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זמני כניסת ויציאת השבת

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

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

אלפי חסידי סאטמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר בשמחת נישואי בן ראש ישיבת 
סאטמאר ובשבת שבע ברכות מרוממת שהתקיימה במירון / עמ' 6

הביקור ההיסטורי שערוריה

/ עמ' 8

נהג 
אוטובוס 
הדמים 
קיבל 

בחזרה את 
רישיונו

אושרה הרחבת העיר 
בהיקף של כ-1000 דונם

על פי התכנון העתידי ייבנו באזור כ-8,000 - 10,000 יחידות דיור 
שיוסיפו לעיר כ-25,000 תושבים. חלקו הארי של השטח יכלול 
שטחים ירוקים, מוסדות חינוך, שטחי מסחר ועוד  ראש העיר, 

רחמים מלול: "מדובר באחת ההחלטות החשובות שהתקבלו, מתחילת 
כהונתי, בנוגע לעתידה של העיר רחובות" / עמ' 4

הרב אלימלך פירר 
ביקר בביה"ח 'קפלן'

יו"ר עזרא למרפא, הרב אלימלך  פירר, 
ביקר במרכז הרפואי 'קפלן' מקבוצת 'כללית' 
והביע את התפעלותו מרמת האיכות הרפואית 

שהוצגה בפניו / עמ' 6
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

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

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

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

הנהגת "נכנסה" 
עם הרכב לתוך 
הבית - ונפצעה

150 מכולות אשפה חדישות יוצבו ברחבי העיר 

אושרה הרחבת העיר בהיקף של כ-1000 דונם
בשורה מהפכנית לעיר רחובות

מאת: אהרן נצר

זה קרה בשעות הבוקר של יום שני: אישה נכנסה עם רכבה הפרטי 
אל דירתה ברחוב בן ישראל ברחובות ונפצעה באורח בינוני.

צוותי כיבוי וחילוץ הוזעקו לזירה, לאחר שהתקבל אצלם דיווח 
על רכב שנכנס לבית פרטי לאחר שהנהגת איבדה שליטה על רכבה.

כאשר הגיעו אל המקום, מצאו בתוך הרכב את הנהגת, אשר הינה 
גם בעלת הבית שנפגע, כשהיא לכודה.

ההצלה  כוחות  ידי  על  פונתה  והיא  האישה  את  חילצו  הכוחות 
לבית החולים קפלן בעיר כשמצבה מוגדר בינוני.

מאת: אהרן נצר

העיר  פני  לשיפור  מהרצון  כחלק 
עיריית  הסביבה,  איכות  על  והשמירה 
המועצה  חבר  של  בהובלתו  רחובות, 
ומחזיק תיק שפ"ע, גיורא בן ארי, תציב 

חדשות  אשפה  מכולות   150
ברחבי  'אביולי'  חברת  של 

העיר. הפרויקט להחלפת 
הישנות  המכולות 
בעקבות  לדרך  יצא 
שמכולות  העובדה 
רחובות  בעיר  האשפה 

במשך  הוחלפו  לא 
שנים והיה בהן בלאי. 

הצבת המכולות החדשות 
שנעשה  נוסף  לצעד  מצטרפת 

את  לשפר  במטרה  השנה,  יותר  מוקדם 
שרותי פינוי האשפה והתברואה. כזכור, 
שתי  העירייה  רכשה  השנה  בתחילת 

משאיות פינוי אשפה מתקדמות וחדישות 
שהחליפו את המשאיות הישנות שפעלו 

במשך 20 שנים. 
חבר המועצה ומחזיק תיק שפ"ע, גיורא 
בן ארי: המכולות החדשות יאפשרו פינוי 
בו  בקיטור  המכולה  וניקיון  האשפה 
זמנית וביעילות. עד כה הוצבו 
כבר כ- 50 מכולות ברחבי 
כחודשיים  ובתוך  העיר 
להיות מוצבות  צפויות 
נוספות.  מכולות   100
המכולות  הצבת 
אלו  במקום  היפהפיות 
רבות  תתרום  הישנות, 
העיר.  פני  נראות  לשיפור 
לאנשי  להודות  רוצה  אני 
רחובות  בעיריית  התברואה  מחלקת 
למען  ההתגייסות  על  'אביולי'  ולחברת 

הצלחת הפרויקט". 

מאת: יעקב פלדמן

תדריך  מלול,  רחמים  העיר,  ראש  קיים  האחרונים   בימים 
לאמצעי התקשורת ובו הוא בישר כי המועצה הארצית לתכנון 
ובנייה אישרה את הרחבת המרקם העירוני בעיר רחובות, כחלק 
כ-1,000  של  הרחבה  שכוללת   1\35 ארצית  מתאר  מתכנית 

דונם, מרחוב מנחם בגין ומזרחה. 
מהפכה  שתיצור  המועצה,  של  דרמטית  בהחלטה  מדובר 
של ממש בהיצע יחידות הדיור בעיר 
רחובות, כאשר במסגרת זו צפויות 
 10,000  -  8,000 כ-  להיבנות 

יחידות דיור חדשות. 
ראש  נאבק  האחרונה  בתקופה 
של  מדיניותה  נגד  כזכור,  העיר, 
דניאלה  מרכז,  מחוז  מתכננת 
מקלות  'תקעה   – שלטענתו  פוסק, 
העיריה  של  בתכניות  בגלגלים' 
דיור  יחידות  אלפי  להקמת 
למרות  רחובות.  בעיר 
המחוזית  הוועדה  התנגדות 
לאישור  ובנייה  לתכנון 
העירוני,  המרקם  הרחבת 

המועצה  אשר  עד  שביכולתו  ככל  ופעל  ויתר  לא  העיר  ראש 
הארצית אישרה את התכנית להרחיב את רחובות מזרחה. נציין 
כי עיריית רחובות היא בין הרשויות המעטות שביקשו להוסיף 
יחידות דיור לעיר, כחלק מחזונו של ראש העיר להצערת העיר.
באחד ממכתביו בנושא כתב ראש העיר, רחמים מלול לפוסק 
בראשותך  הוועדה  פסלה  היום,  ועד  כהונתך  "מתחילת  כי: 
'נווה  בתוכנית  החל  בעיר,  דיור  יחידות  אלפי  לבניית  תכניות 
'מגורי  בתוכנית  וכלה  דיור  יחידות   2,500 הכוללת  חבצלת' 
כהן' הכוללת 750 יחידות דיור ולהזכירך אלו תכניות שאושרו 
בעבר על ידי הוועדה המחוזית ותחת שרביטך סורבו בנימוקים 

שונים ומשונים". 
של  בהחלטותיה  רואה  הוא  כי  העיר  ראש  כתב  בנוסף 
פוסק, "התעמרות שיטתית ומדיניות מכוונת, שאינני מבין את 
סיבותיה, נגד התפתחותה של העיר, שהפכה בשנים האחרונות 

לאחת הערים האטרקטיביות ביותר במדינה". 
מלול: "מדובר באחת ההחלטות החשובות שהתקבלו בנוגע 
היבחרי  מאז  כהונתי.  מתחילת  רחובות  העיר  של  לעתידה 
לראשות העיר הובלתי קו ברור כדי לעודד בנייה של יחידות 
דיור רבות ככל האפשר, כחלק מהחזון שלי להצעיר את העיר. 
להתגשם,  התחיל  החזון  מאד,  מבוקשת  לעיר  הפכה  רחובות 
ולא היה לנו לאן להתפתח.  דיור  יחידות  אבל לא היו מספיק 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  נגד  שלי  שהמאבק  גאה  אני 

הצליח, בשנים הקרובות רחובות תגדל ותתפתח בצורה ניכרת, 
היצע הדירות יגדל משמעותית ואני מקווה שזה יוביל להורדת 
מחירי הדיור. אנו נקיים תחרות אדריכלים לתכנון האזור ואני 
מאמין שאת האבן הראשונה נניח כבר בתוך 3-4 שנים מהיום".    

כוחות כיבוי 
אש עמלו כדי 
לחלצה מהרכב 

והיא פונתה לבית 
החולים 'קפלן' 
בעיר כשמצבה 
מוגדר בינוני 

העירייה תציב 150 מכולות אשפה חדשות ברחבי רחובות, 
שיחליפו את המכולות הישנות  המכולות הנוכחיות 

ברחובות לא הוחלפו במשך שנים וסובלות מבלאי

על פי התכנון העתידי ייבנו באזור כ-8,000 - 10,000 יחידות דיור שיוסיפו לעיר כ-25,000 תושבים. חלקו הארי של 
השטח יכלול שטחים ירוקים, מוסדות חינוך, שטחי מסחר ועוד  ראש העיר, רחמים מלול: "מדובר באחת ההחלטות 

החשובות שהתקבלו, מתחילת כהונתי, בנוגע לעתידה של העיר רחובות"

תוכנית המתאר להרחבת רחובות

המכולות החדשות

הרכב "בתוך" הבית
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גיורא בן ארי

ראש העיר, 
רחמים מלול



 הרגע הזה 
שהוא מגלה 

 שיש לו 
דובי בצלחת

 הרגע הזה 
שהוא מגלה 
 שהוא מגיע 

למתג בלי עזרה

בכל צורה... לבריאות
ארוחת עמק טעימה

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

הנחה20%
עמק בצורות לילדים | 200 גרם
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מאת: חיים רייך

הרב  הידוע,  החסד  איש  הגיע  השבוע 
לביקור  למרפא"  "עזרה  יו"ר  פירר,  אלימלך 
במרכז הרפואי 'קפלן' מקבוצת 'כללית' ונפגש 
מרדכי  הרב  ועם  הרפואי  המרכז  הנהלת  עם 
רוזנברג, מנהל שירות לקוחות במרכז הרפואי 

קפלן.
הרב פירר התוודע לאיכות הרפואית במרכז 
הרפואי 'קפלן' והתוודע להתפתחות טכנולוגית 
רפואי  מרכז  כי  יצוין  החולים.  בבית  הענפה 
היחידים  החולים  בתי  ששת  בין  הוא  קפלן 
בארץ אשר צלח את מבחן האקרידיטציה – תו 

תקן איכותי בינלאומי לבתי חולים.
את  הביע  גרוזמן,  ד"ר  החולים  בית  מנהל 
הערכתו למפעל החיים של הרב פירר. "יש לנו 
בנושא  "השאפתנות  אמר,  כך  משותף",  ענין 
של  המניע  מהקוד  חלק  היא  החיים  קדושת 
 - מטרה  לעצמו  שסימן  קפלן  הרפואי  המרכז 

את המצוינות".
רפואי  שירות  ניתן  'קפלן'  הרפואי  במרכז 
השירות  הם:  הבולטים  בין  תחומים.  במגוון 
וטיפול  אבחון  שירותי  המספק  הקרדיאלי 
וכלה  מבדיקות  החל  ומתקדמים,  נרחבים 
ומסובכים.  מורכבים  לב  ובניתוחי  בטיפולים 
המומחים בשירות הקרדיאלי מבצעים את כל 
דגש  תוך שימת  והניתוחים  סוגי הפרוצדורות 
והמתקדמות  החדישות  הטיפול  שיטות  על 

מפעיל  הקרדיאלי  המערך  הקיימות.  ביותר 
לשיקום  נלווים  שירותים  הצורך  במידת 
לב,  שיקום   – פיזיותרפיה  כגון:  ולהחלמה, 
באמצעות  תזונתי  ומעקב  פסיכולוגי  ליווי 

דיאטנית.
שירותים  מעניק  העיניים  רפואת  מערך 
עיניים  רפואת  של  ההתמחות  תחומי  בכל 
ביותר  והעדכני  החדשני  במכשור  ומצויד 
ולאבחונים.  לייזר  לטיפולי  לניתוחים, 
חדשניים  עיניים  ניתוחי  מתבצעים  במחלקה 

בתחום  בישראל  המובילות  בין  והיא  ביותר 
עיניים  למחלות  חדשניים  טיפולים  של 
המובילות  בין  גם  המחלקה  בנוסף,  שונות. 
בישראל בהשתתפות במחקרים מבוקרים רב-
מרכזיים בין-לאומיים ובזכות כך היא מעורבת 

בטיפולים העדכניים ביותר בעולם.
כירורגיה  שירותי  מספק  הכירורגי  המערך 
נעשתה  האחרונות  ובשנים  מתקדמים 
הניתוחים  בתחום  טכנולוגית  מדרגה  קפיצת 
עם  נמנה  הרפואי  והמרכז  הלפרוסקופים, 

המרכזים המובילים בתחום זה. 
מאיכות  התפעלותו  את  הביע  פירר  הרב 
הגבוהה  מהמקצועיות  ב'קפלן',  הרפואה 
כל  שמפגינים  הדופן  יוצאת  ומהאנושיות 
כלפי  והצוות  האחיות  הרפואי,  הסגל  אנשי 
כאשר  היולדות,  ממערך  ובמיוחד  המטופלים 
תינוקות  כ-7,000  נולדים  הרפואי  במרכז 
לשנה  משנה  המרשימה  "העלייה  בשנה. 
מוכיחה את שביעות הרצון של היולדות ובני 
משפחותיהן מהשירות והמסירות של הצוותים 
הלידה  ובחדר  יולדות  במחלקת  הרפואיים 

וכמובן בתינוקייה", אמר הרב פירר. 
בהמשך הביקור הוצג בפני הרב פירר מערך 
רפואת הילדים הכולל מחלקות אשפוז, יחידת 
טיפול נמרץ ילדים וילודים ותשתית רחבה של 
התפעל  פירר  הרב  הילדים.  ברפואת  מומחים 
מהעובדה כי מערך הילדים כולל אף התמחויות 
)הפרעות  אנדוקרינולוגיה  כמו  ייחודיות 
גסטרואנטרולוגיה,  קרדיולוגיה,  גדילה(, 

מרפאת כבד, התפתחות הילד ועוד.
הרב מרדכי רוזנברג הדגיש במהלך הביקור 
כי"גם הלקוח החרדי חש כי הוא זוכה למלוא 
הרפואי  במרכז  השונים  לצרכיו  הלב  תשומת 
רבני  כשרות  תחת  עומד  החולים  בית  קפלן. 
מנחם  והרב  רוזנברג  מנחם  הרב  הכללית 
לפקיבקר, בפיקוח רב בית החולים הרב אפי בן 
גד, יש בו שמירה הדוקה על השבת ופעילות 

נרחבת של ארגוני החסד".

"יש לנו עניין משותף: השאפתנות בנושא קדושת החיים"

הרב אלימלך פירר ביקר בביה"ח 'קפלן'
יו"ר עזרא למרפא, הרב אלימלך  פירר, ביקר במרכז הרפואי 'קפלן' מקבוצת 'כללית' והביע את התפעלותו מרמת האיכות 

הרפואית שהוצגה בפניו  הרב פירר: "העלייה המרשימה משנה לשנה ביולדות שמגיעות ל'קפלן' מוכיחה את שביעות הרצון של 
היולדות ובני משפחותיהן מהשירות והמסירות של הצוותים הרפואיים במחלקת יולדות ובחדר הלידה וכמובן בתינוקייה"

הרב פירר בביקורו ב'קפלן'

בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1236
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הגרח"צ  כאשר  בסאטמר  חתונה  התקיים  שעבר  רביעי  ביום 
לחופה  בנו  את  הוביל  סאטמר  ישיבת  ראש  שליט"א  מייזליש 
בשעטו"מ, וכמו בכל חתונה הגיע והופיע כ"ק האדמו"ר מסאטמר 

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

לקהל, ופרצו בשירה ובריקודים על פני הרחוב.
אח"כ התקיים החתונה באולם 'לאגו' בראשון לציון, כשבהמשך 
הקהל  את  הקפיץ  כשהאדמו"ר  טאנץ  המצווה  מנהג  התקיים 

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

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

רבבות איש שגדשו את המקום בהתרגשות עילאית.

אלפי חסידי סאמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר 
בשמחת נישואי בן ראש ישיבת סאמאר ובשבת 

שבע ברכות מרוממת שהתקיימה במירון

הביקור 
ההיסטורי

צילומים: משה גולדשיין

מאחלים:
ינון פלחיעקב פרידמןאריאל קוניק

וכל צוות

ברכת מזל טוב
 חמה ולבבית

לרגל שמחת הבר מצווה לבנו

שלוחה בזה לידידנו היקר, כתבנו המסור והמוכשר, העושה 
לילות כימים להצלחתה ושגשוגה של רשת  קו עיתונות

חגי נ“י
יה“ר מלפני אבינו שבשמיים שיגדל ויפרח לאילנא 

רברבא וישא בעוז ובגאון את מורשת המשפחה הנכבדה
שתזכו לרוב נחת ממנו ומשאר יוצ“ח מתוך בריאות 

אושר ועושר

עו“ד הרב אבי בלום הי"ו



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

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

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

יריד מצלמות  ומוצרי חשמל 

בכל סניפי הרשת

₪ 17 ₪ 499₪ 289
379 650₪ ₪החל מ-

₪ 299
₪ 399

₪ 99
₪ 199

 מדפסת 
 משולבת+ פקס

מכונת צילום וסורק
 WIFI  כולל 

3 שנים אחריות

בידורית קריוקי 
ניידת

דיסק און קי

₪ 2,290
₪ 2,490

₪ 499₪ 699₪ 649₪ 899

₪ 599
₪  489

מצלמה דיגיטלית 
Canon IXUS175

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

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

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

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

אחריות ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX610

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

FULL HD | אפשרות שליטה על 
המצלמה באמצעות הסמארטפון | 

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

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX710

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

מלא בעברית | 3 שנות אחריות ע”י 
קרט ניופאן

 הכי מצטלם 
בטרקלין חשמל כהלכה

מחשב נייד “15.6
 Intel Core i3 | 4005U מעבד

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

500GB | יבואן רשמי

מסך מחשב 
21“

כרטיס זיכרון 
 SD8GB
מתנה!

₪ 1,399
₪ 1,290

רדיו דיסק מערכת 
 סטריאו

ניידת
טייפ |
USB

טלפון
מתנה

בשווי 59 ₪

 | 8GB
| 16GB
32GB

 DELL מחשב נייד 
| hdmi מסך  “14 | חיבור

3 חיבורי USB | מערכת הפעלה 
 | windows 10 

 32GB דיסק קשיח
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רבים  משאבים  משקיעה  רחובות  עיריית 
העירונית  הסביבה  את  להנגיש  במטרה 
הנגשת  מבחינת  וגם  הפיזית  מהבחינה  גם 
השירותים השונים. במסגרת זו התכנס השבוע 
הפורום העירוני לנגישות של עיריית רחובות 
לפגישת התנעה, במטרה לבנות תכנית ונהלי 
פעילות  אחר  ומעקב  בקרה  לצורך  עבודה 
ההנגשה העירונית וביצוע תוכניות הנגישות, 
העירייה  אגפי  בין  הפעולה  שיתוף  הגברת 
השונים, פירוק חסמים, איסוף מידע ופרסומו 

וקיום משוב רבעוני\שנתי.
בפורום השתתפו ראש העיר, רחמים מלול, 
זהר  החינוך,  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן 
הנגישות,  ועדת  ויו"ר  המועצה  חברת  בלום, 
ומחזיקת  המועצה  חברת  ספיר,  יערה  אדר' 
תיק רישוי עסקים, גלי קסטל, חברת המועצה 
מיוחדות  אוכלוסיות  ותיקים,  תיק  ומחזקת 
וקהילה, דר' רוני באום, מנכ"ל העיריה, דורון 
מילברג, מנהל אגף פיקוח על הבנייה, מבנים 
רחובות,  בעיריית  הנגישות  וממונה  מסוכנים 
תשתיות  פיתוח  אגף  מנהל  מחבוש,  ניסים 
תכנון  אגף  מנהל  שעובי,  זורי  ותחבורה, 
תמרי,  שגיא  אדר'  ההנדסה,  במנהל  ורישוי 

קהילה  רכזת  יגאל שטיינמץ,  הנגישות,  יועץ 
נגישה, עו"ס סלי פרנק ועוד.

שנושא  ראשונה  פעם  "זו  מלול:  רחמים 
בזכות  חשוב  כך  כל  מקום  תופס  הנגישות 
רוני  ספיר,  יערה  של  בראשותם  הזו  הוועדה 
באום, ניסים מחבוש ויגאל שטיינמץ. מדובר 
צריכים  ואנו  ציבורי  רק  ולא  ערכי  בנושא 
המובנים.  בכל  הנזקקות  לאוכלוסיות  לדאוג 
בכדי  רבים  מאמצים  ומשקיעים  עושים  אנו 

לקדם את נושא הנגישות בעיר".
פורום  של  "המטרה  ספיר:  יערה  אדר' 
של  תהליכים  ולקדם  לייעל  היא  הנגישות 
מעשית  עבודה  באמצעות  בעיר  הנגשה 
ומשותפת של כלל המחלקות, פירוק החסמים 
והצעה והצגה של פתרונות יצירתיים לקידום 

פעילות ההנגשה".
מבחינת  היעדים  הוצגו  הישיבה,  במהלך 
העסקת  בניהם  הקרובות  לשנים  נגישות 
מקלטים  הנגשת  מוגבלויות,  בעלי  יותר 
לשעת חירום, הנגשת מוסדות החינוך בעיר, 
ועוד.  דרכים  הנגשת  קיימים,  מבנים  הנגשת 
הנוכחים הסכימו כי נגישות היא כלי שממנף 
וכי פעולות ההנגשה צריכות  את העיר כולה 
האוכלוסייה. פלחי  כל  את  בחשבון   לקחת 

רחובות תהיה נגישה יותר

הפורום העירוני לנגישות התכנס השבוע לדון סביב הנגשת 
השירותים העירוניים לתושבי העיר רחובות  ראש העיר, 
רחמים מלול: "זו פעם ראשונה שנושא הנגישות תופס 

מקום כל כך חשוב בזכות הוועדה הזו"

רחובות נגישה יותר. הכניסה לעיר רחובות

מאת: פישל רוזנפלד

לראש  פתוח  קו  התקיים  האחרון  בשבוע 
תמ"א  לנושאי  שיועד  מלול,  רחמים  העיר, 
38. מלבד ראש העיר, השתתפו חבר מועצת 
העיר ומחזיק תיק התחדשות עירונית, תמ"א 
הפתוח  הקו  את  יזם  שגם  בינוי  ופינוי   38
העירייה,  מנכ"ל  ירון,  אמיר  עו"ד  בנושא, 
דורון מילברג, מנכ"ל ה.ל.ר, גיא עידו ומנהל 
אדר'  ההנדסה,  במינהל  ורישוי  תכנון  אגף 

שגיא תמרי.
העיר  ראש  ענו  הפתוח,  הקו  במסגרת 
מתושבי   13 של  שאלותיהם  על  והנוכחים 
פינוי   ,38 לתמ"א  הקשורים  בנושאים  העיר 
השאלות  בין  עירונית.  והתחדשות  בינוי 
התמ"א  תהליך  על  היו  התושבים  שהעלו 
דיירי הבניין  בינוי, על אי הסכמת כל  ופינוי 
מי  כאלה,  עושים במצבים  ומה  בינוי  לפינוי 
זכאי לתמ"א ועוד. אנשי העירייה ענו על כל 
קיבלו  שלא  ולאלו  פרטים  לפרטי  השאלות 
תשובה מספקת במהלך הקו הפתוח, הובטח 
כי ייצור איתם קשר טלפוני כדי לספק עבורם 

מידע בנושא.
ערוץ  הוא  הפתוח  "הקו  מלול:  רחמים 
הוא  התושבים,  עם  עלי  המועדף  התקשורת 
כמקבל  ביני,  ישירה  תקשורת  דרך  מהווה 
נבחרתי  שאותו  הציבור,  לבין  ההחלטות, 
באמצעות  ללמוד  החלטנו  הפעם  לשרת. 

הציבור  צרכי  על  הללו  הישירות  השיחות 
הרחובותי בנושאי תמ"א 38".

אמיר ירון: "אנו נערכים להגברת המודעות 
 38 תמ"א  של  הפרויקטים  לגבי  הציבור  של 
השבוע,  קיימנו  זו  במסגרת  בינוי.  ופינוי 
העיר  ראש  עם  הפתוח  הקו  את  לראשונה, 
למידע  צמא  גילינו שהציבור  אלו.  בנושאים 
כיצד ליזום פרויקטים מסוג אלה. ראש העיר 
ענה במשך שעה ארוכה לכל השאלות שהעלו 
התושבים ומה שברור לנו, הוא שקיים רצון 
עירונית  התחדשות  של  פרויקטים  לקדם  עז 
בכל רחבי העיר. בקרוב נערוך מפגש תושבים 
שבו יינתן הסבר מפורט ומקיף על כל נושא 
התמ"א 38 ופינוי בינוי בהיבטים המשפטיים 
תשובות  ולקבל  לשאול  אפשרות  ותינתן 

מקצועיות" .
מבנים  לחיזוק  הארצית  המתאר  תכנית 
 )38 )תמ"א  אדמה  רעידות  בפני  קיימים 
הארצית  המועצה  ידי  על  בעבר  אושרה 
חיזוקם  לעודד  התכנית  מטרת  והממשלה. 
בניה  תוספות  קיימים באמצעות  בניינים  של 
בהיקף מוגבל, תוך התניית התוספת בחיזוק 
והוועדה  רחובות  עיריית  כולו.  המבנה 
המקומית לתכנון ובנייה יזמה תכנית בנין עיר 
בסמכות מחוזית במטרה להיטיב ולשפר את 
על  וזאת   38 תמ"א  מכוח  המוקנות  הזכויות 
ליזמים  להגדיל את הכדאיות הכלכלית  מנת 
בתחום  התכנית  מימוש  את  להגדיל  ובכך 

העיר רחובות.

שלום, כאן ראש העיר
העיר רחובות נערכת לממש את חוק 'תכנית המתאר הארצית' 
  תמ"א 38 ומחזקת את יסודות המבנים • ראש העיר ניהל קו 

פתוח מיוחד והאזין לשאלות ובקשות תושבי העיר

מאת: שמעון דן

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

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

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

גם  לאפשר  וביקש  שהוגש  המקוואות 
לרפורמים לטבול במקוואות ברחבי הארץ.

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

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

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

שלא נשלים עימו".

מאת: שמעון דן

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

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

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

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

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

והחליט כאמור להחזיר לו את רישיון הנהיגה 
מידית.

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

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

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

תאונה".

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

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

לא תהיה הכרה ברפורמים
גפני וליצמן אחרי אישור חוק המקוואות

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

בעבר, הוחזר לו רישיון הנהיגה ונקבע כי אינו מסוכן

שערוריה: נהג אוטובוס הדמים 
קיבל בחזרה את רישיונו

תאונת הדמים בקו 402 )צילום: פלאש 90(



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

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

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

לעשות 
שמח!

*2229
בנא משקאות. המרכז הסיטונאי 

הארצי ליין ואלכוהול

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

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

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

בסניפים! טעימותחגיגת

בס״ד



        ז' באדר ב' תשע"ו 17/3/16ברחובות10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יקר שלא הכרתי אותו 

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

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

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

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

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

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

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

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

כרטיסים  077-4401815
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יהודים שביקרו בציון אבי תנועת המוסר ברוסיה גילו 
כתובות נאצה חמורות על הקבר עצמו, וכן על השלט 

שמוצב על גדר בית הקברות שבו נמצא הציון

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

מאת: חיים רייך
 

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

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

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

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

המוסר  תנועת  תנועתו  את  מפיץ  הוא  מקום 
ומעמיד תלמידים.

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

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

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

לקלינינגרד.

מאת: שמעון דן
 

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

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

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

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

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

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

שאסד לא יהיה חלק ממנה", נכתב במגזין.

מי חילל את קברו של 
רבי ישראל מסלנט?

אחרי החלטת פוטין: רוסיה 
מחזירה כוחות הביתה

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

מאת: מנדי קליין

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

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

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

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

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

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

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

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

מתוך סיעת ש"ס.

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

דרעי ומה הסיכויים למימוש אפשרות שכזו?

השמועות על ממשלת 
אחדות הקפיצו את 
המערכת הפוליטית

רק שמועות. נתניהו והרצוג                                      )צילום: קובי גדעון, לע"מ(



רח’ האורגים 11 אזור תעשייה בת ים )צמוד לתחנת דלק ס.ד.ש(
שעות פתיחה: 08:00-19:00
ימי שישי וערבי חג: 08:00-14:00
פקס’: 03-5106734

טל’: 03-5106735

בס"ד

התמונות להמחשה בלבד
ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריביתכל המחירים כוללים מע’’מ.  ט.ל.ח    המבצעים בתוקף עד ה- 31.3.2016

הכל לבית ולמשפץ

ברזים במחירים טובים במיוחד

רישמו
בווייז

‘‘ברזים פלוס’’
ותגיעו!

יותר משתלם        יותר מקצועי        יותר זול        יותר נוח

מברגה 12W אימפקט 900W 12 אימפקטמקדחהW מקדחה צבע פלסטיק לקירות

5 ל׳ 78.00 ש’’ח 
18 ל׳ 188.00 ש’’ח 

23.00 ש’’ח 

סיליקון סופר 7 מחזיק מברשות 
שיניים ראטן

מתקן לבקבוק לסבון 
נוזלי ראטן

פח עגול ראטן 7 ליטר 

24.00 ש’’ח 

555.00 ש’’ח  239.00 ש’’ח

24.00 ש’’ח

מזלף לברז מטבח 
עם חסכםנשלף

מזלף מצבים

27.00 ש’’ח

68.00 ש’’ח

ברז איכותי מנגנון 
ספרדי נשלף 450 

למטבח

ברז פייה קשת קצרה

199.00 ש’’ח

ברז קיר קצר
מנגנון ספרדי

ברז איכותי מנגנון 
ספרדי ברבור ארוך

139.00 ש’’ח142.00 ש’’ח

5 שנות אחריות

ברז נשלף 900 יועם

390.00 ש’’ח

ברז פרח יצוק מפואר

490.00 ש’’ח

פרח נשלף למטבח
 צמרת בעיצוב מפואר

590.00 ש’’ח

ברז איכותי מנגנון
ספרדי לאמבטיה כולל 

צינור מתלה ומזלף

184.00 ש’’ח

ראש מקלחת
5 מצבים

28.00 ש’’ח 

ראש מקלחת
 מרובע 180 מ’’מ

55.00 ש’’ח 

מערכת 
פינוק סביון

מוט 
מקלחת

 3 מצבים

מערכת פינוק 
פרימיום 
מפוארת
 ארוכה 

ראש מרובע

189.00 ש’’ח  59.00 ש’’ח 399.00 ש’’ח 

סולם משטח בציפוי מונע החלקה, רגליים ננעלות 
לבטיחות, נוח לאיחסון

2 שלבים 99.00 ש’’ח 
3 שלבים 144.00 ש’’ח 
4 שלבים 186.00 ש’’ח 

כסא צבר

27.00 ש’’ח 

פוטר
 10 מ”מ,
 2 סוללות
 + מטען 
מהיר

סוללה אחת
אריזת קרטון

349.00 ש’’ח 

+ 2 סוללות
ליתיום

ביט 
פיליפס
במתנה

49.00 ש’’ח  60X60  

מגוון רחב של קרמיקה לריצוף ולקירות
קרמיקה לקירות

  37.00 ש’’ח 
53.00 ש’’ח 

  33X33
60X60

קרמיקה לריצוף

GROHE מערכת סמויה
תוצרת גרמניה כולל 

אסלה, מיכל סמוי, מושב 
אסלה ולחצנים

מערכת סמויה תוצרת 
גרמניה כולל אסלה, 

מיכל סמוי, מושב אסלה 
ולחצנים

840.00 ש’’ח 950.00 ש’’ח 

כיור מטבח כפול התקנה שטוחה )קוורץ(

1150.00 ש’’ח 1470.00 ש’’ח 

 BLANCO כיור מטבח
התקנה שטוחה

490.00 ש’’ח 

כיור מטבח התקנה 
שטוחה

לבן / פרגמון )קוורץ(

590.00 ש’’ח 

כיור מטבח נירוסטה מונובלוק קומפלט אלפא 
תוצרת חרסה

לבן 490.00 ש’’ח 
פרגמון 550.00 ש’’ח 

מונובלוק קומפלט

לבן 640.00 ש’’ח 
פרגמון 690.00 ש’’ח 

1,190.00 ש’’ח 1,590.00 ש’’ח  990.00 ש’’ח 1,280.00 ש’’ח 

מקלחון פינתי
דלתות הזזה דגם יפית
 90X90 80X80 

אמבטיון 1.20 מ׳
דגם נועם
כולל: הובלה והתקנה
+ מוט רחצה 
למקלחת במתנה

מקלחון חזית 2 דלתות,
 דגם ורד עד 90 ס’’מ
כולל: הובלה והתקנה

+ מוט רחצה 
למקלחת במתנה

מקלחון פינתי מפואר כנף
 90X90 80X80 דגם מיתר
פרופילים כרום ניקל
ידיות מעוצבות
צירי אוקולון
כיסוי כרום
סף רצפה אלומיניום
כולל הובלה והתקנה
+ מוט רחצה 
למקלחת
במתנה

כולל: הובלה והתקנה
+ מוט רחצה 
למקלחת במתנה

ארון אמבטיה תלוי דגם דאלאס, 
ציפוי אפוקסי, עיצוב בחריטה

2 מגירות ודלת

60 ס׳׳מ 1,650.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 1,850.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 2,250.00 ש’’ח  
1 מ׳      2,450.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 2,690.00 ש’’ח 

כולל: ארון, כיור, מראה, ברז וסיפון

840.00 ש’’ח 

ארון אמבטיה מיני אורך 54 ס׳׳מ
עומק 35 ס׳׳מ, תלוי או עומד, 

עץ סנדביץ ציפוי פורמיקה

ארון אמבטיה תלוי דגֿם הוואי,
 עץ סנדביץ ציפוי פורמייקה

 2 דלתות
כולל: ארון, כיור 
חרס, מראה, ברז 

וסיפון

60 ס׳׳מ 650.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 920.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 1,160.00 ש’’ח  
1 מ׳      1,340.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 1,590.00 ש’’ח 

כולל: ארון, כיור, 
מראה, ברז וסיפון

ארון אמבטיה תלוי דגם מילאנו 
ציפוי אפוקסי, 2 מגירות

60 ס׳׳מ 1,290.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 1,480.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 1,590.00 ש’’ח  
1 מ׳      1,790.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 2,390.00 ש’’ח 

כולל: ארון, 
כיור, מראה, 

ברז וסיפון

ארון אמבטיה עומד דגם שיקגו,
 עץ סנדביץ, ציפוי פורמייקה

2 דלתות

60 ס׳׳מ 690.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 960.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 1,290.00 ש’’ח  
1 מ׳      1,390.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 1,600.00 ש’’ח 

כולל: ארון, 
כיור, מראה, 

ברז וסיפון

ארון אמבטיה עומד דגם ונציה, 
עץ סנדביץ ציפוי פורמייקה

3 מגירות

60 ס׳׳מ 1,290.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 1,440.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 1,690.00 ש’’ח  
1 מ׳      1,790.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 2,080.00 ש’’ח 

כולל: ארון, 
כיור, מראה, 

ברז וסיפון

11.00 ש’’ח 12.00 ש’’ח 

מבצע לקוראי
קו העיתונות 

על כל קניה מעל 1000 ש׳׳ח

הובלה / משלוח  חינם !
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אומרים.  אז  אחרים,  של  מטעויות  לומד  שחכם  אומרים 
בראשית השבוע הזה חזר שר האוצר המכהן על אותן טעויות 
לאוצר את  כניסתו  עם  בגפני  לפיד הטיח  קודמו בתפקיד.  של 
המשפט שהפך לקאלט ובסופו של דבר חזר אל אומרו כבומרנג: 
"הפסקנו לקבל ממך הוראות". יאיר לפיד מנסה עד היום למזער 
עשה  כחלון,  משה  בתפקיד  מחליפו  אך  החרדים,  מול  נזקים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בעיני אנשי האוצר, החשודים המידיים הם החרדים.

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

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

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

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

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

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

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

למרות שאינן מניבות תוצאות.

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

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

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

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

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

טעות לעולם חוזרת

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

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

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

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

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

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

חרדים בתפקידים משפיעים.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הקודם לפיד 
ששם את מבטחו 

בח"כ הסרוג 
בתפקידו כיו"ר 
ועדת הכספים 

דאז כמי שיקדם 
עבורו את חוק 

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

התרנגולות כולו

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

התגובה למכתב 
הנזעם הייתה 

שהסוגיה הועברה 
להכרעת היועמ"ש 
מנדלבליט לאחר 

שהמשנה ליועמ"ש, 
טען שהניסוח 

המורה על הוצאת 
מכרזים לחרדים 

אינו חוקתי. גם אם 
מנדלבליט ידחה 

את עמדת משנהו, 
הרי שבשלב הזה, 
מדובר רק במילים 

ולא בבניינים



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מוֵֹעד  ֵמאֶֹהל  ֵאָליו  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  "ַוִּיְקָרא 
ֵלאמֹר" )ויקרא א, א(.

המילה "ויקרא" בספר תורה כתובה א' קטנה, 
וזאת מפני שלא רצה משה שִיַשָמע שה' יתברך מדבר 
לשון  רעהו,  אל  איש  כדבר  וידידות  חיבה  בלשון  עמו 
שמלאכי השרת מדברים בו, שנאמר )ישעיה ו, ג( ְוָקָרא ֶזה 
ֶאל ֶזה ְוָאַמר )רש"י שם(, אלא בלשון "ַוִּיְקָר" שהוא לשון 
אלוקים  ַוִּיָּקר  בלעם  אל  ה'  שנגלה  וכמו  וטומאה  עראי 
ִּבְלָעם )במדבר כג, ד(, אולם כיון שידע משה שאם  ֶאל 
ישמיט אות אחת מהתורה הספר תורה יהיה פסול )שהרי 
הקב"ה ציווה עליו לכתוב "ַוִּיְקָרא" ולא  "ַוִּיְקָר"(, כתב 
את האות א', אך כתב אותה קטנה כדי שבשעה שירימו 
בבירור,  אותה  יראו  לא  לעם  להראות  תורה  הספר  את 
וכל זאת מחמת ענוותנותו הנפלאה של משה רבינו שלא 
החזיק טובה לעצמו ולא היה מעוניין כלל ועיקר בכבוד 
שה' יתברך כותב עליו "ויקרא" מלשון חביבות וידידות. 
וקידש שמו  יתברך  לה'  גדול  כבוד  רבינו עשה  משה 
ְוָהִאיׁש  האדם,  ככל  התנהג  הוא  חוץ  כלפי  אך  ברבים, 
מֶֹׁשה ָעָניו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה )במדבר 
יב, ג(, ענוותן ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק )מתכופף 
ונכנס, מתכופף ויוצא-דרך ענווה ורדיפה מן הכבוד( ולא 
מחזיק טיבותא לנפשיה )סנהדרין פח ע"ב(, ובזכות כך 
זכה להיות אהוב וחביב נחמד ונעים לפני ה' יתברך, עד 
שמו  לפני  משה  של  שמו  את  הקב"ה  שהקדים  כך  כדי 
יתברך, "ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה "ורק אח"כ  "ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו.. ", 
שכל מי שבורח מן השררה השררה רודפת אחריו )ילקוט 
שמעוני, שמואל א' רמז קי"א. ובעירובין יג ע"ב הגירסא 
"וכל הבורח מן הגדולה - גדולה מחזרת אחריו". יעוי' 

בחידושי אגדות למהרש"א שם ד"ה שכל המשפיל(.
ופרשה  פרשה  שלכל  רבותינו  מבארים  מכך  ויתירה 
המתאימה  דיו  כמות  רבינו  למשה  הקב"ה  נתן  בתורה 
ולא  מדי  יותר  לא  שבפרשה,  האותיות  למספר  בדיוק 
לעשות  יכול  בעולם  סופר  שום  שאין  )מה  מדי  פחות 
שהרי אינו יודע בדיוק את כמות המילים שיכתוב, ולכן 
דיו  ופעמים שנחסר  כתיבתו  בסיום  דיו  פעמים שנשאר 
ועליו להביא עוד(, וכיון שמשה רבינו כתב את המילה 
ויקרא בא' קטנה, נשאר עוד קצת דיו בקולמוס, מה עשה 

ה'? לקח את הדיו ושם אותה על מצחו של משה רבינו.
מהדיו הזה נוצר למשה רבינו קרני הוד, ניצוצות אור 
כמו של השמש, להבדיל, ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
שהיה  מי  כל  ל(,  לד,  )שמות  ָּפָניו  עוֹר  ָקַרן  ְוִהֵּנה  מֶֹׁשה 
מסתכל עליו היה מסתנוור מאור פניו וגם נכנס בו מורא 
ִמֶּגֶׁשת  ַוִּייְראּו  )שם(  שנאמר  וכמו  אליו,  מלגשת  ופחד 
מסווה  פניו  על  ליתן  רבינו  משה  חייב  היה  ולכן  ֵאָליו. 
בשעה שדיבר עם ישראל, ַוְיַכל מֶֹׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם ַוִּיֵּתן ַעל 

ָּפָניו ַמְסֶוה )שם, לג(. 
וכל זאת קיבל משה בזכות מידת הענווה שהייתה לו, 

הא למדת שענוה גדולה מכולן )עבודה זרה כ ע"ב(. 



המשך  את  להסביר  אפשר  הנ"ל  לדברים  בהמשך 
בלשון  וקורבן  קורבן  בכל  התורה  מזכירה  בו  הפרשה 
"ָאָדם" ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם )ויקרא א, ב(, ואילו בקורבן מנחה 
ִמְנָחה לה' )שם  ָקְרַּבן  ַתְקִריב  ִּכי  מזכירה בלשון "ְוֶנֶפׁש" 

ב, א(. 
ונשאלת השאלה, מה החילוק, מדוע בשאר הקורבנות 

כתוב אדם, ואילו בקורבן מנחה כתוב נפש? 
אלא מסבירים רבותינו שאת קורבן המנחה היה מקריב 
העני שאין לו כסף מספיק כדי לקנות קורבנות, ולכן הוא 
הביא מנחה סולת לבית המקדש, ובאה התורה הקדושה 
פחות,  דבר  שמביא  מפני  בו  לזלזל  לנו  שאין  להורות 
הכתוב  עליו  ומעלה  ביכולתו,  שיש  מה  כל  זה  שהרי 
המרבה  שאחד  יתברך,  לפניו  נפשו  את  הקריב  כאילו 
ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים )מנחות פי"ג 

מי"א(.
מעשה  ה(  ג,  רבה  )ויקרא  המדרש  מביא  זה  ובעניין 
לפני  להקריב  סולת  של  קומץ  שהביאה  אחת  באלמנה 
ואומר:  עליה  מבזה  הכהן  והיה  המקדש,  בבית  הקב"ה 
"גברת, אין לך מה לעשות אלא להביא קומץ כה  קטן 
לפני ה'?" אמרה לו אותה אשה: "בבקשה תקריב לי את 
זה, זה מה  שיש לי בסה"כ", הסכים הכהן והקריב את 

הקומץ על גבי המזבח. 
תבוז  "אל  לו:  ואמרו  בחלום  כהן  לאותו  באו  בלילה 
לאותה אשה, חייך, בשמים העריכו אותה כאילו הקריבה 
ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן  את נפשה", שנאמר )ויקרא ב, א( 
ִּכי  "ְוֶנֶפׁש   אלא  נאמר,  לא  יקריב"  כי  "אדם  ִמְנָחה, 

ַתְקִריב..". 
אדם המתנהג בדרך ענווה והכנעה מרוצה ואהוב לפני 
ונכבד  גדול  דבר  להביא  ביכולתו  אין  אם  ואף  הקב"ה, 

לפני ה', הוא נשאר אהוב ורצוי לפניו.



הפורים  ימי  מעלת  גודל  את  ולהמחיש  להגדיר  כדי 
זאת  רבותינו  המשילו  מתקרבים  אנו  להם  הקדושים 
אחד  את  שלו  הסוסים  בעגלת  שהסיע  לעגלון  במשל 
ביקש  הגדולה  לעיר  שהגיעו  לאחר  העיירה,  מעשירי 
העשיר לעצור את העגלה ונכנס לאחת החנויות למכירת 
עטוף  כלוב  ובידו  יצא  דקות  כמה  לאחר  חיים,  בעלי 
את  ושאל  העגלון  הסתקרן  יקרים.  משי  ובדי  בקטיפות 

העשיר מה קנה, והשיב לו העשיר שקנה זמיר. 
העגלון אף פעם לא שמע ולא ידע מה זה זמיר, הוא 
שאל  קטנה,  ציפור  בסה"כ  וראה  הכלוב  בתוך  הסתכל 
את העשיר בכמה קנה את הציפור הזו והשיב לו העשיר 
שקנה זאת במאה זהובים! התפלא העגלון ותמה בליבו 

"מאה זהובים?" בחצי זהוב הוא קונה תרנגולת השוקלת 
קנה  הזו  הקטנה  הציפור  את  ואילו  קילו,  וחצי  שתיים 
בסכום כה גדול? מה כבר אפשר לאכול בה, תמה העגלון 

בליבו, בקושי יש בה בשר. 
אולם לאחר מכן עלה בדעתו של העגלון שמא אותם 
עשירים התחקו וטעמו כבר את כל המטעמים שבעולם 
הטוב  הטעם  הוא  הזו  הציפור  של  שהטעם  והחליטו 
והמשובח ביותר מסוגו. "גם אני רוצה לטעום את הטעם 
שהגיע  ולאחר  העגלון,  אמר  הזו",  הציפור  של  הנפלא 
לביתו לקח את כל חסכונותיו וקנה את הזמיר. הזמין את 
הזמיר שיצאה  ציפור  את  לביתו, השוחט שחט  השוחט 

כשירה למהדרין. 
שמח העגלון וביקש מאשתו שתעשה מטעמים מאותו 
זמיר קטן, אך מסכנה האשה, היא מעולם לא הכינה עוף 
עשה  מה  זה.  עוף  של  וסוגו  טיבו  את  ידעה  ולא  זמיר 
הזמיר,  את  מבשלים  כיצד  ושאלו  לעשיר  הלך  העגלון, 

איזה תבלינים שמים ובמשך כמה זמן מבשלים אותו. 
הזמיר?  את  לבשל  רוצה  "אתה  ושאל  העשיר  תמה 
שוטה שכמוך, הזמיר לא נועד לבישול, קניתי אותו לכבוד 
שישמיע  כדי  בביתי  שמתארחים  המכובדים  האורחים 
נהנים מהם,  ועליזים שבני אדם  להם צפצופים נחמדים 
נועד הזמיר-לזמר ולשמח בני אדם, אך בשום  לשם כך 

פנים ואופן אין מטרתו ויעודו בשביל לאוכלו.." 
השירים  )שיר  ִהִּגיַע  ַהָּזִמיר  ֵעת  והנמשל,  המשל,  זהו 
האדם  יכול  ובהם  הגיעו  הקדושים  הפורים  ימי  יב(,  ב, 
לזמר לשבח לפאר ולרומם לבורא עולם, ולזכות למעלות 
גדולות ועצומות, אך עלול האדם במקום לזמר ולשבח 
"לשחוט את העוף"- לחשוב שתכלית הפורים זה אכילה 

ושתיית יין והשתכרות.. 
ימי  של  האמתית  התכלית  הפורים,  תכלית  זו  לא 
התוכן  ואת  הזמירות  את  לקיים  הוא  הקדושים  הפורים 
את  כז(-  ט,  )אסתר  ַהְּיהּוִדים  ְוִקְּבלּו  ִקְּימּו  של  הפנימי 
התורה הקדושה מאהבה ומרצון )שבת פח ע"א וברש"י 
שם(. ]וידועה הקבלה מהחתם סופר שכל הזוכה ללמוד 
המגילה  לקריאת  לילה  של  המגילה  קריאת  בין  תורה 
יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הלימוד הזה  של 
חשוב ביותר, נכון צריך גם לרקוד ולשמוח, בוודאי, אך 
על האדם לפנות לכל הפחות חצי שעה או שעה ללימוד 
זה  הרי  המרבה  וכל  זה,  קדוש  ביום  הקדושה  התורה 

משובח[. 
אמתית  שמחה  לשמוח  האדם  לזכות  יוכל  אז  ואו 
שתמלא את ליבו במשך כל השנה כולה, ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים 

ְמַׂשְּמֵחי ֵלב )תהילים יט, ט(.
עוזו  שכינת  בגילוי  בקרוב  לראות  שנזכה  רצון  יהי 
במהרה  בית המקדש  ובבניין  צדק  גואל  בביאת  יתברך, 

בימינו, אמן. 

ענוה גדולה מכולם

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



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

 ו'- ח' אדר ב' תשע"ו  16-18/03/16
                       

            

03-6162228
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+5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

■











משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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לפרסום
בלוח

03-6162228



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

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■ ירד המחיר! ברח' 
הראשונים, 3 חד' ק"ב, 

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

עד היסוד, 1,050,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

■ ברח' אהרון דב, חזית, 
3 חד' ענקיים, כ- 100 
מ"ר, ק"א, 1,280,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)35-35(______________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ 348# בלעדי! מיקום מצוין, 
קרקע, 4.5 חד', 90 מ"ר+ יח' דיור 

גדולה+ מחסן, 600,000 ש"ח. 
תיווך חסידים 057-7361080 

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

■ 1180# בלעדי! בשכונת כנען, 
4 חד', 112 מ"ר+ אופ' 470,000 

ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 
072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ בחפץ חיים, ק"א, כ- 120 
מ"ר, 3 כ"א, עורפית, 4.5 חד', 

מטבח נפרד, יח' הורים 1,070,000 
______________________________________________)32-32(ש"ח. 050-6610501 סתיו

■ בשעריה פרטי, קוטג' 6 חד'+ 
ממ"ד+ מרפסת שמש, גינה, 2 

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

■ וילה 220/780 7 ח', ליד הכולל 
הרב יורם אברג'ל, 1,500,000 ש"ח. 

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

■ להשכרה חנות כ- 400 מ"ר, 
חזית, מושקעת+ חנויות במחיר 

אטרקטיבי, מיידי. תיווך סגל
6500740-050 4113250-050 

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

בר' עקיבא לתקופות קצרות/ 
ארוכות. *חנות באזור גן ורשא, 

במיקום מעולה, כ- 40 מ"ר+ אופ' 
להגדלה, במחיר אטרקטיבי. תיווך 
סגל 4113250-050 6500740-050

)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה חנות כ- 70 מ' ליד 
איצקוביץ, מפוארת, מושכרת 

650,000$. תיווך "סגל" 
6500740-050 4113250-050)13-10/10(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ למכירה בתחילת ר' עקיבא 
לקניה, שטחים לחנויות עד 700 
מ"ר+ חזית גדולה, מפואר, ניתן 

לחלוקה. תיווך סגל 4113250-050 
6500740-050)07-06/09(______________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

להוסטל, כניסה נפרדת, 
12,000 ש"ח.מיידי! 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)14-14(______________________________________________

■ להשכרה מס' מבנים 
לישיבות ומוסדות בכל 
חלקי העיר+ שטחים 

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

4113250-050
 6500740-050)30-31(______________________________________________

מחסנים
■ ברח' ירושלים קרוב לר' 
עקיבא, בבנין חדש, מחסן 

73 מ"ר, בקומת מרתף, 
עם גישה לרכב+ חניה, 
650. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ ברמות ב' 2.5 חד', ק"א 
*ברמות ב' קוטג' 5 חד'+גינה 

*ברמות 06 וילה 7 חד'+גינות+נוף 
לקבר שמואל הנביא *ברמות 

ג' קוטג' 4 חד'+בייסמנט+חצר 
*ברמות ב')ראובן מס( 2 חד' 

ק"ק ללא מדרגות+נוף *ברמות 
ב' קוטג' )בעליית הנוער( 6.5 

חד'+חצר *בג.זאב לזו"צ דתי 3 חד' 
גדולה+מ.סוכה *ברמות א' )טרומן(
קוטג' 4 חד'+מרפסת גדולה לנוף, 
מרוהטת, מאחרי החגים *בג.זאב 
3 חד' גדולה+מ.סוכה *בג.זאב 4 
חד', ק"ב+מרפסת קטנה בלעדי 

______________________________________________)39-40ל(לאליהון נכסים 5866864-02   

■ קבוצת רכישה בפארק הלאומי 
4 חד' + מ.שמש מליון מאה נדרש 

הון עצמי 450,000 ש"ח תיווך 
______________________________________________)40-40(יוזמה 6182002-03 8478886-054

■ ברח' יוחנן בן זכאי 19 -3 חד' 
בדתי- לאומי מסורגת, מאווררת, 

+ מזגן + 2 מרפסות, מיידי! 052-
8846361-09 2645556)40-40(______________________________________________

■ במהרש"ל 1.5 חד' ק"ב, 2.5 
חד' ק"ג מפוארות, מיידי, לל"ת 

______________________________________________)40-41ל(4757777-052 3174174-052

■ בפרדס כץ וילה מתאים 
לגן ילדים 2 קומות + גינה 077-
2050410 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ בקרית הרצוג מיידי 4 חד' 
ק"א ע"ע עורף שקט, ש"כ 3300 

______________________________________________)40-41(ש"ח גמיש 3401048-052

■ 4 חד' מפוארת וחדשה בבן 
עזאי ק"א עדיפות לזוג מיידי

7644817-052)40-41(______________________________________________

■ 4 חד' בבניין חדש ברח' 
הראשונים פונה למינץ ק"א + 

מעלית + חניה לל"ת
5706083-054 2424908-052)40-41(______________________________________________

■ ברח' נויפלד 4 חד' ק"ד 
)בלי(, בנין חרדי, ממוזגת, 

מרוהטת 2,650 ש"ח 
______________________________________________)40-43ל(לל"ת 4570911-054

■ במכבים מול סוקולוב 3 חד' 
שמורה + דו"ש + מזגן

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

■ בז'בוטינסקי קרוב להשומר 
2750 ש"ח גמיש, 3 חד' משופצת 

______________________________________________)40-41ל(וממוזגת, ק"ג 5743777-03

■ 3 חד' ק"א,מרפסות, מזגן, 
ליד העירייה 3000 ש"ח מיידי 

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

■ ברח' ירושלים 2.5 חד' גדולים 
+ הול מרוהטת וממוזגת + 

מרפסת, חזית, ק"א, מיידית 054-
______________________________________________)40-41ל(5728066

■ בהזדמנות דירת 2 חד' )בשיכון 
ה'(, חדשה + מעלית לטווח ארוך 

2350 ש"ח
6187096-03 3143380-050)40-40(______________________________________________

■ באזור טרפון כ-2 חדרים + 
סוכה מיידית מרוהטת חלקית רק 

2000 ש"ח תיווך
7681123-052)40-40(______________________________________________

■ לזו"צ בבארי חדר + הול, ק"ק 
+ מזגן + חצר, סורגים, מרכזי 

______________________________________________)40-43ל(ושקט 1950 ש"ח 4132206-050

■ 1 חדר פרטי לבודד בכניסה 
משותפת, מסודרת, כולל הכל רח' 

______________________________________________)40-43ל(חברון, מיידי 4400074-054

■ בעיר העתיקה 5 חד'- 2 
סלונים גדולים + 2 מרפסות + 

מטבח ענק + כיווני אויר, ק"ק ונוף 
______________________________________________)40-43(4300 ש"ח גמיש! 7121384-052

■ 2 חד' בקומת קרקע, פרטיות 
+ מרפסת גדולה + נוף + מיזוג 

______________________________________________)40-43(1500 ש"ח 7121384-052

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ דירה להשקעה בעיר טבריה 
דירה רואה ים 85 מ"ר 240,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיווך אדוארד

■ קבוצת רכישה ברמת גן 4 
חד' + חניה + מחסן 1,100,000 

ש"ח דירות אחרונות 2050410-077 
______________________________________________)40-40(5750880-050 אורי תיווך אדוארד

■ מקווה נייד פעיל ב-500,000 
ש"ח תשואה 7 שנתי

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

■ פ"ת רחוב פינסקר דירה עם 
8 משופצת קומה ג' 738,000 

ש"ח 2050410-077 5750880-050 
______________________________________________)40-40(אורי תיוך אדוארד

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

______________________________________________)37-40ל(7303133 דוד 9598360-050 רחל

■ חנות להשכרה על ז'בוטינסקי 
38 מ"ר 1,800 ש"ח לכל מטרה + 

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

■ קיוסק למסירה בבני ברק 
שכונתי 75,000 ש"ח

2050410-077 5750880-050 אורי 
______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

         

■ להשכרה חנות משופצת 2 
חד', חלון ראוה, 40 מ', אזור רח' 
הרב קוק, 2400 ש"ח, מיידי, ב"ב 

______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים" 

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

במיקום מעולה בבני ברק ובאלעד 
______________________________________________)40-40(3976245-054 "דורני נכסים"

■ להשכרה חנות 70/35 מ"ר 
______________________________________________)40-43(ליד איצקוביץ' 5219388-050

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

______________________________________________)40-43ל(למוסד 24 חדרים 4833325-052

■ בשד' איינשטיין מבנה + גינה 
מתאים לפנימיה/ תינוקיה/ גן/ 

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

■ דרושים מגרשים לבניה 
לקבוצות רכישה בפ.כץ, בני ברק 
רמת גן, גבעת שמואל, לפרטים 

תיווך יוזמה 6182002-03
6215040-054)40-40(______________________________________________

■ להשכרה ברח' בן גוריון 
ליד פלאפון, משרדים 
מפוארים, כ- 45 מ'+ 

 2,700 מטבחון+ פרקט ב
ש"ח. תיווך "סגל" 050-

6500740-050 4113250)13-10/10(______________________________________________

■ להשכרה ממשרד 
עו"ד חדרים מפוארים+ 
חדר ישיבות+ א. לריהוט 

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

 4113250-050
6500740-050)13-10/10(______________________________________________

■ מציאה! ברח' שבזי 4 
חד', ק"ק+ חצר גדולה 
מתאימה למשרד גדול 

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

ומוגדלת 1,100,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

ל בי"ס/ מרפאות/ 
מחסנים+ חניות, מרכזי 

ביותר. תיווך "סגל"
4113250-050 )09/40-44(_____________________________________________

■ להשכרה 2 חד' כ- 40 
מ"ר, קומת מרתף, ממוזג 
עם חלון אנגלי, ברח' הרב 

קוק 23, 2,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

5308742-050)20-20(______________________________________________

■ להשכרה משרד כ- 18 
מ' עם מטבחון+ שרותים 

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

נפרדת, מתאימה גם 
לסופרים, 1,400 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
5308742-050)28-28(______________________________________________

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

מיקום מרכזי, מיידי, מתאים לרופא 
______________________________________________)36-39ל(רו"ח 3110123-057

■ להשכרה בב"ב משרד 
קליניקה עב' שעות וימים 
www.o�ce.area.co.il

______________________________________________)36-39ל(5792734-03 5986979-052

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

18 איש לפי יום ושעה
3386720-052)38-49(______________________________________________

■ משרדים להשכרה 8-25 מ"ר 
______________________________________________)38-41(במגדלי שקל ב"ב 3386720-052

משרדים

■ להשכרה מחסן ק"ק 
ברח' חזון איש כ- 28 מ"ר 
1,500 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ' 
5308742-050 )34-34(______________________________________________

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

ומחולקים לרופאים/
עו"ד/ רו"ח וכדו' מיידי

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

______________________________________________)39-42ל(בב"ב 4526513-054

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

מיזוג אויר+ חלוקה 
כ- 250 מ"ר, במיקום 
מעולה+ חניות. תיווך 
"סגל" 4113250-050

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

■ למכירה מס' קראוונים 
מ-20,000 ש"ח 9298155-08 בין 

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
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mikibscoil

גליל מערבי

לפרסום
בלוח

03-6162228
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מושב אלומה
■





מושב תרום
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בני ברק
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מכוניות
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קוממיות
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ראש פינה                               
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wwwhapagodacom
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רמת הגולן                              
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מושב עלמה
■




לפרטים:

וילות נופש בנתניה
150

 12

052-6460451

* לזמן מוגבל

150

 12

052-6460451

* לזמן מוגבל

מחירים
 אחרונים

 לפסח

  052-6460451

כ- 150 מ‘ מחוף נפרד | קוטג‘ גדול ומרווח | 
מותאם למשפחות וציבור דתי | כ- 12 מיטות 

בכל וילה + גינה | בקרבת ביה“ח לניאדו

וילות נופש בנתניה

כלנית
■





 מארח לחופשה
 קסומה

בכשרות מהדרין, 
לא שרויה, 

ללא קטניות, 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6000
לזוג

 לנרשמים עד 

פורים

04-6972555
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zlbrgmailcom
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קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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פיז'ו

מיצובישי
■
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פורד

קיה

הונדה

■




יונדאי
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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DRM■
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630



הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
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infoezrentcoil

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

 ■












מוצרים 
rושירותים

■









בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■




c■




■




■




■



■


■


■


■


DVD■




■





■





■




■




■


■




■




■




■




■




■


■






■




■


■




■


A■




■





■





■



■



■



■




■
XX



■
XX



■
X



X■




■




■




■


■




■





■




■


■


■




■




■
X




■


■




■


■




■


■


■

XX

■




■




■




■





טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צקים למשך 

שנה/נכיון צ'קים
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מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי
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גברים: 054-3342002
נשים: 050-2030007

מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק
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לפרטים: אוצרות חיים 050-3131740/1 | 03-6880091
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חירום

תחבורה
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הרבנית זאבי
יועצת נישואין

לפרטים: 054-8406592

מענה מקצועי 
ודיסקרטי

הנחיית משפחות
ונוער מנותק ומתבגר

■







■


















■




רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@spotnik.co.il או במייל

למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

052-5855500
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com

■






■








jobsmyfacecoil
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horvitzaehcoil
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maoreyinaim
hotmailcom
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לוח הדרושים הדתי-חרדי הותיק והגדול בישראל
 עם ניסיון של יותר מ-8 שנים

ועם יותר מ-4,000 משרות פנויות בכל רגע נתון

www.glatjobs.co.il 
לצפייה בכל המשרות:

מחפשים עבודה?
בואו והירשמו לגלאט ג’ובס

גלאטג'ובס
לוח הדרושים החרדי מס' 1

073-70-55-666

דרוש
נהג

אוטובוס/א.צ.ז

באזור גוש דן

052-5828130

נהג ציבורי זעיר 
למשרה מלאה / 

חלקית

סופר-שפע ברכת-השם
עומדת להפתח בימים הקרובים 

ברח' השלושה 35 בב"ב
דרושים מיידית:
 קופאים/יות 
 סדרנים/יות

 ומנהלי מחלקות
תנאים טובים למתאימים!
050-4128561
054-3442422
052-2267176


סדרנים/ות

עובדי/ות לילה
קופאים/ות

כח אדם מיון והשמה 

צוות




■





■








 




03-5795922

חברת סופר ספרינקלר דוגלת ב:

אחזקות שנתי

להזמנות: 03-7545117 / 050-6810307

מבצע
למערכות כיבוי וגילוי אש – קיימות

שרות      
מבצע

אחריותמקצועיות

■





נתן: 053-5230211

 נציגי מכירה
תאום פגישות
מתאים גם 

לאמהות
 תנאים מעולים

למתאימים
לטווח ארוך

למוקד 
טלפוני 
באיזור 
המרכז

דרושים/ות

אווירה משפחתית ומאתגרת

office@mekimi.net

משמרות 



 תנאי שכר מעולים

בעלי תודעת שירות 
ויכולת מכירתית

דרושים מוכרים/ות

לרשת האופנה
המובילה

שלוחה 02-99901843
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dafnagmailcom



■





■





yossibclcoil
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odedodedcpacoil
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drushimopticgmail

com



drushimeladgamil

com
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hayetrognetil
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korotgmailcom
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jobskidumpluscoil
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michalrightscentercoil

■


072-2222262

לאחרי פסח
מראיינים עכשיו! 

■
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o�cevatikimnet
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etgar
gmailcom
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■




לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■








■






feigyzgmailcom
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■





דרושים 
מאבטחים

לאחר 
שירות צבאי  

לבני ברק
ולכל חלקי הארץ

לבעלי תעודת 
מוס"ח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

050-4461633
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לפרטים נוספים ושליחת קו“ח עד לתאריך 23.3.16
לפקס‘: 03-5037873

Moshekn@ptikva. Org. il

דרוש
עובד 

קידום נוער 
(חצי משרה) 

עדיפות 
לבעלי ניסיון בעבודה 

עם נוער חרדי

לשלוחה החרדית 
קידום נוער היל“ה פתח תקוה 

דרישות התפקיד: 
תואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים:

פסיכולוגיה
עבודה סוציאלית

קרימינולוגיה 
קידום נוער

■
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