת מדפים לקיר ומסילה לקיר
סדרת  INBJUDANDE - סדרה המשלבת דוגמת פרחים 
המופיעה על גבי מוצרי הטקסטיל ומאפשרת לכם לרענן 

בקלות את המטבח ופינת האוכל.

נשות אלעד מוזמנות לערב נשים מרתק 
סימילאק למהדרין מבית אבוט, מזמין את נשות אלעד 

ומרתק,  מיוחד  לערב 
ערוכים.  שולחנות  סביב 
במיוחד  הופק  הערב 
לתינוקות  אימהות  עבור 
תוך  שבדרך,  ואימהות 
הנושא  על  דגש  שימת 

הקרוב ללבה של כל אם: תזונה נכונה ומיטבית לתינוק. 
קלינית של  דיאטנית  בערב תשתתף אביטל אסטרייכר, 
סימילאק למהדרין, במהלך הערב תוכל כל אם להיחשף 
ואף  תינוקות  לתזונת  הנוגע  בכל  ומקצועי  רחב  למידע 
לקבל ייעוץ ומענה אישי לשאלות על ידי יועצות תזונה 
שונה  הסתכלות  מזווית  חינוך  סימילאק.  של  מוסמכות 
בתכנית מרתקת ומשעשעת של נועה ירון-דיין – 'חינוך 
עם חיוך', המעבירה מסרים חשובים ומשמעותיים בדרך 
למשתתפות  תחולק  הערב  בסיום  וקלילה.  מחויכת 
ושימושיות  מתוקות  מתנות  כמה  הכוללת  שי  חבילת 
לאם ולתינוק. הערב יתקיים ביום שלישי כ"ח באדר א',  
באלעד,   79 זכאי  בן  ברחוב  הכינוסים  במשכן   ,8/3/16
ההרשמה מראש חובה בטלפון 03-5329121 בין השעות 

10:00 בבוקר ל-18:00 אחה"צ.

מטליות חד פעמיות להסרת לכלוך
צריכה  את  לכן  יסודי,  לניקיון  זמן  לך  יש  תמיד  לא 

סנו  וקל.  לניקוי מהיר  פתרון 
מסוגו  בלעדי  מוצר  מציעה 
ופשוט  מהיר  לניקוי  בארץ 
אנטי  הלכלוך:  סוגי  כל  של 
קאלק –מטליות רב שימושיות 
כללי  וניקוי  לכלוך  להסרת 

המעניקות 4 פעולות במוצר אחד: מסירות לכלוך, אבנית, 
מאפשרות  קאלק  אנטי  מטליות  וכתמים.  שומן  חלודה, 
לכם ליהנות מתוצאות מושלמות בניגוב קל, ואידיאליות 
להשיג  הבית.  ברחבי  שונים  משטחים  של  מהיר  לניקוי 

באריזה של 50 מטליות לניקוי כללי.

DKNY משיקה ניחוח חדש 
DKNY BE DESIRED מציג אלמנט פרחוני חדש עם גוונים 
של  גדושה  למנה  הזוכים  ועשירים  קרמיים  ריחניים, 

ירוקה.  פרחוניות 
ימשוך  הניחוח 
הודות  מיד  אתכן 
תפוזים  לשמן 
המשתלב  תוסס 
שועל  בענבי 
ובעלי  חמצמצים 
רוויי  סיגלית 

ונמרצת.  חיונית  באנרגיה  קפואים  אשכולית  תווי  טל. 
אלמנטים אקזוטיים מוסיפים מרקם נהדר ושופע לזר של 
ארז  של  ויקרים  עציים  תווים  טורקי.  וורד  ערבי  יסמין 
של  נשכחת  הבלתי  המהות  את  יוצרים  דמבר  וליקווי 
הבושם החדש. מיכל התפוח עם הפקק הירוק הנטוי זוכה 
הבשמים  אחד   ,DKNY BE DELCIOUS מחודש.  לעיצוב 
שמיצה  הראשון  הבישום  מותג  היה  בעולם,  האייקונים 
את הריח הערב של הפרי רק בשל ניחוחו והשיג תוצאות 

נהדרות.

כל התחפושות לפורים במקום אחד 
עשרות דגמי תחפושות חדשים 
והצבעים,  הגילאים  לכל 
ברשת  המדפים  על  נמצאים 
מנכ"ל  של  לדבריו  ביגשופ. 
קולקציית  על  "עמלנו  הרשת: 
עומדים  ואנחנו  התחפושות 
של  החלומות  את  להגשים 
כל  שלכם,  והילדות  הילדים 

והעיקר  ברשת.  אצלינו  תמצאו  רוצים  שהם  תחפושת 
במחיר השווה לכל כיס. רשת 'ביג שופ' הרשת המובילה 
לכל צרכי המשפחה בישראל, דואגת לנו במשך כל עונות 
השנה. לצד המחלקות , ציוד לתינוקות, כלי בית, חשמל 
הנמוכים  ביגוד שנמכרים במחירים  וכמובן  וקוסמטיקה, 

ביותר שאינם פוגעים באיכות.

מתנה  ₪  1,000 עד  ומקבלים   קונים 
תקדים,  חסרת  באיכות  ועמידים  אמינים  חשמל  'מכשירי 
כעת  בלומברג.  אחת:  במילה  למהדרין',  פתרונות  כולל 
מכריזה 'ראלקו', יבואנית בלומברג על מבצע ענק: קונים 
עד  ומקבלים   Blomberg של  החשמל  מכשירי  ממגוון 
1,000 ₪ לפריט בתווי שי במתנה. בלומברג מציעה מגוון 
מדיחי  תנורים,  מקפיאים,  מקררים,   – לבית  חשמל  מוצרי 
יוצאת  באיכות   – כביסה  ומייבשי  כביסה  מכונות  כלים, 
 .1883 מאז  על-זמני  אוניברסלי  עיצוב  ובעיצוב  דופן 
רחב  מגוון  המציע  ואמין,  איכותי  כמותג  מוכר  בלומברג 
ועם  לשימוש  קלים  גבוהה,  טכנולוגית  ובקדמה  באיכות 
בחנויות:  מתקיים  המבצע  אמינים.  בטיחותיים  מנגנונים 
מ.מ.א.ס.,  והמיזוג,  החשמל  שיא  חשמל,  מוצרי  צורף 

ביג  סוויטץ',  חשמל,  צומת 
אלקטריק,  חן  אלקטריק, 
מרכז  חשמל,  יאקב  א.ל.מ 
כהלכה,  חשמל  המקררין, 
בכפוף  המבצע  סמארט. 
לתקנון עד לתאריך ה' אדר ב' 
 )15.3.16( או עד גמר המלאי.

 Altitude בציר חדש לסדרת היוקרה
חדש  מוצר  ומשיקים  חושפים  ברקן'  'יקבי 
 Altitude + 585, Cabernet בסדרה: 
 Altitude סדרת   .  Sauvignon, 2011
היוקרתית, מאפשרת ל'יקבי ברקן' להשוות 
הסדרה  הישראלי.  הטרואר  את  ולחקור 
בין  להשוואה  ייחודית  אפשרות  מעניקה 
יינות קברנה סוביניון מאותה שנת  שלושה 
זהים  ויישון  הכנה  תהליכי  שעברו  בציר 
שונים.  בגבהים  כרמים  משלושה  ונבצרו 

בסדרה, שלושה יינות הנקראים על שם גובה הכרם שבו 
גדלו הענבים מכרמי העילית של היקב. הסדרה זכתה לאורך 
השנים ביותר מ - 45 מדליות בתחרויות בארץ ובעולם. 
כשרות מהודרת של הרבנות הראשית לישראל, בד"ץ חוג 
חתם סופר ובד"ץ בית יוסף. הסדרה תשווק במארז יוקרתי 
ונקודות השיווק המתמחות ברחבי הארץ.  בחנויות היין 

מגיע לך להירגע עם ישראכרט
להירגע,  לכם  שמגיע  חושבים  בישראכרט 
להתרענן וליהנות בלב הטבע והנוף המדברי 
הקסום של אזור יהודה, שם שוכן מתחם חמי 

יואב.  החודש, ייהנו חברי התכנית "מגיע לך יותר" מהטבה 
החיים  במתחם  ייחודית  ומרגוע  בריאות  חווית  מיוחדת: 
הטובים - המחודש! של חמי יואב, המציע בריכות גופרית, 
ועוד. חברי תכנית  ג'קוזי, סאונות, מתקני ספורט חדשים, 
מגיע לך יותר של ישראכרט יהנו מכניסה למעיינות ברחצה 
נפרדת במחיר מיוחד של 49 ₪ )במקום 59 ₪( ומתוספת 
)במקום  לטיפולי ספא למשך 30 דקות בעלות של 170₪ 
220 ₪( בלבד. הכניסה לגברים: בימי א' בין השעות: 23:00 
השעות  בין  לשבועיים  אחת  ב'  בימי  ולנשים:    17:30  –
טיפולי  להזמנת   08-6705600 לפרטים:    17:30  -  22:00
ספא מראש: 08-6705608 בתוקף עד י"ז באדר ב' תשע”ו 

)27.3.2016(

לחצי מליון ₪ יש טעם מעולה
שקית תפוצ'יפס תמיד משאירה טעם טוב בפה, אבל עכשיו 
היא יכולה להשאיר טעם מצוין גם בכיס! שטראוס עלית 
עולים בימים אלה בקמפיין שכולם יאהבו, גם ההורים וגם 
לכם,  קורא  תפוצ'יפס  הילדים. קמפיין שקיות הכסף של 
תפוצ'יפס,  של  והאהוב  המעולה  מהטעם  ליהנות  רק  לא 
אלה גם מזכיה בפרסים כספיים ובאלפי שקיות תפוצ'יפס! 
כל מה שאתם צריכים לעשות, הוא לאכול תפוצ'יפס כמו 
שאתם אוהבים, לגרד את כרטיס הגירוד שבשקית, ואולי 

לזכות בפרס. פרטים בנקודות המכירה.

הפלא החדש
הפלא  ספוג  את  משדרגת  סנו 
אותו  והופכת  והאהוב,  המוכר 
לסנו  לשימוש.  יותר  וקל  ליעיל 

סושי ספוג הפלא אקסטרא שכבה ירוקה מחזקת, המונעת 
צורתו  על  ושומרת  הניקיון,  במהלך  להתפורר  מהספוג 
נפלאות  עושה  סנו  ספוג הפלא של  גם לאחר השימוש. 
עקשניים  לכלוך  וכתמי  שומנים  בקלות  מסיר  בניקוי. 
מכל משטח ללא צורך בחומרי ניקוי נוספים. מעט מים 
לניקוי  מצוין  מאמץ.  ללא  יורדים  והכתמים  הספוג  על 
חשמל,  מכשירי  כיריים,  תנורים,  כיורים,  אמבטיות, 
רהיטי פלסטיק, קירות, חלונות ועוד. ניתן להשיג באריזה 

של 6 יחידות גדולות ונוחות במיוחד.

 ביקורת משרד הבריאות במרפאת בריאות הנפש 
בריאות  בתחום  הרפורמה  במסגרת 
הנפש שמוביל שר הבריאות הרב יעקב 
בריאות'  שירותי  'מכבי  פועלת  ליצמן, 

להוביל את הרפורמה לרווחת כלל חברי מכבי בתיאום 
נערכה  הרפורמה  במסגרת  הבריאות.  משרד  עם  מלא 
לאחרונה במרפאת בריאות הנפש של מכבי, הממוקמת 
פתע  ביקורת  באשדוד,  ז'  ברובע  רשב"י  רפואי  במרכז 
מנהלת  רבה,  בהצלחה  ועברה  הבריאות  משרד  של 
מציינים  גרינבוים  משה  והרב  כהן  רבקה  הגב'  המרחב 
הנפש  בריאות  בתחום  הנרחבת  הפעילות  את  לשבח 
אשדוד  תושבי  מכבי  חברי  לרווחת  במרפאה  הנערכת 
ומדגישים כי "מכבי נערכה בפריסת מרפאות לבריאות 
פריסה  קיימת  מלבדן  ופתיחתן.  הארץ  ברחבי  הנפש 
המחוז.  ברחבי  ופסיכיאטרים  פסיכולוגים  עשרות  של 
והזדמנות  חיים  הצלת  השירות  בזמינות  רואים  אנו 
על  לשמור  מחויבים  אנו  בקהילה.  להשתלב  לאנשים 
במדורג  נערך  המטופלים  של  הזימון  החבר.  פרטיות 
המידע  חסיון  ועל  פרטיותם  על  מוחלטת  שמירה  תוך 
 הרפואי. אנו מתרשמים שההיענות הולכת ומשתפרת".

מחתנים? קבלו מעטפה
והיכרות  ותק  מרכנתיל  לבנק 
החרדי  הציבור  עם  מעמיקה 

להתמודדות  נוחים  פתרונות  מציע  הבנק  וצרכיו. 
חתונת  מימון  עם  החרדי  בציבור  לקוחותינו  של 
הילדים. לאחרונה, שדרגו את המוצר במטרה להעניק 
והדרום  ירושלים  אזור  מנהל  מיטבי.  פתרון  ללקוחות 
שיא  תחנת  ההיא  הילדים  "חתונת  מרכנתיל:  בבנק 
במרכנתיל   - החרדית  המשפחה  של  החיים  במעגל 
חשוב  ארוכה".  בפריסה  ונוח  מתאים  מימון   מציעים 
לא  כלל  בדרך  דרכו,  בתחילת  הצעיר,  לזוג  כי  להבין 
קיימים היכולת וכושר ההחזר למימון האירוע המשמח. 
את  שמחזירים  אלה  הם  ההורים  רבים  במקרים  ואכן, 
ההלוואות הנלקחות למימון חתונה. ההלוואה המוצעת 
הכלה  להורי  החתן,  להורי  ניתנת  מרכנתיל  ידי  על 
עצמו.  הצעיר  לזוג  גם  ומתאפשר,  במידה  וכמובן, 
שקלים  אלף  מאה  בסך  מסתכמת  המוצעת  ההלוואה 
ובסה"כ 2 הלוואות בסכום של עד 200 אלף  לכל צד 
תשלומים  של  נוחה  בפריסה  ניתנות  ההלוואות  ש"ח. 
להחזר של עד 84 חודשים. הפריסה הארוכה מאפשרת 
להחזיר סכום נמוך יחסית מדי חודש וכך לא יקשה על 

הלווים לעמוד בנטל החזר ההלוואה.

התחליף הבריאותי לסוכר 
היא  'מעולה'  חברת  של  התמרים'  'סילאן 
האפייה  חובבי  בקרב  ביותר  המועדפת 
למילוי  סנדוויץ',  על  למריחה  ומתאימה 
ולמעמולים.   מקרונים  עוגות,  עוגיות, 
ומביא  בטעמו  ומשובח  פרקטי  הסילאן 

עשוי  איכותי,  הוא  הממרח  מושלמת.  אפיה  ליצירת 
מאכל  צבע  סוכר,  תוספת  ללא  בלבד  סילאן  מ100% 
האיכותיות של  המליות  לסדרת  ומצטרף  וחומר משמר 
חברת 'מעולה': מלית אוכמניות, מלית תפו"ע עם קינמון 
על  תמצאו  האיכותית  המלית  את  דובדבנים.  ומלית 
המדפים בסופרים ובחנויות המובחרות. מכיל: 42% פרי. 
 תכולה 450 גר'. כשרות בד"צ העדה החרדית ירושלים.

6 שעות של הטבות שלא יחזרו 
אתכם  מזמינה  אלדן, 
ענק  מכירות  להפנינג 
אדר  כ"ד  שישי,  ביום 
מכירת  סניפי  בכל  א' 
אלדן. מבצעי  הרכב של 
שש  יימשכו  המכירות 
במהלכן  בלבד,  שעות 
מכוניות  לרכוש  תוכלו 

דגמים,  של  עצום  מגוון  ייחודיות,  מהטבות  וליהנות 
מסלולי מימון משתלמים במיוחד ופתרונות טרייד-אין 
קניית  בכל  כמו  לתקנון.  בכפוף  הרכבים  סוגי  למגוון 
מ'שיטת  בלעדי  באופן  ליהנות  תוכלו  באלדן  רכב 
הקנייה הבטוחה' של אלדן בתנאים מיוחדים לרכישה 
לכל  מורחבת'  'אחריות  שקט.  ובראש  כדאית  בטוחה, 
על  )המוקדם(  ק"מ   20,000 ועד  שנה  למשך   – רכב 
מתקיים  המבצע  ברכב.  העיקריים  המכלולים  עשרת 
)4.3.16( בין השעות -08:00 א'  ביום שישי כ"ד אדר 
14:00 בכל סניפי המכירות של אלדן בארץ. לפרטים 

*3878 מכל טלפון.

מפעל קוקה-קולה כבר הוכשר לפסח 

הכשרת  את  ישראל  קוקה-קולה  מקדימה  שנה,  כמדי 
קווי הייצור לפסח, כדי להיערך מבעוד מועד ולספק את 
בהכשר  למשקאות  ובעולם  בארץ  הגדולים  הביקושים 
מהדרין. ההכשרה נערכה במעמד רבני  מערכי הכשרות 
של הגרמי"ל לנדא שליט"א ורבנות ת"א. נכחו במעמד 
הגרי"מ לאו שליט"א רבה הראשי של תל- אביב, מנהלי 
הכשרות ורבנים נוספים. את פני הרבנים קיבלו איציק 
תמיר, מנכ"ל קבוצת קוקה-קולה ישראל, טל רבן מנכ"ל 
קוקה-קולה ישראל, דניאל דולב סמנכ"ל תפעול קוקה-
קולה בבני ברק, אלון זמיר סמנכ"ל השיווק ותומר סגיס 
דובר קבוצת קוקה-קולה ישראל  ועוד תומר סגיס דובר 
הקונצרן, ציין את רוח הנדיבות המקיפה את כל עובדי 
לפסח. המפעל  הכשרת  של  החשוב  בפרויקט   החברה 

הקיץ הזה תנעלו 'קרוקס'! 
החדשה  הקולקציה 
של  והאביבית 
מתאפיינת  'קרוקס' 
בצבעוניות מרשימה 
נעליים  ומציעה 
נוחות  המשלבות 
ואופנה הצועדים זה 
בקולקציה  זה.  לצד 
החדשה, מנעלי בית 

יופי  שכולה  לקולקציה  זוכים  הילדים,  סנדלים.  ועד 
חברת  של  השיווק  מנהלת  אלפסי,  לימור  ומתיקות. 
'קרוקס', החושפת את הקולקציה העכשווית המרהיבה, 
מציינת את שיתופי הפעולה עם המגזר החרדי במהלך 
השנים. "מאז ומעולם היתה 'קרוקס' עם הפנים למגזר 
המוצרים  את  לו  להתאים  לנו  שחשוב  מגזר  החרדי, 
על  לשמירה  האופטימליים  התנאים  את  ומספקת 
הרגליים. לבנות ולנשים 'קרוקס' מספקת, מעבר למותג 
המזוהה עם נעלי בריאות, גם אופנתיות, טרנדיות וכל 

מה שנשים ובנות רוצות שיהיה בנעליים שלהן".

אתם יודעים ה-כ-ל על קפה טורקי?
טורקי  קפה 
מזמין  עלית 
את  לגלות  אתכם 
של  ההיסטוריה 
הטורקי,  הקפה 
ארץ  על  ללמוד 
ועל  שלו  המוצא 
המיוחדים  הזנים 
מופק  הוא  ממנו 

לכם  שיעזור  במיוחד  מקורי  פרס  ל'מבינים',  ומעניק 
להתעורר לקראת לימוד בחברותא, ויוסיף טעם לטיול 
גזייה,  המכילה  קפה  ערכת   - החברים  עם  ולקומזיץ 
פינג'אן, כוסות מיוחדים לקפה טורקי וכמובן את הקפה 
רוצים  עלית.  טורקי  קפה   - במיוחד  והטעים  המעורר 
לזכות?  כל שעליכם לעשות הוא לקנות 2 אריזות קפה 
טורקי עלית, להתקשר לטלמסר:03-9411433, ולענות 
קפה  ערכות  שתי  טריוויה.  שאלות   3 על  ומהר  נכון 

יחולקו לזוכים בכל יום.

חדש: מרככי כביסה עם בישום יוקרתי 
ושמנים ארומתרפיים 

סוד מציגה חדשנות מתקדמת בסדרת מרככים מרוכזים 
חדשה Soft & Oils. הסדרה מחברת בין עולם הטיפוח 
עם  החדשה  הסדרה  הכביסה.  עולם  לבין  והביוטי 
שמנים ארומתרפיים מבשמים המזינים את סיבי הבגד 
ומעניקים בישום יוקרתי ורכות מפנקת. שרון ישראלי, 
סמנכ"ל שיווק הנקל סוד: "הבגדים שאנו לובשים הם 
חלק בלתי נפרד מאתנו ואנו מבינים היטב את הצורך 
הסדרה  היום.  במשך  אותנו  שעוטף  הבגד  בטיפוח 
של  פיתוח  היא   Soft & Oils מרככי  של  החדשה 
HENKEL  בהשראת עולם הביוטי כדי להעניק חוויית 
בישום יוקרתי ורכות מפנקת". הסדרה מציעה שלושה 
ניחוחות שונים: זהב, ורוד וכחול. מחיר: 14.90 ₪ ועכשיו 
השיווק  ברשתות  להשיג   .₪  12.90 היכרות:  במחיר 

המובחרות.

רוצה תואר שתמיד חלמת עליו?            
הלימוד  כיתות  נפתחות  השבוע 
בקמפוס  המסלולים  במגוון 
לגברים-מכינות  אונו:  החרדי 
שיאפשרו  אקדמיות  קדם 
ללמוד  להתחיל  לסטודנטים 

בחודש  כבר  במשפטים  או  עסקים  במנהל  לתואר 
שברשותן  נשים  מאות  בנוסף,  הקרוב.   אוקטובר 
להתחיל  תוכלנה  בכירה,  מורה/גננת  תעודת  הייתה 
 A.B. אקדמי  לתואר  המיוחד  במסלול  לימודיהן  את 
עסקים  ומנהל  משפטים  למסלולי  גם  וחברה.  בחינוך 
לנשים הצטרפו נשים אשר מעוניינות לעסוק בעריכת 
הוא   - הקרוב  השבוע  פיננסיים.  ובמקצועות  דין 
ההזדמנות האחרונה שלך להצטרף ללימודים בסמסטר 
בס"ד  שלך  ההצלחה  מסלול  את  ולהתחיל  הנוכחי 
באור  אונו  האקדמית  הקריה  של  החרדיים  בקמפוסים 
 יהודה או בירושלים. לפרטים והרשמה: 03-7382270

6hila@kav-itonut.co.il - עריכה: הילה פלאח

 צרכנות
מינוי: מנכ"ל בזק אונליין

יו"ר בזק, שאול אלוביץ, הודיע היום על 
לתפקיד  אליעזר  בן  איציק  של  מינויו 
יחליף  אליעזר  בן  אונליין.  בזק  מנכ"ל 
שהודיע  קריסטל  ערן  את  בתפקיד 
החברה,  מניהול  פרישתו  על  לאחרונה 
אליעזר  בן  בתפקיד.  שנים  שש  לאחר 

היום  אמר  המינוי  בעקבות   .1.3.16 ב-  לתפקידו  ייכנס 
מוכח  רקורד  בעל  מקצועי  מנהל  הוא  "איציק  אלוביץ, 
שתכונות  משוכנע  אני  התקשורת.  בתחום  רב  וניסיון 
אלו, יחד עם הרקע המעמיק שלו בקבוצת בזק, יאפשרו 
לבזק אונליין להמשיך לצמוח כחלק אינטגרלי מקבוצת 
שתחת  לערן,  להודות  רוצה  אני  זאת  בהזדמנות  בזק. 
ניהולו בזק אונליין צמחה והתפתחה, ולאחל לו הצלחה 

בהמשך".

חודש של חידושים למטבח 
עדכון  במסגרת 
במהלך  הקולקציה 
הנוכחי,  החודש 
באיקאה  מתחדשים 
עיצובים  במגוון 
החל   – למטבח 
חדשות  מחזיתות 
המקנות  למטבח 
תחושה של מלאכת 

תואמת  מדפים  יחידת  עם  המשתלבות  מסורתית  יד 
בסגנון כפרי ומסילה לקיר ועד לסדרה חדשה של פריטים 
יומיומיים אשר יחזיקו מעמד במטבח במשך שנים. סדרת 
שולחן,  מפות  סכינים,  הכוללת  סדרה   -   VARDAGEN
מפיות, בדים למטבח, צנצנות זכוכית וקנקנים חדשים. 
 - TORHAMN וקולפן, חזיתות מטבח SMÅBIT - סכין 
משלב פונקציונליות עם עיצוב פשוט וישיר ומלאכת יד 
 ,FALSTERBO מיומנת. יחידת מדפים לקיר ומסילה לקיר
סדרת  INBJUDANDE - סדרה המשלבת דוגמת פרחים 
המופיעה על גבי מוצרי הטקסטיל ומאפשרת לכם לרענן 

בקלות את המטבח ופינת האוכל.

נשות אלעד מוזמנות לערב נשים מרתק 
סימילאק למהדרין מבית אבוט, מזמין את נשות אלעד 

ומרתק,  מיוחד  לערב 
ערוכים.  שולחנות  סביב 
במיוחד  הופק  הערב 
לתינוקות  אימהות  עבור 
תוך  שבדרך,  ואימהות 
הנושא  על  דגש  שימת 

הקרוב ללבה של כל אם: תזונה נכונה ומיטבית לתינוק. 
קלינית של  דיאטנית  בערב תשתתף אביטל אסטרייכר, 
סימילאק למהדרין, במהלך הערב תוכל כל אם להיחשף 
ואף  תינוקות  לתזונת  הנוגע  בכל  ומקצועי  רחב  למידע 
לקבל ייעוץ ומענה אישי לשאלות על ידי יועצות תזונה 
שונה  הסתכלות  מזווית  חינוך  סימילאק.  של  מוסמכות 
בתכנית מרתקת ומשעשעת של נועה ירון-דיין – 'חינוך 
עם חיוך', המעבירה מסרים חשובים ומשמעותיים בדרך 
למשתתפות  תחולק  הערב  בסיום  וקלילה.  מחויכת 
ושימושיות  מתוקות  מתנות  כמה  הכוללת  שי  חבילת 
לאם ולתינוק. הערב יתקיים ביום שלישי כ"ח באדר א',  
באלעד,   79 זכאי  בן  ברחוב  הכינוסים  במשכן   ,8/3/16
ההרשמה מראש חובה בטלפון 03-5329121 בין השעות 

10:00 בבוקר ל-18:00 אחה"צ.

מטליות חד פעמיות להסרת לכלוך
צריכה  את  לכן  יסודי,  לניקיון  זמן  לך  יש  תמיד  לא 

סנו  וקל.  לניקוי מהיר  פתרון 
מסוגו  בלעדי  מוצר  מציעה 
ופשוט  מהיר  לניקוי  בארץ 
אנטי  הלכלוך:  סוגי  כל  של 
קאלק –מטליות רב שימושיות 
כללי  וניקוי  לכלוך  להסרת 

המעניקות 4 פעולות במוצר אחד: מסירות לכלוך, אבנית, 
מאפשרות  קאלק  אנטי  מטליות  וכתמים.  שומן  חלודה, 
לכם ליהנות מתוצאות מושלמות בניגוב קל, ואידיאליות 
להשיג  הבית.  ברחבי  שונים  משטחים  של  מהיר  לניקוי 

באריזה של 50 מטליות לניקוי כללי.

DKNY משיקה ניחוח חדש 
DKNY BE DESIRED מציג אלמנט פרחוני חדש עם גוונים 
של  גדושה  למנה  הזוכים  ועשירים  קרמיים  ריחניים, 

ירוקה.  פרחוניות 
ימשוך  הניחוח 
הודות  מיד  אתכן 
תפוזים  לשמן 
המשתלב  תוסס 
שועל  בענבי 
ובעלי  חמצמצים 
רוויי  סיגלית 

ונמרצת.  חיונית  באנרגיה  קפואים  אשכולית  תווי  טל. 
אלמנטים אקזוטיים מוסיפים מרקם נהדר ושופע לזר של 
ארז  של  ויקרים  עציים  תווים  טורקי.  וורד  ערבי  יסמין 
של  נשכחת  הבלתי  המהות  את  יוצרים  דמבר  וליקווי 
הבושם החדש. מיכל התפוח עם הפקק הירוק הנטוי זוכה 
הבשמים  אחד   ,DKNY BE DELCIOUS מחודש.  לעיצוב 
שמיצה  הראשון  הבישום  מותג  היה  בעולם,  האייקונים 
את הריח הערב של הפרי רק בשל ניחוחו והשיג תוצאות 

נהדרות.

כל התחפושות לפורים במקום אחד 
עשרות דגמי תחפושות חדשים 
והצבעים,  הגילאים  לכל 
ברשת  המדפים  על  נמצאים 
מנכ"ל  של  לדבריו  ביגשופ. 
קולקציית  על  "עמלנו  הרשת: 
עומדים  ואנחנו  התחפושות 
של  החלומות  את  להגשים 
כל  שלכם,  והילדות  הילדים 

והעיקר  ברשת.  אצלינו  תמצאו  רוצים  שהם  תחפושת 
במחיר השווה לכל כיס. רשת 'ביג שופ' הרשת המובילה 
לכל צרכי המשפחה בישראל, דואגת לנו במשך כל עונות 
השנה. לצד המחלקות , ציוד לתינוקות, כלי בית, חשמל 
הנמוכים  ביגוד שנמכרים במחירים  וכמובן  וקוסמטיקה, 

ביותר שאינם פוגעים באיכות.

מתנה  ₪  1,000 עד  ומקבלים   קונים 
תקדים,  חסרת  באיכות  ועמידים  אמינים  חשמל  'מכשירי 
כעת  בלומברג.  אחת:  במילה  למהדרין',  פתרונות  כולל 
מכריזה 'ראלקו', יבואנית בלומברג על מבצע ענק: קונים 
עד  ומקבלים   Blomberg של  החשמל  מכשירי  ממגוון 
1,000 ₪ לפריט בתווי שי במתנה. בלומברג מציעה מגוון 
מדיחי  תנורים,  מקפיאים,  מקררים,   – לבית  חשמל  מוצרי 
יוצאת  באיכות   – כביסה  ומייבשי  כביסה  מכונות  כלים, 
 .1883 מאז  על-זמני  אוניברסלי  עיצוב  ובעיצוב  דופן 
רחב  מגוון  המציע  ואמין,  איכותי  כמותג  מוכר  בלומברג 
ועם  לשימוש  קלים  גבוהה,  טכנולוגית  ובקדמה  באיכות 
בחנויות:  מתקיים  המבצע  אמינים.  בטיחותיים  מנגנונים 
מ.מ.א.ס.,  והמיזוג,  החשמל  שיא  חשמל,  מוצרי  צורף 

ביג  סוויטץ',  חשמל,  צומת 
אלקטריק,  חן  אלקטריק, 
מרכז  חשמל,  יאקב  א.ל.מ 
כהלכה,  חשמל  המקררין, 
בכפוף  המבצע  סמארט. 
לתקנון עד לתאריך ה' אדר ב' 
 )15.3.16( או עד גמר המלאי.

 Altitude בציר חדש לסדרת היוקרה
חדש  מוצר  ומשיקים  חושפים  ברקן'  'יקבי 
 Altitude + 585, Cabernet בסדרה: 
 Altitude סדרת   .  Sauvignon, 2011
היוקרתית, מאפשרת ל'יקבי ברקן' להשוות 
הסדרה  הישראלי.  הטרואר  את  ולחקור 
בין  להשוואה  ייחודית  אפשרות  מעניקה 
יינות קברנה סוביניון מאותה שנת  שלושה 
זהים  ויישון  הכנה  תהליכי  שעברו  בציר 
שונים.  בגבהים  כרמים  משלושה  ונבצרו 

בסדרה, שלושה יינות הנקראים על שם גובה הכרם שבו 
גדלו הענבים מכרמי העילית של היקב. הסדרה זכתה לאורך 
השנים ביותר מ - 45 מדליות בתחרויות בארץ ובעולם. 
כשרות מהודרת של הרבנות הראשית לישראל, בד"ץ חוג 
חתם סופר ובד"ץ בית יוסף. הסדרה תשווק במארז יוקרתי 
ונקודות השיווק המתמחות ברחבי הארץ.  בחנויות היין 

מגיע לך להירגע עם ישראכרט
להירגע,  לכם  שמגיע  חושבים  בישראכרט 
להתרענן וליהנות בלב הטבע והנוף המדברי 
הקסום של אזור יהודה, שם שוכן מתחם חמי 

יואב.  החודש, ייהנו חברי התכנית "מגיע לך יותר" מהטבה 
החיים  במתחם  ייחודית  ומרגוע  בריאות  חווית  מיוחדת: 
הטובים - המחודש! של חמי יואב, המציע בריכות גופרית, 
ועוד. חברי תכנית  ג'קוזי, סאונות, מתקני ספורט חדשים, 
מגיע לך יותר של ישראכרט יהנו מכניסה למעיינות ברחצה 
נפרדת במחיר מיוחד של 49 ₪ )במקום 59 ₪( ומתוספת 
)במקום  לטיפולי ספא למשך 30 דקות בעלות של 170₪ 
220 ₪( בלבד. הכניסה לגברים: בימי א' בין השעות: 23:00 
השעות  בין  לשבועיים  אחת  ב'  בימי  ולנשים:    17:30  –
טיפולי  להזמנת   08-6705600 לפרטים:    17:30  -  22:00
ספא מראש: 08-6705608 בתוקף עד י"ז באדר ב' תשע”ו 

)27.3.2016(

לחצי מליון ₪ יש טעם מעולה
שקית תפוצ'יפס תמיד משאירה טעם טוב בפה, אבל עכשיו 
היא יכולה להשאיר טעם מצוין גם בכיס! שטראוס עלית 
עולים בימים אלה בקמפיין שכולם יאהבו, גם ההורים וגם 
לכם,  קורא  תפוצ'יפס  הילדים. קמפיין שקיות הכסף של 
תפוצ'יפס,  של  והאהוב  המעולה  מהטעם  ליהנות  רק  לא 
אלה גם מזכיה בפרסים כספיים ובאלפי שקיות תפוצ'יפס! 
כל מה שאתם צריכים לעשות, הוא לאכול תפוצ'יפס כמו 
שאתם אוהבים, לגרד את כרטיס הגירוד שבשקית, ואולי 

לזכות בפרס. פרטים בנקודות המכירה.

הפלא החדש
הפלא  ספוג  את  משדרגת  סנו 
אותו  והופכת  והאהוב,  המוכר 
לסנו  לשימוש.  יותר  וקל  ליעיל 

סושי ספוג הפלא אקסטרא שכבה ירוקה מחזקת, המונעת 
צורתו  על  ושומרת  הניקיון,  במהלך  להתפורר  מהספוג 
נפלאות  עושה  סנו  ספוג הפלא של  גם לאחר השימוש. 
עקשניים  לכלוך  וכתמי  שומנים  בקלות  מסיר  בניקוי. 
מכל משטח ללא צורך בחומרי ניקוי נוספים. מעט מים 
לניקוי  מצוין  מאמץ.  ללא  יורדים  והכתמים  הספוג  על 
חשמל,  מכשירי  כיריים,  תנורים,  כיורים,  אמבטיות, 
רהיטי פלסטיק, קירות, חלונות ועוד. ניתן להשיג באריזה 

של 6 יחידות גדולות ונוחות במיוחד.

 ביקורת משרד הבריאות במרפאת בריאות הנפש 
בריאות  בתחום  הרפורמה  במסגרת 
הנפש שמוביל שר הבריאות הרב יעקב 
בריאות'  שירותי  'מכבי  פועלת  ליצמן, 

להוביל את הרפורמה לרווחת כלל חברי מכבי בתיאום 
נערכה  הרפורמה  במסגרת  הבריאות.  משרד  עם  מלא 
לאחרונה במרפאת בריאות הנפש של מכבי, הממוקמת 
פתע  ביקורת  באשדוד,  ז'  ברובע  רשב"י  רפואי  במרכז 
מנהלת  רבה,  בהצלחה  ועברה  הבריאות  משרד  של 
מציינים  גרינבוים  משה  והרב  כהן  רבקה  הגב'  המרחב 
הנפש  בריאות  בתחום  הנרחבת  הפעילות  את  לשבח 
אשדוד  תושבי  מכבי  חברי  לרווחת  במרפאה  הנערכת 
ומדגישים כי "מכבי נערכה בפריסת מרפאות לבריאות 
פריסה  קיימת  מלבדן  ופתיחתן.  הארץ  ברחבי  הנפש 
המחוז.  ברחבי  ופסיכיאטרים  פסיכולוגים  עשרות  של 
והזדמנות  חיים  הצלת  השירות  בזמינות  רואים  אנו 
על  לשמור  מחויבים  אנו  בקהילה.  להשתלב  לאנשים 
במדורג  נערך  המטופלים  של  הזימון  החבר.  פרטיות 
המידע  חסיון  ועל  פרטיותם  על  מוחלטת  שמירה  תוך 
 הרפואי. אנו מתרשמים שההיענות הולכת ומשתפרת".

מחתנים? קבלו מעטפה
והיכרות  ותק  מרכנתיל  לבנק 
החרדי  הציבור  עם  מעמיקה 

להתמודדות  נוחים  פתרונות  מציע  הבנק  וצרכיו. 
חתונת  מימון  עם  החרדי  בציבור  לקוחותינו  של 
הילדים. לאחרונה, שדרגו את המוצר במטרה להעניק 
והדרום  ירושלים  אזור  מנהל  מיטבי.  פתרון  ללקוחות 
שיא  תחנת  ההיא  הילדים  "חתונת  מרכנתיל:  בבנק 
במרכנתיל   - החרדית  המשפחה  של  החיים  במעגל 
חשוב  ארוכה".  בפריסה  ונוח  מתאים  מימון   מציעים 
לא  כלל  בדרך  דרכו,  בתחילת  הצעיר,  לזוג  כי  להבין 
קיימים היכולת וכושר ההחזר למימון האירוע המשמח. 
את  שמחזירים  אלה  הם  ההורים  רבים  במקרים  ואכן, 
ההלוואות הנלקחות למימון חתונה. ההלוואה המוצעת 
הכלה  להורי  החתן,  להורי  ניתנת  מרכנתיל  ידי  על 
עצמו.  הצעיר  לזוג  גם  ומתאפשר,  במידה  וכמובן, 
שקלים  אלף  מאה  בסך  מסתכמת  המוצעת  ההלוואה 
ובסה"כ 2 הלוואות בסכום של עד 200 אלף  לכל צד 
תשלומים  של  נוחה  בפריסה  ניתנות  ההלוואות  ש"ח. 
להחזר של עד 84 חודשים. הפריסה הארוכה מאפשרת 
להחזיר סכום נמוך יחסית מדי חודש וכך לא יקשה על 

הלווים לעמוד בנטל החזר ההלוואה.

התחליף הבריאותי לסוכר 
היא  'מעולה'  חברת  של  התמרים'  'סילאן 
האפייה  חובבי  בקרב  ביותר  המועדפת 
למילוי  סנדוויץ',  על  למריחה  ומתאימה 
ולמעמולים.   מקרונים  עוגות,  עוגיות, 
ומביא  בטעמו  ומשובח  פרקטי  הסילאן 

עשוי  איכותי,  הוא  הממרח  מושלמת.  אפיה  ליצירת 
מאכל  צבע  סוכר,  תוספת  ללא  בלבד  סילאן  מ100% 
האיכותיות של  המליות  לסדרת  ומצטרף  וחומר משמר 
חברת 'מעולה': מלית אוכמניות, מלית תפו"ע עם קינמון 
על  תמצאו  האיכותית  המלית  את  דובדבנים.  ומלית 
המדפים בסופרים ובחנויות המובחרות. מכיל: 42% פרי. 
 תכולה 450 גר'. כשרות בד"צ העדה החרדית ירושלים.

6 שעות של הטבות שלא יחזרו 
אתכם  מזמינה  אלדן, 
ענק  מכירות  להפנינג 
אדר  כ"ד  שישי,  ביום 
מכירת  סניפי  בכל  א' 
אלדן. מבצעי  הרכב של 
שש  יימשכו  המכירות 
במהלכן  בלבד,  שעות 
מכוניות  לרכוש  תוכלו 

דגמים,  של  עצום  מגוון  ייחודיות,  מהטבות  וליהנות 
מסלולי מימון משתלמים במיוחד ופתרונות טרייד-אין 
קניית  בכל  כמו  לתקנון.  בכפוף  הרכבים  סוגי  למגוון 
מ'שיטת  בלעדי  באופן  ליהנות  תוכלו  באלדן  רכב 
הקנייה הבטוחה' של אלדן בתנאים מיוחדים לרכישה 
לכל  מורחבת'  'אחריות  שקט.  ובראש  כדאית  בטוחה, 
על  )המוקדם(  ק"מ   20,000 ועד  שנה  למשך   – רכב 
מתקיים  המבצע  ברכב.  העיקריים  המכלולים  עשרת 
)4.3.16( בין השעות -08:00 א'  ביום שישי כ"ד אדר 
14:00 בכל סניפי המכירות של אלדן בארץ. לפרטים 

*3878 מכל טלפון.

מפעל קוקה-קולה כבר הוכשר לפסח 

הכשרת  את  ישראל  קוקה-קולה  מקדימה  שנה,  כמדי 
קווי הייצור לפסח, כדי להיערך מבעוד מועד ולספק את 
בהכשר  למשקאות  ובעולם  בארץ  הגדולים  הביקושים 
מהדרין. ההכשרה נערכה במעמד רבני  מערכי הכשרות 
של הגרמי"ל לנדא שליט"א ורבנות ת"א. נכחו במעמד 
הגרי"מ לאו שליט"א רבה הראשי של תל- אביב, מנהלי 
הכשרות ורבנים נוספים. את פני הרבנים קיבלו איציק 
תמיר, מנכ"ל קבוצת קוקה-קולה ישראל, טל רבן מנכ"ל 
קוקה-קולה ישראל, דניאל דולב סמנכ"ל תפעול קוקה-

קולה בבני ברק, אלון זמיר סמנכ"ל השיווק ותומר סגיס 
דובר קבוצת קוקה-קולה ישראל  ועוד תומר סגיס דובר 
הקונצרן, ציין את רוח הנדיבות המקיפה את כל עובדי 
לפסח. המפעל  הכשרת  של  החשוב  בפרויקט   החברה 

הקיץ הזה תנעלו 'קרוקס'! 
החדשה  הקולקציה 
של  והאביבית 
מתאפיינת  'קרוקס' 
בצבעוניות מרשימה 
נעליים  ומציעה 
נוחות  המשלבות 
ואופנה הצועדים זה 
בקולקציה  זה.  לצד 
החדשה, מנעלי בית 

יופי  שכולה  לקולקציה  זוכים  הילדים,  סנדלים.  ועד 
חברת  של  השיווק  מנהלת  אלפסי,  לימור  ומתיקות. 
'קרוקס', החושפת את הקולקציה העכשווית המרהיבה, 
מציינת את שיתופי הפעולה עם המגזר החרדי במהלך 
השנים. "מאז ומעולם היתה 'קרוקס' עם הפנים למגזר 
המוצרים  את  לו  להתאים  לנו  שחשוב  מגזר  החרדי, 
על  לשמירה  האופטימליים  התנאים  את  ומספקת 
הרגליים. לבנות ולנשים 'קרוקס' מספקת, מעבר למותג 
המזוהה עם נעלי בריאות, גם אופנתיות, טרנדיות וכל 

מה שנשים ובנות רוצות שיהיה בנעליים שלהן".

אתם יודעים ה-כ-ל על קפה טורקי?
טורקי  קפה 
מזמין  עלית 
את  לגלות  אתכם 
של  ההיסטוריה 
הטורקי,  הקפה 
ארץ  על  ללמוד 
ועל  שלו  המוצא 
המיוחדים  הזנים 
מופק  הוא  ממנו 

לכם  שיעזור  במיוחד  מקורי  פרס  ל'מבינים',  ומעניק 
להתעורר לקראת לימוד בחברותא, ויוסיף טעם לטיול 
גזייה,  המכילה  קפה  ערכת   - החברים  עם  ולקומזיץ 
פינג'אן, כוסות מיוחדים לקפה טורקי וכמובן את הקפה 
רוצים  עלית.  טורקי  קפה   - במיוחד  והטעים  המעורר 
לזכות?  כל שעליכם לעשות הוא לקנות 2 אריזות קפה 
טורקי עלית, להתקשר לטלמסר:03-9411433, ולענות 
קפה  ערכות  שתי  טריוויה.  שאלות   3 על  ומהר  נכון 

יחולקו לזוכים בכל יום.

חדש: מרככי כביסה עם בישום יוקרתי 
ושמנים ארומתרפיים 

סוד מציגה חדשנות מתקדמת בסדרת מרככים מרוכזים 
חדשה Soft & Oils. הסדרה מחברת בין עולם הטיפוח 
עם  החדשה  הסדרה  הכביסה.  עולם  לבין  והביוטי 
שמנים ארומתרפיים מבשמים המזינים את סיבי הבגד 
ומעניקים בישום יוקרתי ורכות מפנקת. שרון ישראלי, 
סמנכ"ל שיווק הנקל סוד: "הבגדים שאנו לובשים הם 
חלק בלתי נפרד מאתנו ואנו מבינים היטב את הצורך 
הסדרה  היום.  במשך  אותנו  שעוטף  הבגד  בטיפוח 
של  פיתוח  היא   Soft & Oils מרככי  של  החדשה 
HENKEL  בהשראת עולם הביוטי כדי להעניק חוויית 
בישום יוקרתי ורכות מפנקת". הסדרה מציעה שלושה 
ניחוחות שונים: זהב, ורוד וכחול. מחיר: 14.90 ₪ ועכשיו 
השיווק  ברשתות  להשיג   .₪  12.90 היכרות:  במחיר 

המובחרות.

רוצה תואר שתמיד חלמת עליו?            
הלימוד  כיתות  נפתחות  השבוע 
בקמפוס  המסלולים  במגוון 
לגברים-מכינות  אונו:  החרדי 
שיאפשרו  אקדמיות  קדם 
ללמוד  להתחיל  לסטודנטים 

בחודש  כבר  במשפטים  או  עסקים  במנהל  לתואר 
שברשותן  נשים  מאות  בנוסף,  הקרוב.   אוקטובר 
להתחיל  תוכלנה  בכירה,  מורה/גננת  תעודת  הייתה 
 A.B. אקדמי  לתואר  המיוחד  במסלול  לימודיהן  את 
עסקים  ומנהל  משפטים  למסלולי  גם  וחברה.  בחינוך 
לנשים הצטרפו נשים אשר מעוניינות לעסוק בעריכת 
הוא   - הקרוב  השבוע  פיננסיים.  ובמקצועות  דין 
ההזדמנות האחרונה שלך להצטרף ללימודים בסמסטר 
בס"ד  שלך  ההצלחה  מסלול  את  ולהתחיל  הנוכחי 
באור  אונו  האקדמית  הקריה  של  החרדיים  בקמפוסים 
 יהודה או בירושלים. לפרטים והרשמה: 03-7382270



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

      כ"ב-כ"ד אדר א' תשע"ו                     
2-4/03/16              

                       

03-6162228
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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
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ב-כ"ד אדר א' תשע"ו  2-4/03/16 203-6162228

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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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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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
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בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

קמפוס מסודר
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שבתות חתן/בר מצוה
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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
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3,620

רכב משא
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₪
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הסוכן החרדי שלך
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חחוופשששה ווואוווו!!
799₪

077-5100355

במלון המפואר
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ד‘- ו‘ אדר ב‘  14.3-16.3
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ב-כ"ד אדר א' תשע"ו  2-4/03/16 603-6162228

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
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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

ידע בסיסי במחשב חובה
בוקר 09:00-14:00
ערב 16:00-21:00

דרושים נציגים

052-7164855

בונוסים! 35 
לשעה +

למוקד תפילות
מצליח בראשל“צ

מוקד גברים

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחות יוצאות

 תנאי שכר הכי טובים שיש
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manpowerhabimaorgil
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dafnagmailcom
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gmailcom



גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון
*בבני ברק

מבצע 
החל מ- 
& 39.90

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

ללא כאב-באחריות!

■




■





■





■



■





■





HP■
A


■




■


■




■




■




■




■

MISSION



■




■




BMX■


■


■


■


X■


■


■


■


■


■


■


X■


■


■


■


■




X■


■
s




■



■




■




■


■


■




■




■




■


■




■


■


■


■




■





■





yossibclcoil

■





■






■










odedodedcpacoil

■





■





■




■





■







■




■






■










revitalsolomarketcoil




■






drushimoptic
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אצל בתיה
מבחר גדול וחדש לילדות

מבחר חצאיות ומכנסי ילדים

ירושלים 52 ב"ב
03-5792841

מבצעי פסח

& 50-99
3 ב-100 &
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חירום

תחבורה

 ■

 ■






 ■






■





■




המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר

■
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■




רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

■





למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

052-5855500
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com

0523-699145 | קו“ח לפקס: 073-2560300 
gilpr@smart-line.co.il :או למייל

לחברה המעניקה שירותים טלפוניים 
למגוון חברות ובתחומים שונים דרושים 

נציגים רציניים ואחראים שרוצים 
להתקדם ולהצליח למגוון משרות:

שכר גבוה סביבת עבודה צעירה 
ודינאמית מתאימה לסטודנטים / אמהות 

נציגי מכירות 
טלפוניות

בתחום
 הביטוח

נציגי שימור 
טלפוניים
לעולם 

הסלולאר

נציגי מכירות 
טלפוניים
לעולם 

10הסלולאר
ה 2

שר
מ

10
ה 1

שר
מ

10
ה 0

שר
מ

חברת
 סמרטליין אלעד 
מחפשת אותך!!!

דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633
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maoreyinaim
hotmailcom
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ימי ו‘ לסירוגין

לפרטים: 0524-538123

לבית האופנה דייבי מוד דרושות:  
מוכרת עם ניסיון במכירות

מנהלת חנות עם ניסיון מוכח 
עבודה במשמרות בוקר/ערב

עבודה בסביבה נעימה
תנאים מצויינים

דייבי מוד

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 מאפיה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות
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rachelinetivccoil

■








■




■





■





■







■



pchedvigmailcom
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feigyzgmailcom
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03-5795922

מרכז רפואי מעיני הישועה
מקצוענים עם נשמה

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרושים/ות

  tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל
פקס: 03-5771144

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

אינסטלטור/ית
משרה מלאה

תעודת אינסטלציה  - חובה
ידע בתחום-חובה

עובד/ת כללי/ת
משרה מלאה

ניסיון בשיפוצים כלליים- חובה
השכלה טכנית-חובה

טכנאי/ת מיזוג אויר
טיפול ואחזקת מערכות מיזוג אויר

ידע במערכות מיזוג אויר- חובה

מתאמות קשרי לקוחותדרושות

תנאים
 טובים

למתאימות

050-4109910rivkae@tlalei.com

למוקד חרדי מצליח בבני ברק

עבודה 
במשמרות

הוצאת שיחות 
גיוס ושימור 

לקוחות

חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

לחברה כלכלית ברמת גן

דרוש/ה
פקיד/ת גביה

שירותיות ואסרטיביות
יכולת ניהול מו"מ
מוטיבציה גבוהה

שליטה בסביבה ממוחשבת
זמינות מיידית

נסיון קודם - יתרון
קו"ח לפקס:

03-3734039
משרה 04

דרוש/ה
מזכיר/ת מנכ"ל

[ משרת אם ]

אחריות וראש גדול
ידע ביישומי מחשב
יחסי אנוש מעולים

קו"ח לפקס 03/3734039
נא לציין משרה 05

לחברה גדולה באזור המרכז

דרושים/ות

שיחות נכנסות בלבד
כושר ביטוי גבוה

יכולת מכירה
יחסי אנוש מעולים

קו"ח לפקס:
03-3734039

יש לציין סוג המשרה

מוקדנ/ית 02
שיחות נכנסות בלבד

מענה טלפוני וניתוב פניות
יכולת עמידה בלחצים

זריזות ואסרטיביות

מזכיר/ה 01
ידע בתוכנות אופיס
אחריות וראש גדול

יכולת וורבאלית גבוהה
יחסי אנוש מעולים

מתאמ/ת פגישות 03
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