
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ' באדר ב' תשע"ו  30/3/16 גיליון מס' 980

02-5091231

מהירות

יעילות
אמינות

צלצל עכשיו ואנחנו אצלך

בתוך העירלמשלוחרק 19.90ש"ח

מהירותמשליחויות
יעילות
אמינות

02-5091231
בתוך העירלמשלוחהחל מ-20 ש“ח

פרשת שמיני - פרה
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:37
19:36
19:37

18:40
18:23
18:20

זמני כניסת ויציאת השבת

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

ללא קטניות
וללא חשש

שרויה

בני ברק: רחוב כינרת 4, מול מגדלי בסר 3, 03-5789999  |  ירושלים: רחוב ירמיהו 23, 02-5388888 )מפגש האש( | פתח תקווה:  רח' העמל 50, 03-5789988

גם בפסח, המסעדה היהודית מציעה לכם תפריט
עשיר ומגוון, בכשרות המהודרת של הרב לנדא

טלפון: 03-5789999 שלוחה 9 | פקס: 03-5789977
הזדרזו להרשם!

24 שעות 
ביממה

גם מהטלפון 
הביתי

בפיקוח רבני 
הדוק

להגישה  נדרשת  שהמדינה  הרפורמי  הכותל  לבג"ץ  המדינה  פרקליטות  תגובת 
התגובה  את  "ראיתי  עיתונות:  לקו  דרעי    סערה  מחוללת  )רביעי(  היום 
הכינה  הפרקליטות  הממשלה  ראש  עם  הברור  הסיכום  למרות  חשכו.  ועיני 
למתווה"  הלל  שיר  עם  הרפורמי  הכותל  הסדר  את  שמגבה  לבג"ץ  תגובה 
תגיש  בהשתתפותנו  שממשלה  מצב  שאין  הממשלה  לראש  "הבהרתי   
הבריאות  שר  מעריך  החורף  מושב  סיום  עם    מצב"  אין  עמדה,  כזו 
לפוליטיקה בי"ס   / לפחות"  שנתיים  עוד  מעמד  תחזיק  "הממשלה  ליצמן: 

יו"ר ש"ס דרעי חשף את תגובת המדינה בבג"ץ הכותל והזהיר את נתניהו:

"אין מצב שממשלה שאנחנו חברים 
בה תתמוך בכותל רפורמי"

סאגת הריסת ישיבת פני שמואל 'נויבירט' בבית וגן: 7 בחורים נעצרו במהלך 
ניסיון הפינוי לקראת הריסת קומה במבנה הישיבה  כוחות משטרה גדולים 
מלווים בשוטרי יס"מ ופרשים הגיעו למקום לאבטח את ההריסה  אבל רק 

לאחר העימותים בשטח, התערבו ח"כים חרדיים ובהבנות עם ראש העיר ברקת 
ומפכ"ל המשטרה סוכם על פינוי הישיבה מרצון בימי בין הזמנים / עמ' 10

הסערה סביב 
הריסת המבנה

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643



אתה מספיק חכם 
לקנות רכב יד 00.

ח.
ל.

ט.

ירושלים. אילן,  בר  פינת   ,1 הכהן  עלי  רח' 
levinsoner@gmail.com דוא"ל:   .02-586-2002 פקס: 

076-54-12-123

לאספקת הרכב לפסח!
צלצל וקבע פגישה ללא התחייבות

ימים אחרונים

100% מימון לכל סוגי הרכבים בהחזר חודשי נמוך במיוחד.

הרכב נרשם בבעלות ראשונה ע"ש הלקוח.
איבזור מקורי מבית היבואן.

3 שנים ללא צורך בטסט.
אחריות מלאה ל-3 שנים מרגע קבלת המפתח.

הרכב נמכר לאחר 3 שנים ללא ירידת ערך בעקבות בעלים קודמים
עליה לכביש במועד ההזמנה ולא לפני!

מתאמים לך את תוכנית המימון המושלמת בשבילך!

רק ביד 00:



סנו מציגה:

מחכים לכם בכספת בכל יום!

3 זוכים!בכל יום 

הפסח הזה, ההוצאות עלינו!
*מנקים את הבית עם מוצרי  ויכולים לזכות

בניקיון לפסח
אסור להתבלבל
יש אקונומיקה
ויש סנו ז'אוול

איך משתתפים?

3 מתקשרים לטל: 03-9411044 2
עונים במהירות על 2 שאלות 

ומספרים לנו מדוע הפרס מגיע לכם

3 המשתתפים שענו נכונה בזמן 
המהיר ביותר ובצורה המשכנעת 
באותו יום יזכו ב-1,000 ₪

*בכפוף לתקנון המבצע הנמצא במשרדי מימד.
תוקף ההשתתפות במשחק בין התאריכים: י' אדר ב'- י' ניסן, 20/3-18/4  בימים א-ה בלבד. כל מוצרי חברת סנו תחת הלוגו  משתתפים במבצע. ט.ל.ח.

קונים 5 מוצרי סנו
ושומרים את החשבונית 1



משהו גדול עומד לקרוא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

החל מיום שישי, כ”ב באדר ב’ תשע"ו )1.4.2016( 
ניתן יהיה להשיג את עיתון "כל ישראל" 
בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | סיפור בהמשכים | פרסום | ביקורת מסעדות | 
מדור למשפחה החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | 

גרפולוגיה | סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



עד י״ב בניסן תשע"ו )20.4.16( או עד גמר המלאי

חלב תנובה



בס"ד

072-2788-425

שבוע הבא
זה שלך!

חייגו
עכשיו
והצטרפו 
להגרלה

קנה 2 כרטיסים
השלישי חינם

N
G

עד 5 תשלומים • ניתן לתרום מכספי מעשר • ההגרלה בתאריך כ"ו אדר ב' תשע"ו

זוכי ההגרלות הקודמות:
הגרלה מס' 1 - תשע"ד

על רכב מפואר
הרב ש. לאבל -ירושלים

הגרלה מס' 2 - תשע"ה
על יחידת דיור בטבריה
הרב א. אלדד - בני ברק

הגרלה מס' 3 
על יחידת דיור בטבריה

תיערך בבהמ"ד צאנז
רח' דברי חיים 2 ירושלים 

בפיקוח מו"צ ופתוחה לציבור



בירושלים



כ"ד באדר תש"ע 1210/3/10       כ' באדר ב' תשע"ו 30/3/16 בירושלים128 בני ברק בני ברק12

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, 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

המוני בית ישראל חגגו את חג הפורים בירושלים, שחל השנה ביום שישי  למרות היום הקצר, סבבו בני 
ישיבות בין המוני הבתים בשכונות העיר והתרימו את החוגגים למען הת"תים השונים  גלריית תמונות 
משמחת הפורים בירושלים בבתי גדולים ישראל ובחוצות העיר  צילומים: יעקב כהן ו'העולם החרדי'

ליהודים הייתה אורה ושמחה



PR
-IL

-A
BT

-S
IM

-S
 3

65
(0

2/
16

)

4

קונים 2 פחיות סימילאק למהדרין,
עונים נכון ומהר על 3 שאלות בנושא התפתחות בטל: 03-6060601

בכל יום זוכה חדש בערכת התפתחות יוקרתית

סימילאק למהדרין - להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות

טרמפולינה, תלת אופן, אוניברסיטה,
שולחן פעילות, מובייל ואוהל כדורים

*מימוש הפרס ברשת 'בייבי סטאר'

פרס
ראשון:

100 זוכים
בפחית סימילאק
למהדרין מתנה!

פרס
שני:

המבצע מתקיים בין התאריכים 20.3-7.4.2016 י' -כ"ח אדר ב'. לא כולל שישי שבת. יש לשמור את הוכחת הקנייה כתנאי לזכייה. זוכה 
יומי- מי שענה נכון והכי מהר באותו יום. בכפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכל יום 
זוכה 
חדש!

להתפתח עם
מבצע משמח

למהדרין



בירושלים10     כ' באדר ב' תשע"ו 1230/3/16

מאת: שמעון דן

'פני שמואל- ישיבת  סאגת הריסת מבנה 
וגן: אתמול )שלישי( הגיעו  נויבירט' בבית 
כוחות משטרה גדולים בתגבור שוטרי יס"מ 
ופרשים על מנת לפנות קומה בבנין הישיבה 

שנבנתה באופן לא חוקי.
שעות  במשך  התבצרו  הישיבה  בבנין 
ידי  על  פונו  הם  אך  תלמידים,  עשרות 
המשטרה. במהלך הפינוי נעצרו 7 מתלמידי 
כדי  תוך  ראייה,  עדי  פי  על   – הישיבה 

הפעלת אלימות מצד השוטרים.
גפני  משה  הכנסת  חברי  פגשו  במקביל, 
ואורי מקלב במפכ"ל המשטרה רוני אלשיך 
וביקשו ממנו לפעול לדחיית ההריסה. לפי 
שעה הורה המפכ"ל על הפסקת ההריסה על 
להנהלת  העירייה  בין  להבנות  להגיע  מנת 

הישיבה שתאפשר פינוי והריסה מוסכמים.
בהנהלת  וגורמים  משטרה  גורמי  פי  על 
לדחות  נכונות  הביעו  במשטרה  הישיבה, 
את ההריסה לתקופת בין הזמנים אך נתקלו 
בתחילה בסירוב של הנהלת עיריית ירושלים 

ומנכ"ל העירייה.
הפגינו  המוקדמות  הבוקר  שעות  מאז 
במקום מאות בחורים מהישיבות הסמוכות 
בלילה  שנערכו  להפגנות  ישיר  המשך   –

שלפני כן בשכונה החרדית השקטה.
הסר  "למען  נמסר:  ירושלים  מעיריית 
אין  השקריים,  לדיווחים  ובניגוד  ספק, 
מדרש  בית  כנסת,  בית  של  בהריסה  מדובר 
בהריסה  מדובר  אלא  חלילה,  ישיבה,  או 
המבנה  גג  על  חוקית  לא  אחת  קומה  של 
שבנויה מחומרים קלים ומסוכנים לבטיחות 
הציבור, מתוך 7 קומות של ישיבה הפועלת 
במקום. עיריית ירושלים תמשיך להקפיד על 
דרישות החוק, המינהל התקין ותמלא אחר 
הוראות בית המשפט, מתוך אחריות ודאגה 

לבטיחות הציבור".
שנערכה  בפגישה  הסוער,  היום  בהמשך 
אורי  ח"כ  גפני,  משה  ח"כ  בהשתתפות 
ויועצו החרדי  ניר ברקת  מקלב, ראש העיר 
אברהם קרויזר, סוכם כי לפי שעה על פינוי 
מרצון של המבנה בימי 'בין הזמנים', או אז 
תיהרס גם הקומה שנבנתה באופן לא חוקי. 

המקום  את  אט  אט  עזבו  המשטרה  כוחות 
והשגרה השקטה חזרה לבית וגן.

למרות  אתמול  למקום  הגיעו  השוטרים 
חברי  בתיווך  שנעשה  הפשרה  הסכם 
תהרוס  הישיבה  לפיו  החרדים,  המועצה 
וחלק  התחתונה  הקומה  את  עצמאי  באופן 
מהקומה העליונה - והעיריה לא תבצע את 
בית  שוכנים  בה  הקומה  יתר  על  ההריסה 

המדרש וכמו גם חדרי השיעורים. 
ביום שני כבר החלו פועלי הישיבה בהרס 
העיריה שהגיע  נציג  אך  הקומה התחתונה, 
למקום הודיע כי מנהל המחלקה המשפטית 
לוותר  אין בכוונתו  כי  נרגסי מסר  חיים  מר 
אף  על   - במלואו  ההריסה  צו  ביצוע  על 
להבטחות  בניגוד  זאת  הפשרה.  הסכם 

הנציגים חברי המועצה. 
בתגובה  אתמול  אמרו  ירושלים  מעיריית 
כי "מדובר בצו הריסה מביהמ"ש לעניינים 
מקומיים ובית המשפט המחוזי ב-5 החלטות 
כי דין צו ההריסה  שונות, אשר כולן קבעו 
חוקי ושעליו להתבצע כנדרש בחוק. מדובר 
קיבל  אשר  מוסד  בו  ומיוחד,  חריג  במקרה 
של  בשטח  לבקשתו  בהיתר  בניה  תוספת 
כ-300 מ"ר, אך לצערינו חלף היתר זה בנה 
בשטח  חוקי  אישור  כל  וללא  היתר  ללא 
כולל של למעלה מ-1,000 מ"ר. צו ההריסה 
מבית המשפט מתייחס רק להריסת הקומה 
ועבירת  מ"ר  כ-350  של  בשטח  העליונה 
ההליכים  כדי  תוך  שנבנתה  נוספת  בניה 
על  הקומה  בניית  לגבי  שנוהלו  משפטיים 

הגג". 
להצטער  "יש  כי  עוד,  אומרים  בעירייה 
צווי  בהפרת  בוצעה  הבנייה  שכל  כך  על 
ביהמ"ש, תוך החרמת כלים והפרת הסכמות 
כן,  על  יתר  פעם.  אחר  פעם  והתחייבויות 
מדובר בביצוע בניה לא חוקית בהיקף עצום 
היתר  לקבל  ניתן  שלא  קלים  ומחומרים 
בגינן והם מהווים פגיעה חמורה, בבטיחות 
הציבור, חוק התכנון והבניה, ופגיעה בחזות 
מנוס  אין  האמור  כל  לאור  ותכנונה.  העיר 
מלהתייחס למקרה זה כאל עבירה המהווה 
העיר  ותכנון  החוק  שלטון  נגד  התרסה 

ירושלים". 

סאגת הריסת ישיבת פני שמואל 'נויבירט' בבית וגן: 7 
בחורים נעצרו במהלך ניסיון הפינוי לקראת הריסת קומה 
במבנה הישיבה  כוחות משטרה גדולים מלווים בשוטרי 
יס"מ ופרשים הגיעו למקום לאבטח את ההריסה  אבל 

רק לאחר העימותים בשטח, התערבו ח"כים חרדיים 
ובהבנות עם ראש העיר ברקת ומפכ"ל המשטרה סוכם על 

פינוי הישיבה מרצון בימי בין הזמנים

רק בשטח הוכרז 
על עיכוב ההריסה

ספר תורה מוציא מהישיבה אמש, וכוחות המשטרה במקום



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

בכפוף להיתר הגרלות משרד האוצר | בפיקוח משרד רו”ח רן דקל | 
בכפוף לתקנון המבצע תוקף עד י”ד ניסן 22.4.16 | כמות מינימלית 

ERN למבצע 3000 יח’ *בכפוף לאישור חברת

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

חדש!
36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים* 

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי אגודת 
ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

גלגל המתנות הענק!
חג ב-

אבק
אב 

שו

מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור

סר
יק

מ

אי
ת

ו-
 ד

ור
תנ

מכונת כביסה

קונים ב-999 ₪ ומעלה ומרוויחים פעמיים: 
גם במחיר משתלם וגם בסיבוב של גלגל המתנות

3,000 פרסים. כל סיבוב זוכה!



בירושלים12     כ' באדר ב' תשע"ו 1230/3/16

מאת: מנדי כץ

תלמידי ישיבת 'אמרי שפר' שע"י מוסדות 
עמרמי  הגר"א  שבראשות  תערוג'  'כאייל 
שליט"א, הגיעו בשבוע האחרון למעונו של 
ישיבת  וראש  התורה'  'חכמי  מועצת  נשיא 
'פורת יוסף' מרן הגר"ש כהן שליט"א בכדי 
ולקבל  בישיבה  הנלמד  החומר  על  להיבחן 

את ברכתו.
מרן הגר"ש כהן שליט"א פתח את דבריו 
התמיד'  'קרבן  עניין  על  ודיבר  תורה  בדבר 
האחרונות.  השבוע  בפרשיות  קראנו  עליו 
לאחר מכן התבטא: "כאשר תתגלה מלכות 
משיח בעולם, אז יראה כל אדם כמה ניסים 
ומאורות ארעו לו בזמן הגלות ובזמן הסתר 
פנים - כמה פעמים נגזר עליו להיות מעורב 
ברגע  אותו  מילט  והקב"ה  ח"ו  בתאונה 
וכמה  בניסו,  מכיר  הנס  בעל  ואין  אחרון, 
דברים שראה אותם כרעים ומאוסים ובעצם 
ומרים  היו הכפרות שלו מדברים קשים  הם 
יותר - לכן האדם עתיד להקריב קרבן תודה 
על כל המאורעות שקרו עמו קודם התגלות 
וחמלה  טוב  בכמה  ידע  ולא  משיח,  מלכות 

נהג עמו השם יתברך". 
'כאייל  מוסדות  ראש  עמרמי  הגר"א 
סיפר  שפר'  'אמרי  ישיבת  וראש  תערוג' 

שנה  לפני  שהוקמה  החדשה  בישיבה  כי 
גדולי  ורבנן  מרנן  של  ובעידודם  בברכתם 
על  מיוחד  דגש  ישנו   - שליט"א  ישראל 
וביחס  העיוני  הצד  ופיתוח  העיון  לימוד 
שמחת  החדרת  תוך  ואחד,  אחד  לכל  אישי 
בעולם  חונכו  עליה  בדרך  ואהבתה  התורה 
הישיבות הספרדי. "השאיפה שלנו שמקומה 
יהיה בכותל המזרחי של טובי  של הישיבה 
פירות  להוציא  ותזכה  בירושלים,  הישיבות 
כותלי  את  המפארים  חמד  בחורי  מפוארים 

הישיבות הגדולות".
בסיום הביקור, בירך מרן הגר"ש כהן את 
לגדול  שיזכו  להם  ואיחל  הישיבה  תלמידי 
תלמידי חכמים גדולים ויראי שמים. הגר"א 
עמרמי הודה לנשיא המועצת על הזמן היקר 
ובירך באריכות  שהקדיש לתלמידי הישיבה 

ימים עד ביאת גואל צדק במהרה.

נשיא מועצת 'חכמי התורה' לתלמידי ישיבת אמרי שפר: 
"כאשר תתגלה מלכות משיח בעולם, אז יראה כל אדם כמה 

ניסים ומאורות ארעו לו בזמן הגלות ובזמן הסתר פנים"

התלמידים ביקרו אצל 
מרן הגר"ש כהן שליט"א

תלמידי הישיבה אצל מרן הגר"ש כהן

מאת: חיים רייך

חולקו  מנות,  משלוחי  של  ערכות  מאות 
ירושלים  למען  "התנועה  יו"ר  ביוזמת 
ותושביה" הרב חיים מילר ובאמצעות נציגי 
הפתוחים  עסקים  לבעלי  בשכ',  "התנועה" 
חומר  צורפו  כשלערכות  ר"ל,   – בשבתות 
מרשים על קדושת השבת ומקדשיו ולחלקם 
צורף הספר המרשים "שבת טיש", כשלכולם 
גם צורפה פני'ה נרגשת של רבני שכ' שחתמו 
על איגרת ובה הרחיבו אודות המסירות נפש 
שבת  לשמור  הדורות  בכל  ישראל  עם  של 
במצבים הכי קשים ומי מדבר בשואה תחת 
השכ',  רבני  כותבים  בפנייתם  מוות,  איומי 
שאינם  העסקים  בעלי  ידעו  השנים  בכל  כי 
דתיים ושו"מ, להכריז כי אין ברכה בפרנסה 
ישראל  בני  "ויותר ממה ששמרו  של שבת, 

את השבת- שמרה השבת על בני ישראל".
הרבנים אף מברכים במכתבם, את שליחי 
"התנועה למען ירושלים ותושביה". קבוצות 
בפני  להתריע  מידי שבת בשבתו,  שיוצאות 
וחגים  בשבתות  הפתוחים  העסקים  בעלי 

ושכרם של מקדשי שביעי,
פעילות  את  המרכז  שטיין,  יוסף  הרב 
מתקבלות  הקבוצות  כי  ציין  הקבוצות, 
במקומות  הסועדים  ואף  ובאהבה  באהדה 
בני  "ושמרו  אלה, מצטרפים למעגלי שירה 
הרבה  כולנו  לצער  אך  את השבת",  ישראל 

למרות  מתייאשים,  ואינם  בפניהם,  עבודה 
במרכז  חדשים  עסקים  נפתחים  שמדי שבת 

העיר וברחבי השכ' בשבתות, 
בשיחה שקיים מרן הראשון לציון והרה"ר 
לישראל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א עם 
ותושביה"  ירושלים  למען   "התנועה  יו"ר 
הרב חיים מילר, הביע זעזוע וכאב לב נורא, 
כששהה  זכור",  ב"שבת  עיניו  שראו  ממה 
זכור",  "שבת  לדרשות  ויצא   , העיר  במרכז 
ירושלים  וקדושת  השבת  פרוצה  כמה  עד 
וחיזק את כל העוסקים למען השבת ולמניעת 

חילולי שבת ופירצות בקדושת ירושלים,
הראשון  מרן  את  עדכן  מילר  חיים  הרב 
לציון שליט"א על כל הפעילות , ואף עדכנו 
את  להחזיר  בעיריה  לנציגות  פנייתו  על 
הכספים לסעיף של פעילות  פקחים דרוזים 
פעולה  בפרסיה,  שבת  חילולי   שימנעו 
רה"ע  של  בתקופתו  עצמה  את  שהוכיחה 
קוצץ  הסעיף  לאחרונה  אך  אולמרט,  דאז 
קוצצו,  הדרוזים  הפקחים  של  והמשכורות 
לרוכלות  דוחו"ת  במתן  להמעיט  זאת  וכל 

בפרסיה בחוצות ירושלים בשבתות וחגים.
"גם אם נהיה כ"קול קורא במדבר" נמשיך 
להיאבק על כך, עד שהכספים יוחזרו לסעיף 
יוגדלו,  הדרוזים  לפקחים  והמשכורות  זה, 
מרוכלים  יפונו  העיר"  "מרכז  ורחובות 
את  המנצלים  בפרהסיה,  שבת  מחללי 

העובדה  שאין פקחים", אמר מילר.

החנויות הפתוחות בשבת קיבלו 
ערכה על קדושת השבת

מאות משלוחי מנות חולקו באמצעות נציגי "התנועה 
למען ירושלים ותושביה" לבעלי עסקים הפתוחים בשבת 

בצירוף חומרים על קדושת השבת 

 
 

 

דעת מרכז לימודים חרדי לבנות         
רח‘ בית הדפוס 9, גבעת שאול ירושלים 

        מבקשות להודות להנהלת דעת, 
על המקום שזכינו ללמוד בו וקיבלנו ממנו 

תעודה אקדמית וכלים רבים לעבודה. 
במקביל ללימודים בדעת התאפשר לנו 

לעבוד במשרת סטודנט. כיום אנו מספר 
רב של בנות העובדות באינטל ירושלים 
במגוון תחומים ותפקידים מאתגרים. 

תודה רבה!!! המשיכו להצליח!״

א.ד. בוגרת דעת העובדת כיום באינטל

מיוחדמלגותמערך 

בס“ד

        בחרתי בדעת מפני שהיה לי חשוב 
השילוב של לימודי קודש מחזקים עם טובי 

הרבנים בעולם החרדי לצד לימודים 
אקדמיים ברמה גבוהה אשר מכינים אותנו 

לקראת יציאתנו לשוק העבודה ולחיים 
בכלל הן מבחינה מעשית והן מבחינה 

.״  רוחנית

.ה. בוגרת החוג למנהל עסקים ג

  

       

   
  

 

 

|  לימודי קודש    |  שיעורי תנ“ך הלכה ומוסר מטובי הרבנים והמורות  

|  כל התלמידות הינן בוגרות סמינרים חרדים  

|  הלימודים באוירה חרדית מובהקת  |  למעלה מעשר שנות הצלחה  

|  השמה במקומות עבודה מתאימים  |  מחנכת לכל כיתה

יום פתוח בדעת
יתקיים אי"ה ביום שני כה' באדר ב' (4.4.16)

בשעה 16:00 בדעת  - ר״ח בית הדפוס 9  גבעת שאול ירושלים

הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחוגים הבאים:
•  מדעי המחשב  •  הנדסת תוכנה  •  חשבונאות ומערכות מידע  

•  מנהל עסקים  •  השלמה להנדסאיות לתואר ראשון במדעי המחשב

תלמדי, תעבדי, תפרנסי.

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

  

 
   

 
   

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

דעת
מזמין אותך לממש את היכולת שלך ברכישת תואר אקדמי 

הפותח שערי פרנסה רבים ומגוונים.

בוגרת סמינר בית יעקב?
שואפת להקים בית של תורה המתפרנס בכבוד? 
רוצה ללמוד במקום המעניק הרבה יותר מתואר?
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מאת: אהרן נצר

בשיתוף  מקצועי  סיור  התקיים  השבוע 
ממלא  ידי  על  המקצועיים  הגורמים  כל 
יוסי  הרב  ירושלים  העיר  ראש  מקום 
סיור  על המע''ר החרדי,  דייטש, הממונה 
בשלב  העבודות  סיום  את  לציין  שבא 
המרחב  ושדרוג  הפיתוח  פרויקט  של  א' 
את  שכלל  ברוך,  מקור  בשכונת  הציבורי 
מודיעין,  מנחם,  תחכמוני,  הרחובות: 

כנרת, אלפנדרי, פקיעין וכפר נחום.  
הרחובות הללו סבלו במשך שנים רבות 
לקויה,  תאורה  החורף,  בימות  מהצפות 
חניה  במקומות  חוסר  מדרכות,  העדר 
עכשיו  קשות.  תברואה  ובעיות  מוסדרים 
הותקנו  הכר:  ללא  הרחובות  פני  שונו 
ובשעות  חדשים  תאורה  עמודי  עשרות 
הערב והלילה השכונה מוצפת אור - ונעים 
להתהלך בה, הצפות  הבתים נעלמו, נבנו 
במקומות  מדרכות,  של  מטרים  מאות 
נבנו  המדרכות,  הורחבו  האפשריים 
עשרות עמדות של פחי אשפה מוטמנים, 
הוסדרו מקומות חניה במפרצים, המיסעה 
הוצרה, דבר המאפשר זרימה של התנועה 

ודבר המונע פקקי תנועה. 
התנצלות  את  בסיור  הביא  דייטש  הרב 
כך  על  התושבים,  בפני  העירייה 
שהעבודות התארכו מעבר לזמן המתוכנן 
בפרויקט  להן  שקדמו  לעבודות  בניגוד 
הענק שהוא מוביל במע''ר החרדי בשנים 
מעבר  אל  העבודות  "הארכת  האחרונות. 
היום  לחיי  והפריעה  צער  גרמה  למתוכנן 
יום של התושבים", אמר הרב דייטש. "זה 
לא מקובל ולא ראוי. העירייה הפיקה מכך 
הטמיעה  וכבר  המתאימים,  הלקחים  את 
למנוע  כדי  הולמים  וצעדים  הנחיות 
הישנות של חריגה בלוח הזמנים בעבודות 

שיחלו מיד לאחר חג הפסח בעז''ה". 
בכדי  כי  ואמר  דייטש  הרב  הוסיף  עוד 
מהפרעה  ולהימנע  העבודות  את  להאיץ 
העבודות  כי  הינחה  הפסח  לחג  להכנות 
שהחלו בימים אלו ברח' יוסף בן מתיתיהו, 
רחוב  שבין  במקטע  במדרכות  רק  יהיו 
דוד ילין ורש''י  - מתוך כוונה לסיים את 

העבודות עד חג הפסח.

יוסי דייטש בסיור מסכם 
של עבודות הפיתוח שלב א' 

בשכונת מקור ברוך: "השכונה 
שינתה פניה ברחובות 

הראשונים של הפרוייקט" 
 "עיריית ירושלים הפיקה 
לקחים מהתמשכות העבודות"

הסתיימו עבודות הפיתוח ושדרוג 
המרחב הציבורי בשכונת מקור ברוך 

בפעילות נמרצת של מ"מ ראש העיר ירושלים יוסי דייטש: 

דייטש בסיורו במקור ברוך השבוע

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

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

טוסטר אובן
ענק! 45 ליטר

שואב אבק
ציקלון עוצמתי במיוחד!

כיריים בילד-אין 
איטלקיות
רשתות יצוקות

מזמינים
עכשיו

ומקבלים
סמוך לפסח!!

גם המחירים הכי זולים, גם-36 תשלומים

)מתנה אחת לבחירה(

וגם בוחרים מתנה
בשווי מאות שקלים!

כזה מבצע
עוד לא היה!

מעבד מזון + 
בלנדר

אמקור

במקום
₪690 קבלו

חינם!

במקום
₪610 קבלו

חינם!
במקום

₪550 קבלו
חינם!

במקום
₪580 קבלו

חינם!
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

כמות מוגבלת ל- 200 יח'
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

כמות מוגבלת ל- 180 יח'

מחלקה ענקית למוצרים קטנים במחירים הכי זולים בשוק!

מקרר סמסונג
כולל התקן משמרת השבת*

102
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 3690 ₪

3883
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ:רק- ₪₪

מבחר חבילות חתניםתנור בנוי קונסטרוקטה

52
ל-36 חודשים

₪

מדיח כלים במגוון מיוחד

35
ל-36 חודשים

החל מ: החל מ:

החל מ:

₪

תנור משולב חד תאי
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

 מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

החל מ: 1590 ₪
44

ל-36 חודשים
₪

מתנות!משתתף במבצע

מגהץ קיטור 
טפאל

 מיקסרים בוש
במבחר ענק

שואבי אבק
במבחר ענק

מעבדי מזון
במבחר ענק

 מיקרוגלים
במבחר ענק

439199249239
החל מ-החל מ-החל מ- החל מ-

₪₪₪₪₪

מגוון עצום של מוצרים משתתפים במבצע! לדוגמא:

60
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 2988 ₪סה"כ: 1390 ₪ סה"כ: 1290 ₪החל מ: 1872 ₪ סה"כ: 2160 ₪

תנור דו תאי
מתנות!משתתף במבצע

מקרר סמסונג
3 דלתות

194₪
החל מ: 6990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

מקרר שארפ
4 דלתות

166
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

df מקרר

52
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 1872 ₪

מתנות!משתתף במבצע

450

במחירים
הכי זולים

וגם ב-36 תשלומים!

החל מ: החל מ: החל מ:
ל-36 חודשים

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!



לא כל דבר בפסח, 
צריך להיות קשה

60,000
בנק ירושלים  נותן לך הלוואת חג, 

בקלות ובמהירות

ללקוחות כל הבנקים

לשירותכם סניפי המגזר החרדי בפריסה ארצית:
 ירושלים: סניף ראשי: הרברט סמואל 2, סניף רוממה החדש: שמגר 21 י-ם, בני ברק: חזון איש 2, תל אביב: אחד העם 21, 
מודיעין עילית:  זקן תמרים,  2, מרכז חיים  ישראל  ישמח  ביתר עלית:   ,A בנין  נעימי  2, קניון  יצחק רבין  דרך  בית שמש: 
במדרחוב  10 ההגנה  תקווה:  פתח   ,94 הנשיא  יהודה  רבי  אלעד:  הראשונים,  פינת   ,10 ציון  שבי  אשדוד:   ,18 נזר  אבני 

Jbank.co.il
ההלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח. מתן האשראי 
והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, בכפוף לחתימה על 
מסמכי הבנק ולעמידה בדרישות הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד
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מאת: מנדי כץ

ולרבניה",  לקהילה  מחוברת  "מאוחדת 
השבוע  ראשון  ביום  התאספו  זה  מסר  תחת 
החוגים  מכל  האיילות  אגן  שכונת  רבני 
והקהילות למפגש עם מנהלי קופ"ח מאוחדת 
של  הפעולה  ושיתוף  הקשר  את  לחזק  ע"מ 

הקופה עם שכונת אגן האיילות.
השתתפו  ירושלים  מחוז  הנהלת  מטעם 
וייס  ד"ר  השיווק,  מנהל  ברים  משה  הר"ר 
יחזקאל קיפניס מנהל  הרופא המחוזי, והרב 
וכן   ירושלים   מחוז   – קהילה  קשרי   תחום 
תושב השכונה הר"ר יצחק גרין מנהל לשעבר 

במרפאת האיילות ומנהל מאוחדת ברמות.
ברכה  בדברי  הרבנים  פתחו  ראשית 
והוקרה על נכונותה של הקופה לעמוד לימין 
מאז  קצר  כה  בזמן  כי  והעובדה  השכונה, 
אכלוס השכונה התקיימו מספר מפגשים עם 
לקראת  לבוא  נכונות  על  מצביעה  הרבנים, 

התושבים בכל דרך.
כמו"כ העלו על נס את העובדה כי שבועות 
בשכונה   לפתוח  הבקשה  לאחר  ספורות 
"מוקד שבת" וזאת בגין הניתוק של השכונה 
מירושלים , נענתה מאוחדת והפעילה מרפאת 
שמוכיחה  הכנות  על  הוכחה  וזוהי  שבת, 

מאוחדת בכל הנוסע לחיבורה לקהילה.
שיתוף  כי  כך,  על  הרבנים  עמדו  בנוסף 
הפעולה עם הקהילה חייב להימשך, וכי זוהי 

הערובה היחידה להצלחת הקופה. 
לפני  "כבר  אמר:  הי"ו  ברים  משה  הר"ר 
חולים  קופת  ומנהלי  ראשי  נקראו  עת  שנים 
מאוחדת אל הדגל, שמנו בראש מעיינינו את 
דגלה  על  שחרתה  וכקופה  לתושב,  השירות 
את השירות למבוטח, מה יותר מתאים מקשר 
עם הרבנים כיאה לשכונה בעל צביון ואופי 

חרדי".
מאוחדת  חולים  "קופת  כי:  הוסיף  עוד 
ובמקביל  ל'אזרח הקטן'  מצטיינת בהקשבה 
בהיענות מוחלטת לצרכים קהילתיים ומקרים 
לשכונה  בואה  מאז  הקופה  ואכן  מיוחדים, 
תוך  ולקהילה  לרבנים  קשבת  אוזן  הייתה 
שימת לב על כל הצרכים מכל הסוגים, כמו 
של  מיוחד  חירום  טיפול  של  מלא  תקצוב 
אחת מתושבות השכונה במאמצים מיוחדים 

וזאת ע"פ בקשת הרבנים שליט"א".
תקופה  לפני  אמרו,  שהרבנים  "כפי 
להקים  השכונה  רבני  מאת  בקשה  הועלתה 
לתת  ע"מ  ומועדים  לשבתות  רפואי  מוקד 
מענה מרבי לרפואה בשבת ע"פ הלכה, וזאת 
רבים שהונחו על שולחנם של  לאור מקרים 
ותוך  נעתרה  'מאוחדת'  שליט"א.  הרבנים 
פחות מחודש – לפני פרוס חגי תשרי – הוקם 

נוכרים,  רפואה  אנשי  שני  ע"י  רפואי  מוקד 
כאשר ההכוונה נעשית בשיתוף מלא וצמוד 
פתיחה  שעות  והוקצו  הקהילה,  צרכי  עם 

רחבות ביותר לרווחת האוכלוסייה".
לצורכי  מרבית  כהקשבה  "כמו"כ 
האוכלוסייה, בחרנו להביא מנהלת מקצועית 
ווין  א.  הגב'  הראשונה  מהשורה  מובחרת 
תושבת וותיקה בשכונה, שמנהלת ביד רמה 
הצוות  עם  יחד  ומתעתדת  המרפאה  את 
המיוחד להמשיך ביתר שאת במרכז הרפואי 
החדש שעל הקמתו אנו מקווים ליידע בעתיד 

הקרוב מאוד בעז"ה".
"אנו מבטיחים בזאת", מסכם הרב ברים, 
לצרכי  קשובים  להיות  נמשיך  אנו  "כי 
הרבנים  מכל  אנו  ומבקשים  הקהילה, 
כגדולה  קטנה  פניה  כל  כי  כאן,  שיושבים 
ונעשה  אלינו  אותה  הפנו  לפתחכם,  שמגיע 

את המקסימום למען מבוטחנו". 
ד"ר וייס הרופא המחוזי שנפגש לראשונה 
מגודל  התרגשותו  את  הביע  הרבנים  עם 
מכל  השכונה  רבני  מתאספים  בו  המעמד 
הרב  קודמו  של  דבריו  את  וחיזק  החוגים, 
עם  מאוחדת  של  העמוק  הקשר  על  ברים 
הקהילה והציבור החרדי. בנוסף, שטח לפני 
הרבנים את כל השירותים העתידיים שייכללו 
במרכז הרפואי החדש שמשתרע ע''פ כ-500 
הקרובה.  בתקופה  להיחנך  שעומד  מ''ר  
לדבריו,  המקום ייפתח עם שעות מורחבות 
בית  חלב,  טיפת  מזכירות,  מעבדה,  ,שירותי 
מרקחת, מכון להתפתחות הילד ומוקד שבת 
רפואת  משפחה,  מורחבות.רפואת  בשעות 
רופא   . ורופא  רופאה  נשים  רפואת  ילדים, 
נשים  אולטראסאונד  עיניים,  רופא  כירורג, 
וכן  אחיות  צוות  טכנאית,  עם   - מיילדותי 
של  רחב  מגוון  ועד  דמים  ללקיחת  גבר  אח 
, לאחר  רפואה מקצועית לפי צרכי השכונה 
פירוט מרשים זה, הודו הרבנים שוב לקופ"ח 
אגן  שכונת  "רבני  כי:  סיכמו  ו  מאוחדת 
האיילות מוקירים ומעריכים את פועלם הרב 
של הנהלת מחוז ירושלים – קופ"ח מאוחדת, 
הפעולה  ושיתוף  הקשר  חיזוק  על  ושמחים 
ובפרט עתה  בכל העניינים למען התושבים, 
המרפאה  של  החגיגית  הפתיחה  לקראת 
וזאת כאמור ע"י  החדשה בהשקעה מרובה, 

ראיית הצרכים עין בעין למען הקהילה.
כמו"כ הרבנים הביעו בפני הרופא המחוזי 
 , לנשים  סקר  בדיקות  בביצוע  בחשיבות  

וחיסוני שפעת.
הוקרה  תעודת  הוענקה  הוקרה  כאות 
שהוכנה במיוחד ע"י מארגני "כנס הרבנים" 
חולים  קופת  לראשי  הרבנים  ע"י  וניתנה 

מאוחדת.

מאוחדת מחוברת לקהילה 
בגבעת זאב החדשה

שיתוף פעולה מכונן נרשם בין רבני שכונת אגן האיילות 
למנהלי קופ"ח מאוחדת בביקור רב רושם שהתקיים השבוע 
באגן האיילות וזאת לקראת פתיחת המרכז הרפואי החדש 

באגן האיילות גבעת זאב החדשה  בביקור הובעה הערכה, 
ורבני השכונה העניקו תעודת הוקרה להנהלת מחוז ירושלים 

רבני אגן האיילות ואנשי 'מאוחדת' בפגישה



טרי/קפוא

שלושה מי יודע?
שלושה אשפר יודע!
כשרות, איכות  ומחיר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!
 03-6718300 טל:   17 המלך  שלמה  ברק:  בני 
 02-5812885/6 טל:   14 מוסיוף  ירושלים: 
בכניסה  שלו  דלק  תחנת  ליד  אתא:  קרית 
04-8436969 טל:  רכסים  מכיוון  אתא  לקרית 

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!

קונים לפסח באשפר
מעל 200 ש"ח

ומשתתפים בהגרלה
על 2 מקפיאים

מלאים בבשרים ועופות

קונים לפסח באשפרקונים לפסח באשפר

VIP מארז
טרי\קפוא

6 עופות במארז

מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותריםמחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג כשר 
ושמח

1190
לק"ג

במקום

16901490
לק"ג

במקום

1990

VIP לא ממתין בתור!

מצה שמורה

קמח מצה
1990

5980

בקניית 3 יחי'

בקניית 3 יחי'

1790
לק"ג

במקום

2390

קרטון בשר 
קומפקטי

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר ארגנטינאי משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
כ-0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

3990
לק"ג

במקום

4890

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה חדש!

טרי/קפוא קפואקפואטרי/קפוא

קפוא

קפואפקנטי/חריף

קפואקפוא

קרטון עוף

כבד בקרהודו טחון

זרוע טלה
כ-2 ק"ג

שווארמה זכרהמבורגר/קבב

עצמות עגלכנפיים עוף

1790
לק"ג

במקום

20901990 במקום

2290 4790 במקום

59901890 במקום

2990
בקניית 2 יחי'

בקניית 3 ק"ג

בקניה מעל 120 ש"ח

בקניית 2 יחי'
500 גר'500 גר'

בשר אורגינל

לק"ג

אשפרישיר
02-5812885/6

משלוחים בהזמנה טלפונית

100%בשר 
ללא תוספות חלבון מן הצומח

מחולק לחזה או שניצל

מחיר כזה עוד לא היה!

המבצעים עד גמר המלאי
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פיגוע  עוד  כמו  נראה  היה  זה  בתחילה 
אפילו  ואולי  דאעש  בהשראת  אולי  טרור, 
שעברו  ככל  אבל  דאעש,  מחבלי  ידי  על 
מסיפורי  באחד  שמדובר  התברר  השעות 
התעופה  ענף  שידע  מוזרים  הכי  החטיפה 

בשנים האחרונות. 
מצרי- פרופסור  סמאחה,  איבראהים 
מאוניברסיטת  לווטרינריה  אמריקני 
התעופה  חברת  של  מטוס  חטף  אטלנטה, 
בדרכו  שהיה   EgyptAir המצרית 
הטייס  את  ואילץ  לקהיר,  מאלכסנדריה 
להנחית אותו בלרנקה שבקפריסין. כשנחתו 
אישיות  דרישות  של  שורה  דרש  הוא 

הקשורים לעניינים משפחתיים במשפחתו.
המחלקה  כראש  המכהן  סמאחה, 
אטלנטה,  באוניברסיטת  המזון  לבריאות 
הטייס  על  מאיים  את המטוס כשהוא  חטף 
לכאורה,  עליו  שיש  נפץ  חגורת  שיפוצץ 
בנמל  חשש  של  אחדות  שעות  אחרי  אבל 
ברשותו  אין  כי  הסתמן  בלרנקה  התעופה 
חגורת נפץ, ומרגע לרגע התברר כי למרות 

החשש - לחטיפה אין קשר לטרור. 
המטוס שנחטף הוא מטוס איירבאס מדגם 
A-320, והיו עליו 88 נוסעים ואנשי צוות. 
לפי הדיווחים החוטף ביקש גם מקלט מדיני 
היתה  אכן  האם  ברור  לא  אבל  בקפריסין, 
דרישה שכזו. בתקשורת הקפריסאית דיווחו 
אישיים"  "עניינים  כנראה  יש  לחוטף  כי 

בקפריסין, וכי אשתו לשעבר גרה שם.
משא  בעקבות   ,10:00 השעה  בסביבות 
כי  המצרית  התעופה  חברת  טענה  ומתן, 
החוטף שחרר כמעט את כל יושבי המטוס, 
הצוות  אנשי  את  רק  ערובה  כבני  והשאיר 
קפריסאי  מקור  זרים.  אזרחים  וארבעה 
נוסעים   20-15 לפחות  כי  טען  זאת  לעומת 

ואנשי צוות עדיין נמצאים עליו. 
היו  המריא  כשהמטוס  הידוע,  ככל 
בנוסעים עשרה אמריקנים ושמונה בריטים. 

לטוס  מהטייס  בתחילה  דרש  החוטף 
לטורקיה, אבל משהוסבר לו שאין די דלק 
נמל  - הוא הסכים שיונחת בקפריסין.  לכך 

התעופה בלרנקה נסגר להמראות ונחיתות.
מדובר בטיסה 181 של החברה המצרית. 
הפיקוח  מגדל  עם  קשר  יצר  החוטף 
מגיע  הוא  כי  והודיע  ב-8:30  הקפריסאי 
לטיפול  מיוחד  צוות  בלרנקה.  לנחות 
גורמים  התעופה.  לשדה  הוזעק  באירוע 
שצוטטו  בקהיר,  התעופה  בנמל  בכירים 
א-סאבע",  "אל-יום  המצרי  העיתון  באתר 
אבד  לאחר שהמריא  כחצי שעה  כי  אישרו 

הקשר עם המטוס.
בישראל  הוקפצו  אף  החטיפה  בעקבות 
מחשש  האוויר  חיל  של  קרב  מטוסי 
שיחדור למרחב האווירי, אולם הם הוחזרו 
לבסיסיהם תוך זמן קצר. מטוסי הקרב שהו 
באוויר כ-20 דקות, וכשמטוס הנוסעים נחת 
למרחב  שיחדור  החשש  והוסר  בלרנקה 

האווירי של ישראל - הם שבו לבסיסים.
חטיפת המטוס מגיעה בתקופה ביטחונית 
איומי  עם  שמתמודדת  במצרים,  קשה 
מאז  יציבות  חוסר  ועם  הקיצוני  האיסלאם 
המהפכה שבה הודח הנשיא חוסני מובארק 
תסיסה  עם  מתמודדת  מצרים   .2011 בשנת 
המוסלמים,  האחים  תומכי  של  פנימית 
שהודחה  האיסלאמיסטית  התנועה 
איום  עם  לכך  ובנוסף  ב-2013,  מהשלטון 
סיני  האי  בחצי  מאוד  שהתבסס  דאעש 
נגד  וחטיפות  פיגועים  שלל  משם  ומוציא 
מטרות מצריות וזרות. בסוף השנה שעברה 
נוסעים  נטל הארגון אחריות להפלת מטוס 
יותר  נהרגו  שבו  אסון  סיני,  בשמי  רוסי 

מ-200 בני אדם
אחר  בשעת  חרדה,  של  שעות  אחרי 
וכל  נעצר  המצרי  המטוס  חוטף  הצהרים, 
הנוסעים שוחררו, כך הודיע דובר ממשלת 
המטוס  מן  יצא  עצמו  החוטף  קפריסין. 
כשידיו באוויר, ומיד נעצר על ידי הממשלה 

המקומית.

אזרח מצרי עלה אתמול )ג'( על מטוס באלכסנדריה 
שבמצרים - ובמהלך הטיסה טען כי יש עליו חגורת 
נפץ, והשתלט על מטוס שהיה בדרכו לקהיר ועליו 

עשרות נוסעים ואנשי צוות  המטוס שינה את מסלולו 
בהוראת החוטף, ונחת בלרנקה שבקפריסין  אחרי 

שעות של מתח, החוטף יצא מן המטוס כשידיו באוויר, 
לאחר שכל עשרות החטופים שוחררו

שוחררו כל חטופי 
המטוס המצרי

אחרי שעות של חרדה

נוסעי המטוס 
יורדים ממנו, 

בקפריסין

ועדת מהדרין תנובה

בתוכנית
 דברי פתיחה

 הרב זאב וייטמן, רב תנובה 
 שיעורי פתיחה 

יושבי ראש ועדת מהדרין תנובה:
הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות

 הגאון רבי יעקב מאיר שטרן,  מו"צ בבי"ד זכרון מאיר
 וחבר הבד"צ דקריית ויזניץ

מרצה אורח
OU הרב מנחם דוב גנק, ראש מערך הכשרות

 בישול ישראל בתעשיית המזון המודרנית –
שאלות הלכתיות ופתרונות חדשניים 

הרב משה כץ, ארגון כושרות
צבעי מאכל – היבטי כשרות 

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
מחלבת תל יוסף החדשה – טכנולוגיה חדישה וכשרות

הרב דוד טהרני, רב פוסק בד"צ "יורה דעה"
טכנולוגיה בשרות הכשרות

דברי סיום
 הרב פנחס ליבוש פדווא,  ועדת מהדרין תנובה, 

חבר ביה"ד לענייני כשרות בד"צ מחזיקי הדת

 מנחים
מנחה הכנס: 

הרב אברהם שלזינגר, מפקח ועדת מהדרין

מנחה שו"ת עם חברי ועדת מהדרין:
הרב יוסי שטיינברגר, מומחה לכשרות, מפקח כשרות בכיר בתנובה

שו"ת הלכתי עם חברי ועדת מהדרין
 הרבנים הגאונים שליט״א

משיבים לשאלות הלכתיות בנושא תעשיית החלב
הרב מרדכי גרוס, הרב יעקב מאיר שטרן,

הרב עמרם אדרעי, הרב אברהם י. הורווויץ,
הרב דוב לנדאו, הרב יוסף מרדכי זילבר )יועץ חומרי גלם ועדת מהדרין(

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
דברי פתיחה: הרב דוב לנדאו

 שעת סיום משוערת: 14:30
 ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לחברי ועדת מהדרין

 בנושאים הקשורים  לתעשיית החלב.
 את השאלות ניתן לשלוח בפקס: 03-6133699

elad@go-bsd.co.il :או  בדוא"ל 
 שאלות ותשובות יוצגו וייענו

ע"י חברי ועדת מהדרין במהלך הכנס.

הכנס השנתי החמישי 
 יוקדש השנה למכלול סוגיות בנושא 

כשרות וחדשנות - היבטים הלכתיים בתעשיית החלב 
יתקיים אי״ה ביום שני, ג‘ ניסן תשע“ו )11 באפריל( 

 החל משעה 09:30, במלון פרימה פאלאס
)בעבר מלון המרכז( רח‘ פינס 4, ירושלים

 אישור השתתפות
 טלפון 03-6133555 שלוחה 844 בימים א – ה, בשעות  09:00-17:00

elad@go-bsd.co.il | 03-6133699 :פקס



Nature Cream & Sand Beige Antracite & Sand Beige

 Chocolate & Mocha

Black & Silver

 DIY
OPTIONS

 Black & Silver

A.

C. D. E.

B.

מגוון
פתרונות 

אחסון
עם המותג 
האמריקאי

הכסף שלך 
שווה יותר!

חברי מועדון מרוויחים יותר

-פרטים בחנות-

  הום פלייס מציגה מגוון ענק של פתרונות,
שישאירו את הבית שלכם מסודר ומאורגן

אתם מוזמנים להכנס להום פלייס
ולהנות ממבחר מוצרים ומחירים שיעשו לכם סדר

מדפים
ומגירות

ארונות
אמבטיה

הכל
בסדר!

מבחר
ענק של
ארונות

מלאי
מחסנים

מגוון פתרונות 
 להפרדת 
 הכביסה 

סלסלאות 
סלי כביסה 

ופחים

סט
מדפים

החל מ-99&

 חדש  
ארון שרות
מבצע: 349&

 מגוון קופסאות וארגז נע על גלגלים
החל מ-49.9&

סלסלה ב-49.9&

שידת 4 קומות 149.9&

ארון מראה 229 &

מגוון מתקני נעלים
חדש!

מתלה נייד לחליפות

חדש! ארון נייד מבד בגדלים

מבצע
3 ב-
&99

מבצע 199&

&29.9
מדף מתחת למדף

& 24.9

 להיט!

 להיט!
ארגז צבעוני

מתקפל
& 34.9



פרופ' שמחה יגל
מנהל האגף לנשים ויולדות, הדסה

ד"ר חגי אמסלם
מנהל חדר לידה, הדסה הר הצופים

הדסה 
הר הצופים

בר אילן
רוממה

מרכז 
העיר

מודיעין

מכבים 
ומודיעין 

עילית

פסגת זאב 
רמותמעלה אדומים

הר 
הצופים

EY
Aָ
LG

U
R

02 - 6778844 > 2677

רק בהר הצופים תיהני 
ממלווה אישית צמודה 

מהקבלה ועד לחדר הלידה!

 VIP ליווי
לכל יולדת!

עבורך ועבור מלוויך 

בואי ללדת בהר הצופים 
בראש שקט, עם מונית 

מהבית בהחזר כספי מלא!

המונית 
עלינו!

קורס הכנה  
ללידה - עלינו!

קורס הכנה חינם בהדסה או החזר 
במקום  קורס  על   ₪ 500 עד  כספי 
הצופים הר  בהדסה  ליולדות  אחר, 

אווירה
שבתית

כשרות 
מוקפדת

במחלקה או במלון הדסה 
בייבי עין כרם

לילה שלישי
עלינו!

כשרות למהדרין בפיקוח
הרב קליין, רב המרכז 

הרפואי הדסה

״נותנים את הנשמה בשבילך״
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בירושלים22     כ' באדר ב' תשע"ו 1230/3/16

מאת: שמעו דן
יוסף  הגר"י  הראשל"צ  שאמר  שדברים  אחרי 
בארץ  גוי  מגורי  אודות  השבועי  שיעורו  במהלך 
הודעת  לשכתו  הוציאה   - סערה  עוררו  ישראל 
הדברים  כי  מסבירים  בלשכה  חריגה.  הבהרה 
ללא  לחלוטין  תיאורטיים  והיו  מהקשרם,  הוצאו 

קשר לזמננו.
בדבריו  אומר  כשהוא  בתקשורת,  צוטט  הגר"י 
לגוי  אסור   – ההלכה  "לפי  כי  השבועית  בדרשה 
השבועית  דרשתו  במהלך  ישראל".  בארץ  לגור 
אמר הרב: "אם היה לנו כוח שלטון, היינו צריכים 
לדאוג לכך שגויים לא יגורו בארץ. אלא מה, ידנו 
- אסור לגוי לגור  לא תקיפה מספיק. לפי ההלכה 
בארץ ישראל, אלא אם קיבל עליו את שבע מצוות 

בני נוח".
בתקשורת,  הדברים  שעוררו  הסערה  לאחר 
הוציא לשכתו הודעה בה נאמר: "בשיעורו השבועי 
התייחס הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב 
שאינו  למי  בפסח  חמץ  מכירת  לדיני  יוסף  יצחק 
יהודי והסביר את המושג ההלכתי ׳גר תושב׳ על פי 
דברי הרמב״ם. דינים אלו, הם תיאורטיים ונוגעים 
לקיום שבע מצוות בני נח בימות המשיח ואין להם 

כל קשר לזמננו.
"ברור הדבר, שאין כל דין בימינו לפיו יש לגרש 

חלילה את מי שאינם יהודים מארץ ישראל. כבוד 

מפייסת  בדרך  ומעולם  מאז  נוקט  לציון  הראשון 

קיצונית  משנה  מלהציג  רחוק  והוא  ומקרבת 

היחידים  בין  היה  לפרסומים,  ובניגוד  כלשהי, 

ויש למוסרו  שהכריזו שאין להרוג מחבל מנוטרל 

לידי רשויות החוק.

"תורת ישראל היא תורת חיים שמעודדת שלום 

שיש  לנו  צר  וסובלנות, 

בכלי התקשורת מי 

שבוחרים לעוות 

הדברים,  את 

אותם  לנתק 

שבו  מההקשר 

ולהציגם  הם נאמרו 

באור שלילי".

מאת: חיים רייך
 

אשר  אטינגר  מאיר  המנהלי  העצור 
שוהה במעצר מנהלי בכלא אשל בבאר 
כי  בבקשה  שב"ס  לרשויות  פנה  שבע 
המילה  ברית  לחגיגת  לצאת  לו  יינתן 
להתקיים  צפויה  אשר  הבכור  בנו  של 

בשבוע הבא.
מעל  לפני  נעצר  אטינגר  כי  נזכיר 
אשר  מנהלי  מעצר  בצו  חודשים  ל-7 
משה  הביטחון  שר  ע"י  כנגדו  נחתם 
בוגי יעלון. תחילה הוצא כנגד אטינגר 
צו מעצר לתקופה של שישה חודשים, 
ולפני כחודש וחצי הורה שר הביטחון 
על הארכת הצו למשך ארבעה חודשים 

נוספים.
לברית  בבקשה  מייצגת  אטינגר  את 
ארגון  מטעם  כוכב  סימה  הדין  עורכת 
לאטינגר  יינתן  כי  ביקשה  אשר  חוננו, 
חופשה מיוחדת בת מספר שעות לצורך 
הפך  אטינגר  "מר  בברית.  ההשתתפות 
לממש  ומבקש  ימים  מספר  לפני  לאב 

את זכותו לקחת חלק בברית המילה של 
ונמצאת  לשב"ס  הועברה  בקשה  בנו. 
כרגע בבדיקת כל הגורמים הרלוונטיים. 
והוא  תיענה  כי בקשתו  אנו משוכנעים 
יזכה להשתתף באירוע המרגש – ברית 

לבנו בכורו", מסרה עו"ד כוכב.
בתנאי  שוהה  אטינגר  כי  לציין  יש 
עליו  ונאסר  מחמירים  ובידוד  הפרדה 
מבני  חלק  עם  למעט  בטלפון  לשוחח 
שבת  לאחרונה  הקרובים.  משפחתו 
אטינגר רעב במשך 17 יום במחאה על 

תנאי מעצרו.

"דברי הגר"י יוסף על גוי 
בארץ ישראל - תיאורטיים"

לשכת הראשל"צ פרסמה הודעת הבהרה חריגה בה הם 
מסבירים כי הדברים הוצאו מהקשרם, והיו תיאורטיים לחלוטין 

ללא קשר לזמננו

העצור המנהלי ביקש 
לצאת לברית המילה
העצור המנהלי מאיר אטינגר, מבקש: תנו לי 
לצאת לברית המילה של בני • אטינגר שוהה 

בתנאי הפרדה ובידוד מחמירים ונאסר עליו לשוחח 
בטלפון למעט עם חלק מבני משפחתו הקרובים 

לאחר המהומה שעוררו דברי הראשל"צ- לשכתו מגיבה

מאיר אטינגר    צילום: סוכנות תצפית

בס”ד

פסח לקראת  מוזל  במחיר  ועופות  בשר 
למשפחות ברוכות ילדים ובני תורה ללא מטרת רווח כלל.

החלוקה תתבצע בסניפי יש בשכונה ויש חסד, 
אך ורק לנרשמים מראש בטלפון:

079-977-7799
המכירה בכל הסניפים

בין השעות 13:00-20:00 בלבד!
התשלום בסניפי יש ויש חסד בלבד בכל אמצעי התשלום.

לא ניתן לשלם בתווי קניה או שוברי הנחה.
המבצע עד ו’ בניסן, או עד גמר המלאי. ט.ל.ח

רשת יש רשאית להפסיק את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.

ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר מ

₪

עוף “עטרה“

לק“ג
  1890

     )עופות צעירים כ-14 ק“ג בקרטון(

בשר בקר “עטרה“

לק“ג
    3090
₪

)חלקים מובחרים כ-10 ק“ג בקרטון(

“חסדי נעמי“ בשיתוף רשת               ו                 שמחים לבשר על מכירה של:

בני ברק
יש חסד שלמה המלך 12

יום שני כ”ה אדר ב’ 4.4.16
יש חסד השומר 10

יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16
יש חסד השומר 10

יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16
יש חסד שלמה המלך 12

יום שלישי ד’ ניסן 12.4.16

ירושלים
שאולזון 56 הר נוף

יום שני כ”ה אדר ב’ 4.4.16 
ברכת אברהם 22 רמת שלמה

יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16 
פארן 7 רמת אשכול

יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16
גבעת שאול נג’ארה 2

יום רביעי ה’ ניסן 13.4.16

רחובות
יש בשכונה חיים סירני 1

יום שלישי
כ”ו אדר ב’ 5.4.16

צפת
יש חסד הר כנען

יום שלישי
כ”ו אדר ב’ 5.4.16

קרית אתא
יש בשכונה זבולון 14

יום חמישי
כ”ח אדר ב’ 7.4.16

ביתר עילית
 יש חסד הר”ן 6

פינת פנים מאירים
יום שני

ג’ ניסן 11.4.16

בית שמש
יש חסד מרכז מסחרי 

רמה א’
יום חמישי

ו’ ניסן 14.4.16

בארות יצחק
יש חסד

מתחם פאוור סנטר
יום חמישי

ו’ ניסן 14.4.16

טבריה
יש חסד לב האגם 10

יום רביעי
ה’ ניסן 13.4.16

פתח תקווה
יש בשכונה רוטשילד 79

יום חמישי
כ”ח אדר ב’ 7.4.16

קרית ספר
יש חסד אבני נזר 46, 

מרכז קסם
יום שני

ג’ ניסן 11.4.16

אלעד
יש חסד ניסים גאון 79

יום שלישי
ד’ ניסן 12.4.16
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100 5990
מקליקונים

290

עודפי
החל מ-

75 3990
קולרוס וקארוס אריזות סוג ב'

דגמי 2016. חדש!
המבחר הכי גדול בארץ!

בלעדי!

ברלה צעצועים | באדיבות:        
ישראל

המכירה הגדולה לפסח!

 6 
50 

90
ערכות מדע

 79
150

90
בופיט טטריס

3990

מגוון הרכבות איכות 
במחיר הזול ביותר!

 59
120

90
ערכת פעילות עיר מכוניות 

מוצרי הלו קיטי בחיסול מטורף!

80 2990
מגדל אלקטרוני

המכירה תתקיים אי"ה באולמי ויז'ניץ 
רחוב נחמיה 14 ירושלים 

ביום חמישי כ"א באדר ב' - 31.3.16 בשעות 12:00-22:00

200 5990
משחק קלפים אלקטרוני

להיט!

         139
  290  

90

1490

מגוון חדש 
ספיישל פלוס

13990
מגנטים

החל מ-

3990

100

2490

80

החל מ-

280 14990

90

290
149

להיט 
עולמי!

 29
70

90
משחקי פוקסמיינד

 29
170

90

פעלולון 
גלגלי שיניים 
אורות וקולות 

מפקדת ריגול

בית בכפר

90

300
149

מכוניות ריגול 
2+ שלט רחוק ולייזר 

!

2016

בית בכפר

14990280

מגוון הרכבות איכות 

מגנטים

ערכת פעילות 
עיר מכונית

מגדל אלקטרוני

משחקי 
פוקסמיינד

משחק קלפים 
אלקטרוני

מקליקונים

בופיט טטריס
פעלולון
גלגלי שיניים 
אורות וקולות

החל מ-

במחיר הזול ביותר!

3990

13990

5990 290
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2990

5990

5990

7990

80

75

50

70

200

120

100
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399080

מפקדת ריגול
289

13990

14990

290

מכונית ריגול + 2 
שלט רחוק ולייזר

14990300

2990

החל מ-

ערכות מדע

קולרוס וקארוס 
אריזות סוג ב‘

עודפי

2490

אווירון

*להיט עולמי!

*להיט!

החל מ-

info@kivun.org.il  |  הצבי 15 )בית בזק( ירושלים
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים
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יזמים ובעלי עסקים קטנים
המעונינים להצליח בגדול -

הנכם מוזמנים לכנס 'עושים עסק'!

עסק
משלך.

בתכנית

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

 בידול עסקי | שי צור, מנהל שיווק הדואר לשעבר
 מחלום לרעיון | משה אליאס, מנהל מחלקה עסקית, מסילה

 קווים לעסק מוצלח | חננאל גורפינקל, מנהל יחי' כלכלית האפוטרופוס הכללי
 היכרות עם מגוון כלי הסיוע לעסקים של מרכז 'כיוון' ו'מעוף' .

לגברים בלבד < הכניסה חופשית - ברישום מראש
 < פינות ייעוץ אישי < כיבוד קל

הכנס יתקיים ביום חמישי כ"ח אדר ב' 7.4.16 
במרכז 'כיוון' רח' הצבי 15 ירושלים )בנין בזק(

בשעה 18:30
ההרשמה חובה בטל': 072-2798206



בירושלים24     כ' באדר ב' תשע"ו 1230/3/16

מאת: עוזי ברק

לקיים בנו חכמי ישראל: ביום חג הפורים 
ניתוח  אדלשטיין  יעקב  הרב  הגאון  עבר 

שהסתיים בהצלחה רבה.
בבית  הניתוח  את  עבר  אדלשטיין  הגר"י 
הרופאים  השומר.  שבתל  'שיבא'  החולים 
בבית החולים אמרו כי "הימים הקרובים היו 
מאד משמעותיים למצב בריאותו של הרב". 

מהציבור  ביקשו  משפחתו  ובני  תלמידיו 
השלימה  לבריאותו  להתפלל  להמשיך 
והחלמתו המהירה, לאחר שהרב סבל צקשיי 

נשימה ועוד. 
רחמי  ולעורר  להתפלל  נקרא  הציבור 
בן  יעקב  רבי  הגאון  עבור  מרובים  שמים 
שאר  בתוך  שלמה  לרפואה  גיטל  בת  מרים 

כל חולי עמך בית ישראל.

מאת: עוזי ברק

דרעי  השר  ש"ס  יו״ר  של  ביקור  במהלך 
במעונו של מרן ראש הישיבה מרן הגראי"ל 
נשאל  הפורים,  בחג  שליט"א  שטיינמן 
ליצנות  לעשות  ההיתר  מה  דיומא:  מענייני 
על  והאיסור  דרבנן  זה  פורים  הלא  בפורים, 

ליצנות הוא מדאורייתא? 
הזה  בהקשר  הזכיר  הישיבה  ראש 
שהמשגיח של פוניבז' רבי חצק'ל לוינשטיין 

זצ"ל שנהג שלא לעשות ליצנות בפורים. 
השר דרעי ענה, כי כיוון שמדובר בליצנות 
כיוון  מותר,  כבר  אז  מעמלק  ליצנות  דע"ז, 

דהותרה הותרה. 
דרעי  השר  את  ברך  הישיבה  ראש  מרן 
שימשיך להצליח בהיותו שר. "אני לא רוצה 
לא  הם  "וגם  הגראי"ל,  אמר  שר",  להיות 

רוצים אותי שר..."

"ראש  לו:  השיב  דרעי  השר  בהמשך 
הישיבה הוא שר התורה"...

לאחר מכן נכנס השר אריה דרעי למעונו 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  התורה  שר  של 
הדיון  על  לרב  השר  סיפר  שם  שליט"א, 
בנושא  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  אצל  שהיה 

ה'ליצנות בפורים'. 
בליצנות  מדובר  כי  ענה,  הגר"ח  מרן 

דמצווה ולכן מותרת. 
למרן  אמר  כך  שאכן  אמר  דרעי  השר 
כל  נאמר  בפורים  "כעת  והוסיף:  הגראי"ל, 
הפושט יד נותנים לו, לכן אני מבקש ברכה 
דרעי  את השר  ברך  הגר"ח  מרן  להצלחה". 

ב"ברכה והצלחה וכל טוב".
לאחר מכן ביקר בבית חבר מועצת חכמי 
ובבית  שליט"א  בעדני  הגר"ש  התורה 
בבית  וכן  שליט"א,  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 

רבה של ירושלים הגר"ש עמאר שליט"א.

הגר"י אדלשטיין עבר 
ניתוח בהצלחה

בחג הפורים, הגר"י אדלשטיין שליט"א רבה של רמת 
השרון, עבר ניתוח בהצלחה בבית החולים תל השומר 

 הציבור נקרא להמשיך להעתיר בתפילה

השר דרעי התברך 
אצל גדולי ישראל

השר דרעי אצל גדולי ישראל

"מה ההיתר לליצנות בפורים?" שאל מרן הגראי"ל שטיינמן 
את השר  מרן הגר"ח קניבסקי איחל "ברכה והצלחה" 

כולם מלמדים אותך ייעוץ... 

 אנחנו 
עושים ממך 

יועץ!

בס”ד

היחידה ללימודי תעודה

בעז”ה ממשיכה ההרשמה ללימודי “תעודה” במסלולים: 

• ייעוץ נישואין ומשפחה
• הנחיית הורים וחינוך ילדים
• הדרכת חתנים • הדרכת כלות

בין המרצים המובילים בקורס: 
הרב שמחה כהן שליט”א  

הרב זאב מנדלסון שליט”א | הרב אבינועם יצהרי שליט”א
יעקב ארנברג נ”י, פסיכותרפיסט, ועוד...

הרבנית טובה הניג תחי’ | הרבנית אסתר רבקה טולידאנו תחי’
הגב’ הניה שוורץ תחי’ | ד”ר חנה קטן תחי’  

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

17.00-19.00 נשים
 19.30-21.30 גברים

בהשתתפות הרב שמחה כהן שליט”א

הנחה מיוחדת תינתן למקדימים להירשם
לפרטים ולהרשמה:

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

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

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

“ שליחות” לפרנסה!ביחד נהפוך 

 לשאלות ניתן לפנות לאגף התברואה,  
היחידה להדברת מזיקים בטל' 02-5314659

לפרטים נוספים: המוקד העירוני 106  
www.jerusalem.muni.il

הורידו את
אפליקציית

עיריית ירושלים

 סכנה מיתוש הנמר האסיאני 
ויתושים הדוגרים בחצרות הבתים!

יתוש הנמר האסיאני הינו יתוש שחור מפוספס, העוקץ במשך היום. 
 יתוש זה גורם לעקיצות מכאיבות ועלול להעביר לאדם נגיפים המעבירים

מחלות כדוגמאת קדחת הנילוס, מחלת הצ'יקונגוניה או נגיף הזיקה.

מה עושים כדי להימנע מהופעת יתושים:
 ערכו אחת לשבוע בדיקה יסודית

בכל החצר ויבשו כל מקור מים.
 � רוקנו תחתיות עציצים, דליים, חביות, אגרטלים 

     ממים שנאגרו בהם.
� נקזו מים עומדים ממרזבים סתומים.

� כסו ואיטמו היטב כל מקור מים שלא ניתן לנקז.
� חוררו או מלאו בחול כל צמיג שצובר מים.

� הימנעו מהשקיית יתר בגינות!
� לחות גבוהה מידי מושכת אליהם יתושים עוקצים.

� יבשו כל מקור מים עומדים.
 לשאלות ניתן לפנות לאגף התברואה,  

היחידה להדברת מזיקים בטל' 02-5314659
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מה עושים כדי להימנע מהופעת יתושים:
 ערכו אחת לשבוע בדיקה יסודית

בכל החצר ויבשו כל מקור מים.
 � רוקנו תחתיות עציצים, דליים, חביות, אגרטלים 

     ממים שנאגרו בהם.
� נקזו מים עומדים ממרזבים סתומים.

� כסו ואיטמו היטב כל מקור מים שלא ניתן לנקז.
� חוררו או מלאו בחול כל צמיג שצובר מים.

� הימנעו מהשקיית יתר בגינות!
� לחות גבוהה מידי מושכת אליהם יתושים עוקצים.

� יבשו כל מקור מים עומדים.



מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 
info@kivun.org.il  |  הצבי 15 )בית בזק( ירושלים
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

מרכז 'כיוון' בשיתוף מכללת 'מלטש' מזמינים אתכם ללמוד קורס מיזוג אויר
שיאפשר לכם להשתלב בתחום עם ביקוש רב

יש מקצוע 
באויר!

מקצוע
עם

ביקוש!

   משך הקורס: 9 חודשים, פעמיים בשבוע - לימודי ערב.
   מימון 85% לזכאים.

   תעודה רשמית ממשרד הכלכלה.
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יום פתוח יתקיים ביום שלישי 5.4 כ"ו אדר ב' בשעה 17:30 במרכז 'כיוון'
israely@kivun.org.il | 072-2156657 :להרשמה

עולם של פרנסה 
מחשמלת

ללמוד, לדעת, לעבוד! 
התמחות  עם  ביתיים  חשמל  למכשירי  שירות  טכנאי  קורס 
התאמה  והרכבה,  פירוק  בניה,  התקנה,  אוויר:  ומיזוג  בקירור 
רכיבים  החלפת  וחשמליות,  מכניות  תקלות  איתור  ומדידה, 
ותחזוקה של: מכונות כביסה וייבוש, תנורי בישול ואפייה, מדיחי 

כלים, מקררים, סוגי מזגנים שונים וכדו’.
שילוב של לימוד עיוני עם פרקטיקה מעשית

קורס טכנאי מכשירי חשמל
ביתיים, קירור ומיזוג אויר

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210

סדנת איתור תעסוקה ע"י מומחי מרכז כיוון + מחלקת השמה במקום

ההרשמה
בעיצומה
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שעות הערב של יום שני, השבוע. על גג בניין הכנסת מטפטף 
סיום מושב החורף,  עם  הזדהות  ולאות  אביבי,  ירושלמי  גשם 
מזג  המליאה,  בתוך  אחרון.  לביקור  קפץ  החורפי  האוויר  מזג 
ניתן  הכנסת  במליאת  העיתונאים  מיציע  לעונה.  רגיל  האוויר 
ריקים מתוכן,  נאומים  רגעים משמימים של  באינספור  לצפות 
רטוריקה ועניין לציבור. הכל זורם על מי מנוחות עד לרגע שבו 
שבעה  בן  במסמך  בידיו  מנופף  למליאה,  בסערה  דרעי  נכנס 
עמודים ומתקדם בצעדים מהירים לעבר שולחן הממשלה. תוך 
רכון  ממקומו,  קם  נתניהו  כמרקחה.  המליאה  ספורים  רגעים 
מעל כיסאו של דרעי הוא קורא את המסמך בעיון כשמשקפי 
ועדת  ויו"ר  אלקין  השר  אפו.  קצה  על  מבצבצים  הקריאה 

הכספים גפני משוחחים בטונים גבוהים.
שוב  לשמוע  ביציע  העיתונאים  מצליחים  כרויות  באוזניים 
במליאה.  המתגודדים  של  מפיהם  בג"ץ  המילה  את  ושוב 
מעלה  ביציע  מישהו  חיים.  העיתונאים  שעבורם  הרגעים  אלו 
במהלך  מעורב  ודרעי  חזרה  התשעים  שנות  שאופנת  השערה 
יצירתי להסדרת מתווה הגז בעקבות פסיקת הבג"ץ. ההשערה 
לדרעי  הוכיחה  רק  הבג"ץ  פסיקת  רגע.  בן  נסתרת  המופרכת 
שהאינסטינקטים שלו כשברח מהמתווה כמו מאש, היו נכונים. 
אם דרעי היה מעורב בהעברת המתווה, את חשבון הגז בעקבות 
פסיקת הבג"ץ התקשורת הייתה מגישה לו ולנתניהו במשותף. 

את  השבוע  האשים  אומנם  נתניהו  הגז  מתווה  בסוגיית 
העליונים, אך את הטענות שיש לו ראוי שיפנה בעיקר לעצמו. 
התייצבותו האישית, חסרת התקדים, בפני שופטי הבג"ץ פעלה 
מתרשמים  לא  שהם  להוכיח  השופטים  את  וחייבה  כבומרנג 

מהבלורית הסגלגלה וקול הבריטון שהתייצבו באולמם. 
פסיקת  מתנהל,  רק  ולא  ממשלתו  את  מנהל  היה  ביבי  אם 
בג"ץ  וסביל.  עביר  מכשול  עוד  להיות  צריכה  הייתה  הבג"ץ 
את  הקרוב  בעשור  שכובל  היציבות  סעיף  את  פסל  אומנם 
סעיפי  שאר  את  במקביל  אישר  אך  ישראל,  ממשלות  כל 
לממשלה  ונתן  המפורסם,   52 בסעיף  השימוש  כולל  המתווה 
בג"ץ'  עוקף  'חוק  המונח  גם  תיקון.  הטעון  את  להשלים  שנה 
רלוונטי  אינו  מיאוס,  של  בטון  ושוב,  שוב  השבוע  שהושמע 
לפסיקה השבועית. שופטי בג"ץ לא פסלו חקיקה של הכנסת 
וחייבו את הממשלה להעביר את  אלא עשו את הדבר ההפוך 

פסקת היציבות בחקיקה. לא עוקף כנסת, אלא ישיר כנסת. 
נתניהו התייחס לפסיקת העליונים כאל כוח עליון שלא ניתן 
מושב  לתום  ועד  הבג"ץ  פסיקת  שמרגע  אלא  אחריו.  לערער 
כדי  והותר  די  היה  בהן  שעות,  ושש  שלושים  נותרו  החורף 
לתקן. כל מה שיו"ר הכנסת יולי אדלשטיין היה צריך זה ללחוץ 
בשלוש  היציבות  פסקת  את  תחיקתי  בבליץ  להעביר  הגז,  על 
מדלת  אייכלר",  "יציאת  את  ביטחון  ליתר  ולחסום  קריאות, 
לחמוק  הכנסת  חברי  נוהגים  ממנה  למשכן  האחורית  הגישה 
החוצה בלי תיעוד בלוח הרישום. בשלושה ימים רצופים בהם 
יו"ר הקואליציה הנגבי היה מגייס את החברים כמו חייל מורעל 
ברחובות חברון – מתווה הגז היה עובר בגדול ולפגרת הפסח 

נתניהו היה מגיע כמי שבקע את הים ושלף את הגז. 
ולא  השעבוד,  עול  את  גבו  על  נושא  עדיין  שביבי  אלא 
המטורללים.  מפלגתו  לחברי  אלא  הקואליציוניים  לשותפיו 
ברשימת  האחרונה  הבעיה  הוא  ברשימה,  האחרון  חזן  אורן 
מורד  מספיק  מלך.  חכפ"ש  כל  שבה  הצרה  הממשלה  צרות 
בודד כמו אמסלם )לא חיים. דודי!( כדי לטלטל את הספינה. 
ימים שני  חודש  מזה  וכך,  חגיגה.  בכלל  זו  כשמדובר בשניים 
חברי כנסת מהליכוד, נגוסה ואמסלם, מחרימים את ההצבעות 
הקואליציוניות ומצהירים שימשיכו לנהוג כך עד להעלאת בני 
הפלשמורה. בינתיים נתניהו הוא זה שנראה כמי שתקוע במחנה 

הסגר באדיס אבבה. 
העלו  הנסתר,  בתורת  העמקה  על  שאמונה  נתניהו  בלשכת 
השבוע את ההשערה שאלו לא בני הפלשמורה אלא הפלשבק 
היה  מסתבר,  אמסלם,  ירושלים.  לעיריית  הבחירות  מתקופת 
שותפו של איווט בהרצת משה ליאון לראשות עיריית הבירה 
והצעדים שלו היום הם המשך ישיר לאותו שיתוף פעולה. הן 
ליברמן והן אמסלם מכחישים כל קשר, מה שמגביר כמובן את 

מידת החשדנות בלשכה התזזיתית במדינה.
העליונים  של  הלחי  סטירת  מחמיאים,  הלא  הסקרים 
והקלקולים שאינם פוסקים מעוררים בחברי כנסת רבים תחושה 
של דה-ז'ה וו לקדנציה שעברה. לקואליציה יש דינמיקה משל 
גם  בבוץ,  נתקעים  והגלגלים  חורקים  העגלה  וכשצירי  עצמה 

הסוסים במוקדם או במאוחר בורחים.
את  למצוא  אפשר  הזהה  התחושה  למרות  זאת,  ובכל 
התקן  כמו  הממשלה,  ראש  הקודמת  בקדנציה  ההבדלים. 
חיבורים  הזמן  כל  לאתר  ניסה  כשר(  )כשר,  מתקדם  בלוטוס 
חדשים. ליצמן אומנם ממשיך להצהיר עד היום, כולל השבוע, 
שהוא מוכן ללכת למכונת אמת כדי לאושש את הטענה שלפיד 
באמצעות שליח הציע לו בשעתו ממשלה אלטרנטיבית, אבל 
לכולם ברור שעבור ביבי, זה היה רק תירוץ ולא סיבה. נתניהו 
ומלבני  כדי להתנתק מלפיד  דרך  כל  2014-2015 חיפש  מודל 
רגוע  הוא  בחברתם  הטבעיים,  לשותפיו  מחדש  ולהתחבר 

ובטוח, כמו תייר רפורמי בכותל הדרומי. 
בקדנציה הנוכחית אין לו לאן ללכת. לא לנתניהו, ולא ליתר 
חבריה.  בחולשת  הקואליציה  של  כוחה  ולפיכך,  השותפים, 
המשיך  אומנם  נתניהו  ראשון  ביום  המפלגות  ראשי  בישיבת 
לקואליציה.  נוספים  גורמים  של  אפשרי  צירוף  על  לדבר 
המשתתפים מספרים ששמו של ליברמן הוזכר )בדיחה פורימית 
להרצוג.  בעיקר  מכוון  שביבי  ברור  היה  לכולם  אך  רעה(,  לא 
מובך  בסקרים,  נחלש  שנתניהו  וככל  יקרה  לא  כנראה  זה  גם 
בכנסת וחוטף בבג"ץ, כך פוחתים הסיכויים של בוז'י להעביר 

במפלגתו מהלך שיתפרש כזריקת גלגל הצלה לנתניהו. 
שר  הממשלה,  שרי  מבין  לפופולרי  נתונה  הדיבור  זכות 
עוד שנתיים  הזאת תשרוד  "הממשלה  ליצמן:  יעקב  הבריאות 
לפחות", הוא מנפק תחזית על רקע ההסכמה שהושגה השבוע 
להעברת תקציב דו-שנתי. לכל מי שממהר להספיד ליצמן מציע 
לשאוף משהו ולהירגע. הממשלה הזאת אומנם חיה על תרופות 

אך המצב להערכתו, רחוק מלהיות סופני.

בהשגחת הבג"ץ
חידת  נפתרה  וניחושים  השערות  של  קלה  שעה  אחרי 
החרדים  והח"כים  הממשלה  כשראש  במליאה.  המסתודדים 
המפורסם  למשפט  בפרפרזה  לכולם,  התברר  למסדרון  יצאו 
הם  הערבים  ים,  אותו  הוא  שהים  המנוח,  שמיר  יצחק  של 
לא  הזה,  רק שבמקרה  בג"ץ.  אותו  הוא  והבג"ץ  ערבים  אותם 
הנפץ שמונחת ברחבת  חומר  באוויר, אלא חבית  הגז התלקח 

הכותל.
בבוקר יום שני השבוע הסתיים פרק הזמן בן שנים עשר הימים 
לבג"ץ בעתירת  תגובתה  להגיש את  נדרשה המדינה  במהלכם 
ביום  הקואליציה  סיעות  ראשי  ישיבת  בתום  הכותל.  נשות 
ראשון שוחח נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות. הסיכום היה 
כי עמדת המדינה שתוצג בבג"ץ תהיה עמומה, המדינה תבקש 
דחייה על מנת לגבש חלופות ולא תאמץ את ההחלטה שאושרה 
רשמית  תגובה  סוגננה  אף  הזה,  העמדה  נייר  ברוח  בממשלה. 
מטעם הממשלה שהניחה את דעתם של הנציגים החרדים, עד 

להודעה חדשה.
למזכירות  "טלפנתי  דרעי,  מספר  בערב",  ראשון  "ביום 
תגובת  את  להגיש  הדעת  על  יעלה  שלא  ואמרתי  הממשלה 
המדינה בלי שנראה אותה קודם. אמרו לי, 'הכל בסדר, העברנו 
למחלקת הבג"צים בפרקליטות את רוח הדברים והתגובה תהיה 
בהתאם'. בשני בבוקר כשאמרו לי שהתגובה עדיין לא מוכנה 
והמדינה הגישה בקשה לדחיית ההגשה ביומיים עד ליום רביעי, 
הרחתי בעיות. בשעות אחר הצהריים של יום שני השגתי בדרך 
להשמיט,  שסיכמנו  מה  כל  חשכו.  ועיני  הטיוטה  את  דרך  לא 
כל מה שדיברנו שבתקנות ובתגובה לא יוזכר עניין הרפורמים, 
מופיע כאילו כלום לא קרה. ועוד הוסיפו לזה שירי הלל לצוות 
של מנדלבליט וציטוטים על כך שהממשלה אישרה את הדו"ח 
על כל נספחיו, עם הסבר שלמרות העיכוב בחתימת שר הדתות, 
הממשלה והעומד בראשה ממשיכים לדבוק במתווה ועומדים 
לגפני  זה  את  הראיתי  מיד  שהתגלו.  הקשיים  למרות  ביישומו 
ולליצמן שחזר מישיבת מועצת גדולי התורה של אגודה שדנה 
לו  והצגתי  הממשלה  לראש  ניגשתי  הזה.  בעניין  השאר  בין 
במליאה את הטיוטה. הוא אמר שזה לא מה שסוכם והוא לא 
ואמרנו  הבעייתיים  הקטעים  את  לו  סימנו  התגובה.  שזו  ידע 

שאין מצב שהממשלה מגישה כזה דבר, אין מצב".
רביעי בבוקר כבר כאן, ובשעה שאתם קוראים את השורות 
נותר רק להמתין ולראות האם תגובת המדינה שתוגש לבג"ץ 
תחולל או תמנע את המשבר הבא. נתניהו עדיין לא התרגל לכך 
ליועץ  והפך  ותלותי,  נאמן  מזכיר  מלהיות  חדל  שמנדלבליט 

משפטי לממשלה שנאמנותו נתונה רק לעצמו. 
אביחי מנדלבליט חתום על כל אות במתווה, ובצד היוקרה 
האישית יש בפיו גם אג'נדה רעיונית. מנדלבליט חובש הכיפה 
במיעוטו.  הרע  הוא  שהשיג  שההסדר  ובתמים  באמת  מאמין 
הוא נפגש פעמים אין ספור עם רב העיר העתיקה הרב נבנצל 
ועם גורמים תורניים כבירי השפעה בבני ברק, ומסקנתו כיהודי 
מאמין, שיש למנוע בכל מחיר הכנסת ספר תורה לעזרת הנשים.

"מנדלבליט הסביר לנו שאם לא יינקט צעד מקדים בג"ץ יורה 
נשים בכותל", הסבירו השבוע חברי  תורה בעזרת  לשים ספר 
הכנסת החרדים ששקועים בביצה הרפורמית עד ארכובותיהם, 
יגיע  לא  אישית  הוא  כזה  שבמקרה  נבנצל  מהרב  שמע  "הוא 
מהרחבה.  רגלם  את  ידירו  ה'  לדבר  יראים  ואנשים  לכותל 
ולשמור על צביון  זאת מראש  מנדלבליט הסביר שכדי למנוע 
הרפורמים,  על  גם  שמקובל  מתווה  להעביר  חייבים  הכותל 
ולטענתו, אף מתווה אחר לבד מהמתווה שהושג, לא יהיה בגיץ. 
שהשינויים  לבג"ץ  להבהיר  לפיכך  חייבים  זמן  להרוויח  כדי 
היחידים שייכללו בהסדר החלופי שיושג יהיו בעיקר קוסמטיים, 
אחרת בג"ץ יקבל החלטה מיידית שתאפשר הכנסת ספר תורה 
לרחבה, ולאחריה כל הסדר אחר שיתקבל, ייפסל בבג"ץ". בגץ, 
בכוח  מכירה  לא  החילונית  ישראל  מדינת  יבוגץ.  בוגץ,  ביגץ, 

עליון אלא בכוח העליונים.
פוליטית.  לא  אך  ורעיונית,  משפטית  צודק  מנדלבליט 
לא  החרדים  הכנסת  חברי  שנוצרה,  הציבורית  במציאות 
רשמית  הכירה  בהשתתפותם  שממשלה  כמי  להצטייר  יכולים 
הכנסת  שחברי  לכך,  הדבר  דומה  ובקונסרבטיבים.  ברפורמים 
ישיבות,  לבני  הפטור  ביטול  בעד  ידיהם  במו  יצביעו  החרדים 
"באווירה שנוצרה  גרועה.  יותר  יקבל החלטה  מחשש שבג"ץ 
הסבירו  שלנו",  במשמרת  זה  את  להעביר  יכולים  לא  אנחנו 
השבוע חברי הכנסת החרדים ליועץ המשפטי לממשלה, "אם 
או  שנצליח  או  נילחם,  תורה  ספר  להכניס  אותנו  יכריח  בג"ץ 
שלא, אך זו לא בריחה מאחריות. אם אנחנו נאשר את המתווה 
יאמרו שהחרדים הכירו ברפורמים, אם בג"ץ יכפה זאת, יאמרו 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

כוח עליון
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לכל היותר שבג"ץ הכיר בהם". 
ההיגיון כה צרוף, ברור ונהיר עד שמתבקשת 
מאליה השאלה, היכן היו חברי הכנסת החרדים 
לפני שהתקשורת החרדית התעוררה והתקוממה 
נגד העברת המתווה מתחת לאפם. לפחות בשלהי 
במקום  חז"ל:  מאמר  בהם  מתקיים  המושב 
שבעלי תשובה עומדים, וכולי וכולי. חסדי השם.

קללת כהנים
ביום  רוקן  שדרעי  היין  מבקבוקי  אחד  את 
)אל  המבתר  לגבעת  עלייתו  טרם  האחרון  שישי 
הוא  מחיר(  באיזה  לא  וגם  בציר  מאיזה  תשאלו 
היה צריך להעביר כמשלוח מנות מוקדם למשה 
גפני ולאיציק כהן. אם השניים היו שותים כמה 
כוסות, אולי גם מהם היינו מקבלים רגע של נחת 

במקום מופע של ביזיונות.
המפתיע  ביקורו  על  ודוסקס  נאמר  כבר  הכל 
של דרעי בבית הגר"ש עמאר בגבעת המבתר, אך 
האמת הפשוטה היא ששום דבר מכל מה שקרה 
דרעי  של  לתמיכתו  ההשוואה  מתוכנן.  היה  לא 
אינה  ירושלים  לרבנות  עמאר  הרב  במועמדות 
במקומה. אז היה מדובר במהלך מתוכנן שנועד 
של  ב'כלוב  לירושלים  הראשי  הרב  את  לכלוא 
במערכת  להתערב  ממנו  שימנע  ממלכתי,  זהב' 
הבחירות לטובתו של ישי. הביקור הנוכחי, היה 
מדי.  יותר  ששתו  אנשים  של  ספונטנית  יוזמה 
דרעי ופמלייתו ערכו סבב בין הרבנים לבית יוסף, 
עצמם  מצאו  מחוסלים  בקבוקים  כמה  ואחרי 
במדרגות בית הרב עמאר שתפס תנומה קלה לפני 
כניסת השבת. הרבנית שפתחה את הדלת נדהמה 
הוא  התעורר  וכשהרב  צפויות,  לא  פנים  לראות 

הרגיש כמו בחלום. 
האמינות  וממבחן  ראשון  ביום  התפוגג  היין 
של יום השפיות הראשון בשבוע, אפשר להסיק 
עמאר  הרב  מקורבי  שיהיה.  הוא  שהיה  מה  כי 
להתנצלות  מחכים  שהם  והסבירו  התראיינו 
כתובה, בלה בלה בלה, עוד כמה ראיונות מעין 
מחג  והתמונה  טעונים,  מסרים  וחילופי  אלו 
הפורים תוכרז פומבית כזוכה הרשמית בתחרות 

העד-דלא-ידע.
לאיציק  גפני  בין משה  באשר למה שהתרחש 
מהמילה:  לבד  אחרת  הגדרה  שאין  הרי  כהן, 
המנות  משלוחי  בהכנת  עסוק  שהיה  מי  ביזיון. 
בוועדת  בין השניים  המנות שחולקו  את  ופספס 
גפני  נחת.  אי  של  רגע  מעצמו  חסך  הכנסת, 
שר  עמדת  את  שייצג  כהן  איציק  על  צווח 
האוצר בדרישתו להעברת סמכות הדיון בסוגיה 
לוועדת  הכספים  מוועדת  ההון,  לשוק  הקשורה 
וזה  כולנו  כנציג  כהן  את  הגדיר  גפני  הכנסת. 
קרדיטים",  גונב  "חצוף,  אותו  כינה  בתגובה 
ורץ להתראיין ולהסביר שהוא לא יהיה ה'רביץ' 

המודרני של גפני.
בין  פונג  הפינג  נמשך  השבוע,  שני  ביום 
שבכוונתו  עולץ  בחיוך  סיפר  גפני  השניים. 
אישור  הכספים,  בוועדת  היום  למחרת  להעביר 
זאת  ישראל,  בבירת  במלון  ללון  שרים  לסגני 
מעבר לשני הלילות - שני ורביעי - בהם מתאפשר 
לחברי הכנסת ללון בבירה. לגרסת גפני, אם רעב 
שונאך האכילהו לחם. אם עייף שונאך, פנק אותו 

במלון.
כהן שמע והשתולל. "הסיפור מצוץ מהאצבע, 
"איציק  מקורביו,  טענו  נברא",  ולא  היה  לא 
כהן מעולם לא ישן במלונות. הוא גר באשקלון 
בבוקר  להכין  לביתו,  לילה  מדי  לחזור  ומקפיד 
הבוקר  בשעות  בבית  נוכח  ולהיות  סנדוויץ' 
המוקדמות. עם הסיפורים המגוחכים והתלושים 
את  בעיקר  אלא  כהן  את  מעליב  לא  גפני  שלו, 

עצמו".   
כשמנטרלים את רעשי הרקע אפשר להבין את 
הטינה של שני האישים שמתנצחים עוד מהסבב 
תפקידים  באותם  כיהנו  כששניהם  הקודם, 
סגן  לאברכים.  הביטוח  העברת  על  והתקוטטו 
השר איציק כהן, מכיר את מקומו במשרד ומבין 
שאין לסגן השר אלא מה שהשר מאציל לו ברוב 
לעבודה  דוגמה  הוא  בו,  נעזרתי  "אישית  טובו. 
לי  מול השר הממונה", אמר  סגן שר  נכונה של 
האם  כששאלתיו  ליצמן  הבריאות  שר  השבוע 
נתקל במעש של כהן, או שמא, כטענת גפני, הכל 

דיבורים. 

עצמאית  הכי  הוועדה  בראש  שעומד  גפני 
מסוגל  לא  ישראל,  בכנסת  תלותית  בלתי  והכי 
באישיותו לתפקד כסגן שר, בכפיפות למאן דהו. 
בשיתוף  יעבוד  שר  שסגן  זה  עם  בעיה  לי  "אין 
עם  שנוצרה  הבעיה  הממונה,  השר  עם  פעולה 
בש"ס  האוצר  לנציג  הפך  שהוא  כהן  איציק 
גפני,  אומר  באוצר",  ש"ס  נציג  שיהיה  במקום 
"הרי ההתייצבות שלו בוועדה כנציג השר כחלון 
אבסורדית.  היא  סמכויות  ממני  להעביר  כדי 
של  בבקשה  תומך  שהייתי  הדעת  על  יעלה  וכי 
כחלון להעביר סמכויות ממשרד הפנים של דרעי 

למשרד האוצר של כחלון?".
נשמעת  עניין  של  לגופו  גפני  של  הטענה 
שמדובר  טוען  בתגובה  כהן  איציק  הגיונית. 
נגיעה  שום  לה  שאין  מהותית  לא  בסוגיה 
"פעם  למסיבה:  סיבה  חיפש  רק  וגפני  לחרדים, 
הוא מתגולל על ליברמן, פעם על אייכלר, פעם 
לא  הוא  הרי  גואטה.  על  ופעם  סמוטריץ'  על 
זה  מישהו.  עם  לריב  בלי  שבוע  להעביר  מסוגל 
זה שהתחיל להשמיץ  לא הסגנון שלי אבל הוא 
בפומבי והייתי חייב להבהיר לו שיחפש מישהו 

אחר. נמאס, פשוט נמאס".
באמת נמאס, לכולנו – והדברים מכוונים לשני 
האישים שהמשיכו להתנצח השבוע כאילו פורים 
לא חלף עבר. נמאס גם לדוברים שלא מסוגלים 
להכיל, כולל דוברו של גפני ירח טוקר, מהטובים 
שסינן  הלום,  עד  גפני  את  שהביא  ומי  בתחום 
בוועדה.  החגיגה  בתום  פורים  בערב  טלפונים 
הצום הציק, הראש כאב, הלב דפק, ולירח ממש 
לא התחשק להצטרף לח"כים המכובדים ולעדת 

העיתונאים בשירת ליצן קטן שלי. 
בתדמית  השקעה  של  שעות  גבי  על  שעות 
בהבלחה  לטמיון  יורדות  חיובית,  תקשורתית 
בקדנציה  ונפסדת.  מיותרת  אחת,  אימפולסיבית 
תקציבי  את  בוועדה  לחדש  מצליח  גפני  הזאת, 
כותרות  שאין  רק  לא  והפעם  כקדם,   2012 שנת 
אנטי-חרדיות אלא שמדי שבוע האיש  שליליות 
מקבל יקיר העיר מראש רשות תורן. הם מברכים, 
אצלנו מקללים. קצת יותר רוגע, ר' מוישה, וגם 

אצלנו תקבל ברכת כהנים. 
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בממשלה צרה 
צרורה שבה כל 

חכפ"ש מלך, 
מספיק מורד 

בודד כמו אמסלם 
)לא חיים. דודי!( 

כדי לטלטל 
את הספינה. 

"הממשלה הזאת 
תשרוד עוד 

שנתיים לפחות", 
מרגיע ליצמן ומציע 

לכל מי שממהר 
להספיד, לשאוף 
משהו ולהירגע. 

הממשלה אומנם 
חיה על תרופות אך 
המצב להערכתו, 

רחוק מלהיות 
סופני

משפטים בל ידעום. דרעי ונתניהו מעיינים במסמך ובו תגובת הפרקליטות                                                          )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90( 

את אחד מבקבוקי 
היין שדרעי רוקן 

ביום שישי האחרון 
טרם עלייתו לגבעת 
המבתר )אל תשאלו 
מאיזה בציר וגם לא 
באיזה מחיר( הוא 
היה צריך להעביר 

כמשלוח מנות 
מוקדם למשה גפני 

ולאיציק כהן. אם 
השניים היו שותים 

כמה כוסות, אולי גם 
מהם היינו מקבלים 

רגע של נחת 
במקום מופע של 

ביזיונות
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מאת: יחיאל חן וחיים רייך

מתווה  את  ולברר  לדון  לבג"ץ  לקח  חודשיים 
דנו  שבה  העיקרית  כשהסוגיה  סעיפיו,  על  הגז 

השופטים הייתה 'סעיף היציבות'.
העליון,  לנשיאת  המשנה  בראשות  השופטים,  הרכב 
פוגלמן,  עוזי  חיות,  אסתר  רובינשטיין,  אליקים  השופט 
ג'ובראן, פירסם היום את החלטתו  וסלים  נועם סולברג 

לפסול את מתווה הגז.
כבר בחודש שעבר אמר השופט אליקים רובינשטיין, 

כי ייתכן ואישור סעיף היציבות נדרש בחקיקה.
את  לשנות  לא  הממשלה  מתחייבת  היציבות'  ב'סעיף 

הרגולציה והמיסוי על חברות הגז במשך עשר שנים.
וגם  בחקיקה,  שינויים  ליזום  לא  מתחייבת  הממשלה 
המתווה  את  שתצמצם  פרטית  חוק  הצעת  לכל  להתנגד 

שגובש.
חוק  במסגרת  שביצעה  בשינויים  תסתפק  הממשלה 
ובשינוי  מ-2013  הייצוא  החלטת  במסגרת  ששינסקי, 
רואה  "אינה  כי  תצהיר  ואף   – במתווה  שמעוגן  המבני 
צורך בשינוי נוסף, שייראה מהותי בעיני המשקיע הסביר, 

בחלקו של הציבור ברווחים של בעלי המאגרים".
מאגר  לבעלי  מבטיח  הגז  הפשרה  מתווה  בנוסף, 
או  בו,  הבעלות  מבנה  שינוי  כל  מפני  'חסינות'  לווייתן 

חיוב בתחרות פנימית, לתקופה של עד 15 שנה.
החלטת בג"צ גרמה לגל תגובות במערכת הפוליטית, 
מימין ומשמאל. חברי הקואליציה תקפו, חלקם בחריפות, 

את החלטת השופטים.
מאגרי  פיתוח  על  קשות  מאיימת  בג"ץ  "החלטת 
בנימין  הממשלה  ראש  אמר  ישראל"  מדינת  של  הגז 
נתניהו. "ישראל נתפסת כמדינה עם התערבות משפטית 
מוגזמת שקשה לעשות בה עסקים". נתניהו גם מצנן את 
שלאיש  "בוודאי  הבג"צ:  שופטי  מפסיקת  ההתלהבות 
אין מה לחגוג על כך שהגז עלול להישאר במעמקי הים 
ישראל  לאזרחי  יגיעו  לא  שקלים  מיליארדי  ושמאות 
שנגרם  הקשה  הנזק  על  להתגבר  אחרות  דרכים  נחפש 

לכלכלת ישראל בעקבות פסיקה תמוהה זו".
איפוק  על  לשמור  הצליח  עדיין  נתניהו  אם  אבל 
את  לתקוף  בחר  לוין  יריב  התיירות  מקורבו שר  מסוים, 
יותר. השר לוין אמר  שופטי בית המשפט בצורה בוטה 
כי "שופטי בג"צ הוכיחו פעם נוספת שאינם מבינים את 

תפקידם ואינם ראויים לו".
'הזויה'  ההחלטה  את  ומכנה  בזה  מסתפק  לא  לוין 
השופטים:  של  הבחירה  שיטת  את  לשנות  קורא  ואף 
מהות  תחת  חותרת  אשר  ההזויה,  "בהחלטתם 
הממשלה  בעבודת  מחבלים  הם  הדמוקרטיה,  עיקרון 
מקבלי  הציבור  נבחרי  ידי  את  כובלים  ובסמכויותיה, 
ההחלטות ופוגעים פגיעה אנושה בכלכלת ישראל. אסור 
חבריי  לכל  וקורא  שב  אני  מנגד.  ולעמוד  להמשיך  לנו 
של  פניה  לשינוי  ההצעות  סביב  להתאחד  בקואליציה 
מערכת המשפט, ובראשן שינוי מיידי של שיטת בחירת 

השופטים", דברי השר לוין.
שרת המשפטים, איילת שקד הגיבה אף היא בחריפות: 
"ביטול סעיף היציבות מהווה התערבות בוטה ומיותרת 
בהחלטת הממשלה ופוגע פגיעה קשה בכלכלת ישראל. 
לא ייתכן שלממשלה יש את האחריות לכלכלתה ושגשוגה 
הנדרשת  הסמכות  ללא  נותרת  היא  אך  המדינה,  של 
לפעול. בלתי אפשרי לעבוד כך במדינה מתוקנת. על מי 
שנושא באחריות ומתן הדין והחשבון לקבל לידיו גם את 
במהירות;  לפעול  עכשיו  צריך  ברירה,  בלית  הסמכות. 
אני קוראת לשר גלנט, לשר כץ, ללפיד ולליברמן לגלות 
אחריות לאומית, להתאחד ולהעביר במהירות האפשרית 

את סעיף היציבות בחקיקה".

המשפט  בית   .D9 לא  "לא,  אמר:  יוגב  מוטי  ח"כ 
העליון הוא מוסד חשוב שצריך לחזקו. אך במתווה הגז, 
ובפגיעת  שיפוטי  באקטיביזם  שעור  עוד  היום  למדנו 
צריך  מה  בשביל  נבחרת.  ברשות  השופטת  הרשות 
במדינה  עליון.  משפט  בית  יש  שנים?  כמה  כל  בחירות 
גם  ינצח,  העם  שלטון  חיים,  חפצת  ודמוקרטית  יהודית 

אם נידרש לתקן את פיסקת היציבות".
חבר הקבינט, שר הקליטה וירושלים זאב אלקין אמר: 
בניהול  בוטה  בצורה  התערב  בגץ  נוספת  פעם  "לצערי, 
מהתערבות  כשכתוצאה  באחריות,  לשאת  בלי  המדינה 
זו תיפגע כלכלת מדינת ישראל ויחסרו מיליארדים רבים 
בריאות  לרווחה  מופנים  להיות  בתקציב המדינה שיכלו 
שיהיו  שמי  שנזכור  כדאי  אחרים.  חברתיים  וצרכים 
של  השן  במגדל  היושבים  השופטים  הם  לכך  אחראים 
בית משפט העליון. שוב הוכח, כפי שאני וחלק מחברי 
של  מהותית  מרפורמה  מנוס  שאין  שנים,  כבר  טוענים 
מערכת המשפט כדי להחזיר את הדמוקרטיה הישראלית 

לשפיות".
לצערי  "מדינת חלם.  טוען:  )ליכוד(  קיש  יואב  חה"כ 
אנו עדים היום לתוצאות של התערבות שגויה של הרשות 
השופטת בפעילותה של הרשות המבצעת. העברת סעיף 
אי ההתערבות הרגולטורית בכנסת משמעותו היא אחת – 
צעד אחד אחורה במאבקה של מדינת ישראל לעצמאות 
אנרגטית. במו״מ התעקשה הממשלה שלא לתת לחברות 
הגז יציבות בחקיקה ועכשיו בג״ץ הפך לנציגם של חברות 
הגז בדרישה זו. כל פרויקט שדורש השקעות רבות מחייב 
יציבות כך היה בפרויקט כביש 6 וכך בפרויקטים רבים 
אחרים, אך מעולם לא נדרש העניין לחקיקה. זהו תקדים 
ללכת  שאמורים  שקלים  מיליארדי  דורש.  שבג״צ  גרוע 

לקופת המדינה נמצאים כיום בסכנה".
ח"כ סמוטריץ': "בג"ץ שבר היום בברוטליות קו אדום 
מעשה.  לעשות  והכנסת  הממשלה  את  שמחייב  נוסף 
ולפיו  הגז  מתווה  את  בג"ץ  פסל  שבאמצעותו  הטיעון 
של  הדעת  שיקול  את  לכבול  מוסמכת  אינה  הממשלה 
עצמה ושל הממשלות שיבואו אחריה הוא טיעון מופרך 
שנראה יותר כתירוץ למאבק סמכויות בין נבחרי הציבור 
שמקבלת  החלטה  כל  כמעט  נבחרו.  שלא  לשופטים 
ממשלה טומנת בחובה כבילה מסוימת של שיקול הדעת 
של הממשלות הבאות. האם הסכם אוסלו לא הכניס את 
מדינת ישראל למחוייבות שעלתה לנו דמים מרובים תרתי 
ציבורית  במחלוקת  שנוי  היה  לא  הוא  האם  משמע?! 
ופוליטית עזה?! האם בג"ץ העלה בדעתו לפסול אותו 
בשל כך?! האם עסקאות שחרור מחבלים אינן מעמידות 
ומחייבות  מוגמרת  עובדה  בפני  הבאות  הממשלות  את 

אותן להתמודד עם תוצאותיהן?!
ממשלה  שמקדמת  שנתית  רב  תכנית  כל  "למעשה, 
למשל  כך  הבאות.  הממשלות  את  מה  במידת  כובלת 
 f-35 מטוסי  כגון  הביטחוניות  הרכש  עסקאות  מרבית 
תכניות  גם  כך  רבות.  שנים  פני  על  שנפרשות  וצוללות 
תשתיתיות שנפרשות על פני שנים רבות וכוללות חתימה 

על חוזים ארוכי טווח כדוגמת כביש 6 וכדו'".

בשמאל מברכים
מנגד, בצד השמאלי של המפה הפוליטית, מיהרו לברך 

על החלטת שופטי בג"צ. 
יו"ר המחנה הציוני ח"כ יצחק הרצוג הגיב: "החלטה 
את  לכבול  לממשלה  אסור  בג"צ.  של  ואמיצה  נכונה 
ידיה ושיקול דעתה. ברכות למי שמובילות ומובילים את 
יחימוביץ׳  ושלי  כבל  איתן  במיוחד  והעתירה,  המאבק 
ציבורי  גבול  שהציבו  הציוני  מהמחנה  נוספים  וחכים 

שופטי בג"צ קיבלו את 
דעת העותרים והורו 

  על ביטול מתווה הגז
בג"צ אסר על הממשלה 

להתחייב לחברות הגז 
רשימת התחייבויות ארוכה 

המבוססות על טענה 
ל'יציבות' המתווה המוגש 

להסכמה בין הממשלה 
ובין חברות הגז  גל 

חסר תקדים של תגובות 
במערכת הפוליטית – מימין 
ומשמאל, בעקבות החלטת 

השופטים

דרמה: בג"צ ביטל את מתווה הגז
ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נחפש דרכים אחרות להתגבר על הנזק הקשה שנגרם לכלכלת ישראל בעקבות פסיקה תמוהה זו"

ברור לטובת כלל אזרחיות ואזרחי ישראל".
יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל הגיב: "מדובר על ניצחון גדול 
של כל אזרחי ישראל. יש שופטים בירושלים! בית המשפט הוכיח 
מאיומיו.  ולא  הממשלה  ראש  של  מנוכחותו  נבהל  שלא  מי  שיש 
מקריאה ראשונית של פסיקת בג"צ עולה כי בית המשפט אימץ את 
קביעת ועדת הכלכלה שדרך המלך הראויה היא דרך החקיקה בכנסת. 
וכמו כן, קיבל את הקביעה שסוגית היציבות הרגולטורית שהממשלה 
הציעה מהווה פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית. בכוונתי לכנס 
את ועדת הכלכלה לאלתר על מנת לדון במשמעויות וההשלכות של 

פסיקת בג"צ".
שהממשלה  המחיר  זה  המתווה  " ביטול  הגיבה:  לבני  ציפי  ח"כ 
ה"אני  גישת  חקיקתו.  בדרך  הגסה  הסף  רמיסת שומרי  על  משלמת 
לא  הכלכלה,  שר  והזזת  החשמל  יו"ר  הדחת  זה",  על  מצפצף 

השתלמו".
שרגיל  "נתניהו  להחלטה:  הגיבה  ורבין  נחמיאס  איילת  ח"כ 
שההפחדה תמיד עובדת לו, נתקל הפעם במחסום בג"צ. השופטים 
לא מיהרו לפחד מהאיומים, או מהנאום השערורייתי שנשא בפניהם 
נתניהו  וקיבלו את ההחלטה הנכונה, משפטית ומוסרית. טוב יעשו 
יפנימו  אותו,  לעקוף  ולנסות  בג"צ  את  לתקוף  במקום  אם  ושליחיו 
את פסק הדין ויחזרו בהם מהניסיון לחלק כמעט בחינם את משאבי 

הטבע של מדינת ישראל".
חה"כ יעל כהן פארן, אמרה: "יש שופטים בישראל, אני מברכת 
את בג"צ על ביטול סעיף היציבות במתווה הגז, זה יום שמח לאזרחי 
לא  היציבות  סעיף  בכנסת  שגם  לכך  נפעל  אנחנו  ישראל,  מדינת 
יעבור. מאבק ממושך שהובלנו כנגד המתווה נושא פירות, האינטרס 
הציבורי גדול יותר מהאינטרס הצר של חברות הגז. אמשיך לפעול 
על  ושמירה  ישראל  מדינת  אזרחי  של  לטובתם  לדאוג  מהכנסת 

האינטרסים שלהם בגז הישראלי".
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מאת: יחיאל חן וחיים רייך

מתווה  את  ולברר  לדון  לבג"ץ  לקח  חודשיים 
דנו  שבה  העיקרית  כשהסוגיה  סעיפיו,  על  הגז 

השופטים הייתה 'סעיף היציבות'.
העליון,  לנשיאת  המשנה  בראשות  השופטים,  הרכב 
פוגלמן,  עוזי  חיות,  אסתר  רובינשטיין,  אליקים  השופט 
ג'ובראן, פירסם היום את החלטתו  וסלים  נועם סולברג 

לפסול את מתווה הגז.
כבר בחודש שעבר אמר השופט אליקים רובינשטיין, 

כי ייתכן ואישור סעיף היציבות נדרש בחקיקה.
את  לשנות  לא  הממשלה  מתחייבת  היציבות'  ב'סעיף 

הרגולציה והמיסוי על חברות הגז במשך עשר שנים.
וגם  בחקיקה,  שינויים  ליזום  לא  מתחייבת  הממשלה 
המתווה  את  שתצמצם  פרטית  חוק  הצעת  לכל  להתנגד 

שגובש.
חוק  במסגרת  שביצעה  בשינויים  תסתפק  הממשלה 
ובשינוי  מ-2013  הייצוא  החלטת  במסגרת  ששינסקי, 
רואה  "אינה  כי  תצהיר  ואף   – במתווה  שמעוגן  המבני 
צורך בשינוי נוסף, שייראה מהותי בעיני המשקיע הסביר, 

בחלקו של הציבור ברווחים של בעלי המאגרים".
מאגר  לבעלי  מבטיח  הגז  הפשרה  מתווה  בנוסף, 
או  בו,  הבעלות  מבנה  שינוי  כל  מפני  'חסינות'  לווייתן 

חיוב בתחרות פנימית, לתקופה של עד 15 שנה.
החלטת בג"צ גרמה לגל תגובות במערכת הפוליטית, 
מימין ומשמאל. חברי הקואליציה תקפו, חלקם בחריפות, 

את החלטת השופטים.
מאגרי  פיתוח  על  קשות  מאיימת  בג"ץ  "החלטת 
בנימין  הממשלה  ראש  אמר  ישראל"  מדינת  של  הגז 
נתניהו. "ישראל נתפסת כמדינה עם התערבות משפטית 
מוגזמת שקשה לעשות בה עסקים". נתניהו גם מצנן את 
שלאיש  "בוודאי  הבג"צ:  שופטי  מפסיקת  ההתלהבות 
אין מה לחגוג על כך שהגז עלול להישאר במעמקי הים 
ישראל  לאזרחי  יגיעו  לא  שקלים  מיליארדי  ושמאות 
שנגרם  הקשה  הנזק  על  להתגבר  אחרות  דרכים  נחפש 

לכלכלת ישראל בעקבות פסיקה תמוהה זו".
איפוק  על  לשמור  הצליח  עדיין  נתניהו  אם  אבל 
את  לתקוף  בחר  לוין  יריב  התיירות  מקורבו שר  מסוים, 
יותר. השר לוין אמר  שופטי בית המשפט בצורה בוטה 
כי "שופטי בג"צ הוכיחו פעם נוספת שאינם מבינים את 

תפקידם ואינם ראויים לו".
'הזויה'  ההחלטה  את  ומכנה  בזה  מסתפק  לא  לוין 
השופטים:  של  הבחירה  שיטת  את  לשנות  קורא  ואף 
מהות  תחת  חותרת  אשר  ההזויה,  "בהחלטתם 
הממשלה  בעבודת  מחבלים  הם  הדמוקרטיה,  עיקרון 
מקבלי  הציבור  נבחרי  ידי  את  כובלים  ובסמכויותיה, 
ההחלטות ופוגעים פגיעה אנושה בכלכלת ישראל. אסור 
חבריי  לכל  וקורא  שב  אני  מנגד.  ולעמוד  להמשיך  לנו 
של  פניה  לשינוי  ההצעות  סביב  להתאחד  בקואליציה 
מערכת המשפט, ובראשן שינוי מיידי של שיטת בחירת 

השופטים", דברי השר לוין.
שרת המשפטים, איילת שקד הגיבה אף היא בחריפות: 
"ביטול סעיף היציבות מהווה התערבות בוטה ומיותרת 
בהחלטת הממשלה ופוגע פגיעה קשה בכלכלת ישראל. 
לא ייתכן שלממשלה יש את האחריות לכלכלתה ושגשוגה 
הנדרשת  הסמכות  ללא  נותרת  היא  אך  המדינה,  של 
לפעול. בלתי אפשרי לעבוד כך במדינה מתוקנת. על מי 
שנושא באחריות ומתן הדין והחשבון לקבל לידיו גם את 
במהירות;  לפעול  עכשיו  צריך  ברירה,  בלית  הסמכות. 
אני קוראת לשר גלנט, לשר כץ, ללפיד ולליברמן לגלות 
אחריות לאומית, להתאחד ולהעביר במהירות האפשרית 

את סעיף היציבות בחקיקה".

המשפט  בית   .D9 לא  "לא,  אמר:  יוגב  מוטי  ח"כ 
העליון הוא מוסד חשוב שצריך לחזקו. אך במתווה הגז, 
ובפגיעת  שיפוטי  באקטיביזם  שעור  עוד  היום  למדנו 
צריך  מה  בשביל  נבחרת.  ברשות  השופטת  הרשות 
במדינה  עליון.  משפט  בית  יש  שנים?  כמה  כל  בחירות 
גם  ינצח,  העם  שלטון  חיים,  חפצת  ודמוקרטית  יהודית 

אם נידרש לתקן את פיסקת היציבות".
חבר הקבינט, שר הקליטה וירושלים זאב אלקין אמר: 
בניהול  בוטה  בצורה  התערב  בגץ  נוספת  פעם  "לצערי, 
מהתערבות  כשכתוצאה  באחריות,  לשאת  בלי  המדינה 
זו תיפגע כלכלת מדינת ישראל ויחסרו מיליארדים רבים 
בריאות  לרווחה  מופנים  להיות  בתקציב המדינה שיכלו 
שיהיו  שמי  שנזכור  כדאי  אחרים.  חברתיים  וצרכים 
של  השן  במגדל  היושבים  השופטים  הם  לכך  אחראים 
בית משפט העליון. שוב הוכח, כפי שאני וחלק מחברי 
של  מהותית  מרפורמה  מנוס  שאין  שנים,  כבר  טוענים 
מערכת המשפט כדי להחזיר את הדמוקרטיה הישראלית 

לשפיות".
לצערי  "מדינת חלם.  טוען:  )ליכוד(  קיש  יואב  חה"כ 
אנו עדים היום לתוצאות של התערבות שגויה של הרשות 
השופטת בפעילותה של הרשות המבצעת. העברת סעיף 
אי ההתערבות הרגולטורית בכנסת משמעותו היא אחת – 
צעד אחד אחורה במאבקה של מדינת ישראל לעצמאות 
אנרגטית. במו״מ התעקשה הממשלה שלא לתת לחברות 
הגז יציבות בחקיקה ועכשיו בג״ץ הפך לנציגם של חברות 
הגז בדרישה זו. כל פרויקט שדורש השקעות רבות מחייב 
יציבות כך היה בפרויקט כביש 6 וכך בפרויקטים רבים 
אחרים, אך מעולם לא נדרש העניין לחקיקה. זהו תקדים 
ללכת  שאמורים  שקלים  מיליארדי  דורש.  שבג״צ  גרוע 

לקופת המדינה נמצאים כיום בסכנה".
ח"כ סמוטריץ': "בג"ץ שבר היום בברוטליות קו אדום 
מעשה.  לעשות  והכנסת  הממשלה  את  שמחייב  נוסף 
ולפיו  הגז  מתווה  את  בג"ץ  פסל  שבאמצעותו  הטיעון 
של  הדעת  שיקול  את  לכבול  מוסמכת  אינה  הממשלה 
עצמה ושל הממשלות שיבואו אחריה הוא טיעון מופרך 
שנראה יותר כתירוץ למאבק סמכויות בין נבחרי הציבור 
שמקבלת  החלטה  כל  כמעט  נבחרו.  שלא  לשופטים 
ממשלה טומנת בחובה כבילה מסוימת של שיקול הדעת 
של הממשלות הבאות. האם הסכם אוסלו לא הכניס את 
מדינת ישראל למחוייבות שעלתה לנו דמים מרובים תרתי 
ציבורית  במחלוקת  שנוי  היה  לא  הוא  האם  משמע?! 
ופוליטית עזה?! האם בג"ץ העלה בדעתו לפסול אותו 
בשל כך?! האם עסקאות שחרור מחבלים אינן מעמידות 
ומחייבות  מוגמרת  עובדה  בפני  הבאות  הממשלות  את 

אותן להתמודד עם תוצאותיהן?!
ממשלה  שמקדמת  שנתית  רב  תכנית  כל  "למעשה, 
למשל  כך  הבאות.  הממשלות  את  מה  במידת  כובלת 
 f-35 מטוסי  כגון  הביטחוניות  הרכש  עסקאות  מרבית 
תכניות  גם  כך  רבות.  שנים  פני  על  שנפרשות  וצוללות 
תשתיתיות שנפרשות על פני שנים רבות וכוללות חתימה 

על חוזים ארוכי טווח כדוגמת כביש 6 וכדו'".

בשמאל מברכים
מנגד, בצד השמאלי של המפה הפוליטית, מיהרו לברך 

על החלטת שופטי בג"צ. 
יו"ר המחנה הציוני ח"כ יצחק הרצוג הגיב: "החלטה 
את  לכבול  לממשלה  אסור  בג"צ.  של  ואמיצה  נכונה 
ידיה ושיקול דעתה. ברכות למי שמובילות ומובילים את 
יחימוביץ׳  ושלי  כבל  איתן  במיוחד  והעתירה,  המאבק 
ציבורי  גבול  שהציבו  הציוני  מהמחנה  נוספים  וחכים 

שופטי בג"צ קיבלו את 
דעת העותרים והורו 

  על ביטול מתווה הגז
בג"צ אסר על הממשלה 

להתחייב לחברות הגז 
רשימת התחייבויות ארוכה 

המבוססות על טענה 
ל'יציבות' המתווה המוגש 

להסכמה בין הממשלה 
ובין חברות הגז  גל 

חסר תקדים של תגובות 
במערכת הפוליטית – מימין 
ומשמאל, בעקבות החלטת 

השופטים

דרמה: בג"צ ביטל את מתווה הגז
ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נחפש דרכים אחרות להתגבר על הנזק הקשה שנגרם לכלכלת ישראל בעקבות פסיקה תמוהה זו"

ברור לטובת כלל אזרחיות ואזרחי ישראל".
יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל הגיב: "מדובר על ניצחון גדול 
של כל אזרחי ישראל. יש שופטים בירושלים! בית המשפט הוכיח 
מאיומיו.  ולא  הממשלה  ראש  של  מנוכחותו  נבהל  שלא  מי  שיש 
מקריאה ראשונית של פסיקת בג"צ עולה כי בית המשפט אימץ את 
קביעת ועדת הכלכלה שדרך המלך הראויה היא דרך החקיקה בכנסת. 
וכמו כן, קיבל את הקביעה שסוגית היציבות הרגולטורית שהממשלה 
הציעה מהווה פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית. בכוונתי לכנס 
את ועדת הכלכלה לאלתר על מנת לדון במשמעויות וההשלכות של 

פסיקת בג"צ".
שהממשלה  המחיר  זה  המתווה  " ביטול  הגיבה:  לבני  ציפי  ח"כ 
ה"אני  גישת  חקיקתו.  בדרך  הגסה  הסף  רמיסת שומרי  על  משלמת 
לא  הכלכלה,  שר  והזזת  החשמל  יו"ר  הדחת  זה",  על  מצפצף 

השתלמו".
שרגיל  "נתניהו  להחלטה:  הגיבה  ורבין  נחמיאס  איילת  ח"כ 
שההפחדה תמיד עובדת לו, נתקל הפעם במחסום בג"צ. השופטים 
לא מיהרו לפחד מהאיומים, או מהנאום השערורייתי שנשא בפניהם 
נתניהו  וקיבלו את ההחלטה הנכונה, משפטית ומוסרית. טוב יעשו 
יפנימו  אותו,  לעקוף  ולנסות  בג"צ  את  לתקוף  במקום  אם  ושליחיו 
את פסק הדין ויחזרו בהם מהניסיון לחלק כמעט בחינם את משאבי 

הטבע של מדינת ישראל".
חה"כ יעל כהן פארן, אמרה: "יש שופטים בישראל, אני מברכת 
את בג"צ על ביטול סעיף היציבות במתווה הגז, זה יום שמח לאזרחי 
לא  היציבות  סעיף  בכנסת  שגם  לכך  נפעל  אנחנו  ישראל,  מדינת 
יעבור. מאבק ממושך שהובלנו כנגד המתווה נושא פירות, האינטרס 
הציבורי גדול יותר מהאינטרס הצר של חברות הגז. אמשיך לפעול 
על  ושמירה  ישראל  מדינת  אזרחי  של  לטובתם  לדאוג  מהכנסת 

האינטרסים שלהם בגז הישראלי".

3        כ' באדר ב' תשע"ו 30/3/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

שותפויות לווייתן ודלק קידוחים 
הגיבו לפסיקת שופטי בג"צ 
שביטל את מתווה הגז הנוכחי

דרמה: בג"צ ביטל את מתווה הגז

חברות הגז: 
"נגיע להסדר 
עם הממשלה 
ונעמוד במתווה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נחפש דרכים אחרות להתגבר על הנזק הקשה שנגרם לכלכלת ישראל בעקבות פסיקה תמוהה זו"

החלטה דרמטית של השופטים. אסדת הגז 
מול חופי אשקלון )צילום: פלאש 90(

מאת: אלי שניידר

שסביב  קידוחים,  ודלק  לווייתן  שותפויות  גם 
העסקה איתם התחוללה הסערה, הגיבו להחלטת 

שופטי בג"צ.
למעט  הגז  מתווה  כל  את  קיבל  בהחלטתו  "בג"ץ 
סעיף היציבות, לרבות אישור הפעלת סעיף 52, אישור 
הפרקים הנוגעים למחירים, יצוא, מיסוי, הסדרים מבניים 
וסעיפים רבים נוספים – ועל כך אנו מברכים", כך הגיבו 
"מההחלטה  לדבריהם,  להחלטה.  לווייתן  שותפויות 
עולה עוד כי גם השופטים מכירים בנחיצותה של יציבות 
ההשקעות  את  שיאפשרו  תנאים  ויצירת  רגולטורית 
נפעל  אנו  גז.  מאגרי  ופיתוח  חיפוש  לצורך  הדרושות 
יציבות  תנאי  לייצר  מיידי,  באופן  הממשלה,  עם  יחד 
בלוח זמנים מהיר על מנת שנוכל לעמוד ביעדי המתווה 
תגובת   ,"2019 שנת  סוף  עד  לווייתן  פיתוח  ובראשם 

שותפויות לווייתן.
במקביל הוציאה חברת דלק קידוחים הודעה לבורסה 
בתגובה על החלטת בג"ץ ומסרה כי "בכוונת השותפות 
תנאי  את  בממשלה  הרלבנטיים  הגורמים  עם  להסדיר 

היציבות על מנת לעמוד ביעדי המתווה".

אינו  הגז  מתווה  אמר:  הציוני(  )המחנה  חסון  יואל  ח"כ 
בכלכלה  מדובר  ההון.  ובעלי  ממשלה  ראש  בין  אישי  חוזה 
לקרות  חייב  הוא  ולכן  שלמה,  ומדינה  כולה  החברה  של 
הוא  המתווה  ביטול  ופתוחה.  שקופה  מתוקנת,  בצורה 
פסק  בג"ץ  ולשמחתנו  הציוני,  המחנה  שהוביל  מאמץ  פרי 
נשמעה מספסלי  הביקורת שכבר  העתירה שהוגשה.  לטובת 
הליכוד כנגד בג"ץ ממחישה עד כמה הממשלה אינה סופרת 
שרי  את  מעניינים  אינם  והחוק  הדמוקרטיה  הציבור.  את 
הממשלה, אלא קשרי ההון-שלטון שעל פיהם נכתב המתווה. 
גם  לו  שיש  ודרמטי,  היסטורי  הישג  הוא  הגז  מתווה  ביטול 
ניסה להערים על אזרחי  השלכות פוליטיות. שלטון הליכוד 
ישראל ולהעביר מתווה שהיה צפוי לפגוע בנו. למזלנו בג"ץ 

יצא להגנה על האזרח וביטל את רוע הגזירה".
חה"כ פרופ' מנואל טרכטנברג )המחנה הציוני( על הכרעת 
בג"ץ: "פסיקת בג"ץ תגרום לכך שמתווה הגז יחזור לכנסת 
לדיון מהותי, על אף שהממשלה נמנעה עד כה מלעשות כן. 
ברור לכולם כי המתווה כבר לא רלוונטי, לא בפן של היציבות 
הרגולטורית, ולא בפן של המחיר הגבוה מאוד שנקבע בו – 
ינהיג  פשוט  החדש  ושהממונה  אחורה,  צעד  לקחת  מוטב 

פיקוח מחירים".
המחוקקת  שהרשות  "לאחר  אמר:  בר-לב  עמר  חה"כ 
של  האחרון  העוגן  תפקידה,  את  למלא  יכולתה  את  איבדה 
הדמוקרטיה הישראלית – בג"צ, חסם היום את הדיקטטורה 
השלטונית של נתניהו. חרף המאמצים של הרודן להשתיק את 
הכנסת בכלל ובפרט בנוגע לגז וחרף הצהרתו כי כשהוא רוצה 
משהו הוא משיג אותו, שופטי בג"צ פסקו הערב כי בסעיף 
הוא  העליון  המשפט  בית  כי  והוכיחו  לפגם  טעם  היציבות 

רשת הביטחון האחרונה של הדמוקרטיה".

יונה: תעודת כבוד לבית המשפט  יוסי  חבר הכנסת פרופ' 
העליון והישג אדיר לחברה האזרחית בישראל. אם זה נראה 
כמו ברווז, הולך כמו ברווז ועושה קולות כמו ברווז, אז זה 
מסריחה  הייתה  קידומו  דרך  מסריח,  נראה  המתווה  ברווז. 
בית  מסריח.  המתווה  ולכן   , מסריחים  היו  בעדו  והנימוקים 
תעודת  פסק.  הוא  וכך  ראינו,  שכולנו  מה  ראה  המשפט 
האזרחית  לחברה  אדיר  והישג  העליון  המשפט  לבית  כבוד 

בישראל".
ח"כ קסניה סבטלובה )המחנה הציוני( : "שוב הוכח שיש 
שנרמסו  והדמוקרטיה,  החוק  שלטון  בירושלים.  שופטים 
בזכות  ומודגש  חוזר  שלטון,  הון  וקשרי  המתווה  בחסות 
השופטים בירושלים. אני מברכת על  ביטול המתווה שנזכיר 
כי עבורו "הוזזו" שורה של אנשים בתפקידי מפתח וערכים 
כמו שוויון בפני החוק ועקרון שלטון החוק- נרמסו ברגל גסה. 
בדמוקרטיה,  הרשויות  הפרדת  חשיבות  את  מוכיח  המקרה 

וחשיבותה של מערכת משפטית חזקה ומתפקדת".
בכל  בירושלים.  שופטים  "יש  הגיב:  שי  נחמן  ד"ר  ח"כ 

מדינה מתוקנת, הייתה היום הממשלה הולכת הביתה".
יו"ר סיעת מרצ, אילן גילאון, בירך: "יש שופטים בירושלים, 
וגם הם יודעים שצדק הוא שמירה על נכסי הטבע של המדינה 
פעם  מוכיחה  זו  פסיקה  ההון.  בעלי  לידי  הפקעתם  ומניעת 
נוספת כי האינטרס של נתניהו ושותפיו הוא הניגוד המוחלט 

לאינטרס של אזרחי ישראל וטובתם".
ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר סיעת המחנה הציוני: "שופטי בג"צ 
הזכירו לכולנו שהכנסת היא הריבון, ולא נתניהו. טוב שעדיין 
יש מי שלנגד עיניו עומדת טובת אזרחיות ואזרחי ישראל ולא 

אינטרסים פוליטיים וכלכליים זרים".



בירושלים30     כ' באדר ב' תשע"ו 1230/3/16

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

הנהג בהם מנהג דרך ארץ

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

ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתוֹ  ִאיׁש  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַאֲהרֹן  ְבֵני  ַוִּיְקחּו 
ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני  ַוַּיְקִרבּו  ְקטֶֹרת  ָעֶליָה  ַוָּיִׂשימּו  ֵאׁש  ָבֵהן 
ָזָרה ֲאֶׁשר ֹלא ִצָּוה אָֹתם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל 

אוָֹתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ה' )ויקרא י, א-ב(. 
גרמו  סיבות  ומספר  לשמים  מיתה  התחייבו  ואביהו  נדב 
זרה, מ"מ  רק שהקריבו אש  נאמר  )ואע"ג  שבפסוק  לדבר 
הכלי  בפירוש  יעוי'  לכך,  סיבות  עוד  שהיה  למדו  רבותינו 
הכתוב  בלשון  מעוגנת  וסיבה  סיבה  כל  כיצד  שמבאר  יקר 

"ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה"(: 
)כפשטות  ה'  ציוה  לא  אשר  זרה  אש  הקריבו  א'-  סיבה 

לשון הפסוק(.
סיבה ב'- הורו הלכה בפני משה רבם בכך שהכניסו אש 
זרה אשר לא ציוה עליהם )עירובין סג ע"א(, ומורה הלכה 

בפני רבו חייב מיתה )ברכות לא ע"ב(.   
ולכן  במקום.  )רש"י  למשכן  יין  שתויי  נכנסו  ג'-  סיבה 
נסמכה פרשת שתויי יין למיתת בני אהרון, להורות ששתויי 

יין נכנסו ולכן מתו(. 
סיבה ד'- שהיו מהלכים אחר משה ואהרון ואומרים: מתי 
ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את העדה )סנהדרין 

נב ע"א(.
סיבה ה'- שלא נשאו נשים והולידו ילדים )ילקוט שמעוני 

הובא בכלי יקר(. 
סיבה ו'- נכנסו מחוסרי בגדים למשכן )שם(. 

ולכאורה לא מובן, הרי משה רבינו העיד על נדב ואביהו 
שהיו בדרגה רוחנית גבוהה מאוד, כפי שדרשו חז"ל )ויקרא 
אמר  ג(-  י,  )ויקרא  ֶאָּקֵדׁש  ִּבְקרַֹבי  המילים  על  ב(  יב,  רבה 
משה לאהרון, בסיני נאמר לי שה' עתיד לקדש את הבית הזה 
ובאדם גדול מקדשו, והייתי סבור שמא או בי או בך הבית 
הזה מתקדש, ועכשיו התקדש בשני בניך, סימן שהם גדולים 

ממני וממך.
ואם כן לכאורה הדברים סותרים, מצד אחד נדב ואביהו 
היו בדרגה רוחנית גבוהה מאוד, יותר ממשה ואהרון, מצד 
ולכן  שני מבואר בחז"ל שהם לא קיימו את מצוות התורה 

נענשו. 
אלא שגילו לנו בזאת רבותינו סוד כמוס כיצד לעבוד את 
היו  ואביהו  נדב  לפניו.  והרצויה  הנכונה  בדרך  יתברך  ה' 
קדושי עליון, אך רבותינו הבינו שהם עברו את הגבולות של 
ציווי ה' שהוא הנהג בהם מנהג דרך ארץ )ברכות לה ע"ב(. 
וזה הפירוש "אש זרה" דהיינו ההתלהבות יתר שהייתה להם 
בעבודת ה', מעבר לגבול, והיא הביאה אותם לכל העבירות 

שמנו חז"ל, ונסביר:
נדב ואבינו לא רצו להתחתן מתוך מחשבה שאם יתחתנו 
הם יהיו מוכרחים להקדיש ולהעניק לאשה ולילדים מהזמן 
רצו  לא  הם  בשכינה,  בדבקותם  יפגע  שזה  וחששו  שלהם, 
שחלק מהלהבת האש שלהם לדבקות בה' יתברך תתחלק גם 

לאשה ולילדים, אלא ִיְדֵבקּו בה' ללא הפסקה. 
וכן כשמשה ואהרון לא הוכיחו מספיק את עם ישראל הם 
רגזו בליבם ולא יכלו לסבול שהעם מלינים על משה ואהרון, 
מדוע  ח(,  טז,  )שמות  ָמה"  "ְוַנְחנּו  בענווה  להם  עונים  והם 
משה ואהרון לא זורקים מרה בתלמידים )כתובות קג ע"ב(? 
סברו  ואביהו  נדב  ישראל?  עם  את  מזעזעים  לא  הם  מדוע 
שצריך להחדיר בעם ישראל את המורא שמים ביד תקיפה, 
וזה הכוונה שהורו הלכה בפני רבם, שמתוך דביקותם בה' 

חשבו שיש להנהיג את העם בדרך אחרת. 
צריך  שכך  חשבו  הם  למשכן,  יין  שתויי  כשנכנסו  וכן 
כיון  ב(,  ק,  )תהילים  ְּבִׂשְמָחה  ה'  ֶאת  ִעְבדּו  ה',  את  לעבוד 
שמצווה שעושה האדם בשמחה מעלתה הרבה יותר גדולה 
)ולכן הקפידה התורה  וגבוה ממצווה שעושה בלא שמחה 
באומרה "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' אלוקיך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב 
שהקב"ה  ח"ו,  מז(,  כח,  )דברים  אְֹיֶביָך"  ֶאת  ְוָעַבְדָּת  ֵלָבב.. 
מקפיד על ישראל שיעבדו אותו בשמחה, שיברכו בשמחה, 
שיודו לו בשמחה, ושיעשו את המצוות בשמחה ולא מתוך 

כפיה(. 
אדם  שגם  כיון  טעו,  שהם  רבותינו  אותנו  מלמדים  אך 
יתברך ללימוד  זמנו לעבודת ה'  שמתקדש ומטהר ומקדיש 
התורה לתפילה ולדביקות בשכינה, אסור לו לשכוח שישנו 
ציווי לישא אשה ולהוליד ילדים, ֹלא תֹהּו ְבָרָאּה ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה 
)ישעיה מה, יח(, הקב"ה לא ברא את עולמו כדי שיהיה תוהו 
ובוהו אלא ציווה שנפרה ונרבה, ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ 
)בראשית א, כח(, ולכן כשלא נשאו נשים זה נחשב שהקריבו 

אש זרה, כיון שה' יתברך לא חפץ באש ההתלהבות הזו.
לחשוב  ולא  חכמים  לדברי  לשמוע  התורה  ציוותה  וכן 
ְוָׁשַמְרָּת  אלא  וכך",  כך  עושים  היינו  במקומם  היינו  "אם 
ַלֲעׂשוֹת ְּככֹל ֲאֶׁשר יוֹרּוָך )דברים יז, י(, אפילו יאמרו לך על 
ימין שהוא שמאל, או שמאל שהוא ימין, אל תסור מדבריהם 

)ילקוט שמעוני רמז תתקי"א(.  
לעובדו  הכוונה  בשמחה  לעובדו  מצוונו  כשהקב"ה  וכן 
בשמחה פנימית ולא בשמחה חיצונית שבאה לאדם מחמת 
שתיית אלכוהול וכדו', אלא ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה )תהילים 
אך  יתברך,  בו  לדביקות  המביאה  פנימית  שמחה  ב(,  ק, 
מאדון  ופחד  במורא  להיות  עליו  למקדש  האדם  כשנכנס 
העולם השוכן במקום הזה, ואין חפץ לה' שישתמש האדם 

בסממן חיצוני כדי לעובדו בשמחה.
ומוסר  לימוד  זו  בפרשה  אותנו  מלמדת  הקדושה  התורה 
נכונה-  בצורה  יתברך  הבורא  את  לעבוד  כיצד  גדול  השכל 
לקיים את מצוות ה', אך לא לגבב ולהוסיף מצוות שהתורה 
לא ציוותה עליהם, דברים ֲאֶׁשר ֹלא ִצִּויִתי ְוֹלא ָעְלָתה ַעל ִלִּבי 

)ירמיה ז, לא(. 

ָׁשלוֹם  ְנִתיבוֶֹתיָה  ְוָכל  נַֹעם  ַדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  הקדושה  תורתנו 
דרך  מנהג  בהם  הנהג  אותנו  מצווה  ולכן  יז(,  ג,  )משלי 
ארץ )ברכות לה ע"ב(, תאכל, תשתה, תתלבש, תעבוד את 
עבודתך או תלמד את לימודך עדי ערב, תשמח את אשתך 

ובניך, תשוחח ותחנך אותם לעבודת ה' - בזה חפץ ה'.

 

לטובה  עלינו  שעברו  הקדושים  הפורים  ימי  עניין  כל 
אוָֹרה  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  אחד:  פסוק  סביב  נסובים  ולברכה 
ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר )אסתר ח, טז(.  אוָֹרה- זו תורה )מגילה 

טז ע"ב(. 
כל העניין של פורים היה לצורך דבר אחד- שעם ישראל 
יזכו להרגיש שהתורה זה לא ח"ו עוד מצוה, לימוד התורה 

זה לא עוד מצווה, אלא הוא כל המהות של עם ישראל!
אותו  וריהט  בית  בנה  אדם  נמשיל,  זאת  להמחיש  כדי 
אך  ז(,  א,  )אסתר  ׁשוִֹנים  ִמֵּכִלים  ְוֵכִלים  ונאים,  יפים  בכלים 
לא דאג שיהיה חשמל בבית, ואפילו נר אין לו להדליק, האם 
יש ערך לבית כזה?  הבית יפה ומסודר בצורה נפלאה עם כל 
הריהוט היקר, אך אם אין שם חשמל הוא לא שווה כלום, 

כשמגיעה שעת חשיכה האדם כבר מגשש באפילה.
בדומה לזה מבארים רבותינו שעם ישראל בלי התורה הוא 

כמו עיוור המגשש באפילה שלא יכול להתקיים.
וזה הכוונה "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה", לעם ישראל היה חסר 
הם  ובלעדיו  עצום,  אור  אורה-  זה  שהתורה  ההרגשה  את 

נמצאים בחושך.
חושבני שהיום אנו נמצאים בממדים הללו, ישנם יהודים 
רבים שעדיין לא הגיעו למדרגה הזאת של  "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה 
אוָֹרה", הם לא מרגישים שהתורה זה האור שלנו ובלעדיה 

מגששים באפילה.
דרשו  ַהְּיהּוִדים,  ְוִקְּבלּו  ִקְּימּו  כז(  ט,  )אסתר  הפסוק  על 
דהיינו  כבר.  שקיבלו  מה  קיימו  ע"א(  פח  )שבת  רבותינו 
שפורים זהו יום קבלת התורה, ביום זה קיבלו ישראל מחדש 
את התורה הקדושה. ולכאורה קשה, מה שייך לומר שפורים 
זה קבלת התורה, הרי התורה התקבלה כבר ונתנה בהר סיני?

את  הייתה  לא  אך  בסיני  ניתנה  שהתורה  נכון  אלא, 
ההרגשה שבלא התורה נמצאים באפילה, בתוך מרתף חשוך 

ולא שווים מאומה. 
לא  ואסתר  מרדכי  ימי  ועד  הקדושה  התורה  קבלת  מיום 
חשבו  ישראל  עם  אז  עד  הזו.  ההרגשה  את  עמ"י  הרגישו 
שוודאי טוב שקיבלו את התורה, אך לא הייתה את ההרגשה 
הנפלאה שלחיות בלי התורה זה לחיות בלי חשמל, בלי אור, 

ואי אפשר להסתדר.
ִמַּזְרָעם )אסתר ט, כח(  עד שבאו ימי הפורים שֹלא ָיסּופו 
ולא יתבטלו לעולם )מדרש משלי(, והאירו והגביהו את עם 
ישראל להבין להשכיל ולהרגיש שהתורה זה האור והחיות 
למצב  הגיעו  הם  אוָֹרה-  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  היהודי.  העם  של 
הנפלא הזה שהרגישו שהתורה זה האור ובלעדיו מגששים 

באפילה ולא יכולים לחיות!
יהי רצון שנזכה לקבל את האור הנפלא הזה ונבין באמת 
ְואֶֹרְך  ַחֵּיינּו  ֵהם  ִּכי  שבלעדי תורתנו הקדושה אין לנו חיים, 
ָוָלְיָלה )מתוך ברכות קריאת שמע-  יוָֹמם  ֶנְהֶּגה  ָיֵמינּו, ּוָבֶהם 
בגאולה  בקרוב  בקרוב  לראות  ונזכה  עולם(,  אהבת  ברכת 

השלימה, אמן.

תורתנו הקדושה ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי 
ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום 
)משלי ג, יז(, ולכן מצווה 

אותנו הנהג בהם מנהג דרך 
ארץ )ברכות לה ע"ב(, תאכל, 
תשתה, תתלבש, תעבוד את 

עבודתך או תלמד את לימודך 
עדי ערב, תשמח את אשתך 
ובניך, תשוחח ותחנך אותם 

לעבודת ה' - בזה חפץ ה'.
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העמוד 
טעון 
גניזה

היסטורי  יום  מתארת  "שמיני"  פרשת 
חנוכת  של  היהודי  העם  בחיי 
המשכן,  חגיגה  מרגשת שהטביעה 
חותם עמוק, אולם במהלכה היה אירוע 
מעשיהם  לנוכח  השמחה  על  שהעיב  דרמטי 
של בני אהרון הכהן – נדב ואביהו. וכך נאמר: 
מחתתו  איש  ואביהו  נדב  אהרן  בני  "ויקחו 
ויתנו בהן אש... ותצא אש מלפני ה' ...וימותו 
מלבד  נורא!  אסון  א'-ב'(.   )י',  ה'"  לפני 
אהרון  של  בניו  את  שפקד  הטראגי  המאורע 
שעליהם  היהודי,  העם  בני  מטובי  הכהן, 
הכהן  שאהרון  הרי  אקדש",  "בקרובי  נאמר: 
אוהב  בהיותו  ישראל  בני  על  אהוב  שהיה 
הנורא  אסון  אותו  פקד  שלום,  ורודף  שלום 
ובני  לפתע.  נסתלקו  בניו  שני  ל"ע,  מכל 

ישראל כאבו גם את אבלו הפרטי .
דווקא ברגע המיוחד של חנוכת המשכן בחר 
אשר  על  ואביהו  נדב  את  להעניש  הקב"ה 
השאלה,  נשאלת  ה'.  לפני  זרה  אש  הקריבו 
מדוע בחר הקב"ה דווקא ביום חנוכת המשכן, 
וארץ.  שמים  בו  שנבראו  כיום  עבורו  שהיה 
גדולים מישראל  כשברור שפטירתם של שני 
פוגמת בשמחתו של הקב"ה כמו גם בשמחתם 
של בני ישראל שצפו בכיליון עיניים ליום זה, 
השהה  לא  מדוע  ומשה?  לאהרון  צער  וגרם 

הקב"ה עונשם ליום אחד?
וביותר יש לבאר, שהרי נדב ואביהו התחייבו 
מיתה קודם לכן, שהרי כתוב: "ואל אצילי"- 
ידו"-  שלח  "לא  והזקנים,  ואביהו  נדב  הם 
יד, שהיו  ראויים להשתלח בהם  מכלל שהיו 
ושתיה.  אכילה  מתוך  גס  בלב  בו  מסתכלים 
שלח  שלא  עוזיאל  בן  יונתן  בתרגום  וכתב 
שעתא,  בההוא  ואביהו  לנדב  עונשו  הקב"ה 
שאז  למילואים  שמיני  יום  עד  חיכה  אלא 
הק'  החיים"  ה"אור  שם  ומביא  הענישם. 
רצה  שלא  כיון  בהם,  ידו  שלח  שלא  הטעם 
מדוע   - להבין  יש  א"כ  השמחה.  לערבב 
כדי לא  בשעת מתן תורה לא רצה להענישם 
יום  המשכן  הקמת  ובשעת  השמחה,  לערבב 
השמיני למילואים שלח ידו בהם ולא חש לזה 

שתתערב השמחה ותיפגע?
וראנה  "צאנה  הפסוק:  על  חז"ל  אמרו  כבר 
לו  שעטרה  בעטרה  שלמה  במלך  ציון  בנות 
אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו"- ביום 
חתונתו- הוא מתן תורה, וביום שמחת ליבו- 
מחזקת  זו  השוואה  המקדש.  חנוכת  הוא 
הבליג  הקב"ה  מדוע  השאלה  את  שבעתיים 
השמחה,  את  להשבית  לא  כדי  חתונתו  ביום 

ולא עשה כן ביום שמחת ליבו?
שרצה  למלך  משל.  בדרך  זאת  לבאר  ניתן 
לבנות עיר אשר כל תושביה יהיו מרוצים. הוא 
קרא לאדריכל מומחה ואמר לו לתכנן עיר כזו 
ולבנותה. עשה האדריכל את צווי המלך ובנה 
עיר לתפארת: דירות מרווחות, מעיינות, גינות 
ופרדסים וכדומה. העיר התאכלסה ולאחר זמן 
ולראות האם  מה בא המלך לבדוק את העיר 
באמת כל תושביה מרוצים? ערכו לו בני העיר 
באמצע  מלכים.  וסעודת  חמה  פנים  קבלת 
מרוצים  כולם  האם  המלך  שאל  הסעודה 

מאד.  מרוצים  אחד:  פה  כולם  ענו  מהעיר? 
תלונה?  למישהו  יש  האם  המלך  שאל  שוב 
בעיר  המלך,  אדוני  כן  ואמר:  אחד  קם  והנה 
המלך:  להם  הבטיח  מיד  רופא...  אין  הזאת 

אשלח לכם רופא מומחה מעיר הבירה.
לקבל  כולם  יצאו  לעיר,  הגיע  שהרופא  ביום 
פניו בבגדי חג. גם המלך בכבודו ובעצמו בא 
הפנים  מקבלת  נדהם  הרופא  פניו.  את  לקבל 
שעשו לו, ואמר בלבו: כנראה האנשים האלו 
לא יודעים מה זה רופא ומה תפקידו, בחושבם 
פוקח  להיות  ובידו  יכול,  כל  הוא  שרופא 

עוורים, מחיה מתים וכו'... 
כל  האם  המלך  שאל  הסעודה  באמצע 
ומצאו שאחד  בדקו  כאן?  נמצאים  התושבים 
המלך  פנה  חוליו.  מחמת  חסר  מהתושבים 
לרופא ואמר לו: הנה יש לך הזדמנות להוכיח 
את עצמך, לך טפל בחולה ורפא אותו. הרופא 
לו  נתן  החולה,  את  בדק  המלך,  כדברי  עשה 
שעה  עברה  לא  והנה  וחזר.  תרופות  מיני 
מת!  החולה  הגיעה-  רעה  ושמועה  קלה 
הרופא  הזהו  פניהם,  על  נפלו  התושבים  כל 
הגדול? שאלו. גם המלך כעס על הרופא ואמר 
לו: כפי ששמעתי החולה הזה לא היה מסוכן, 
א"כ מדוע מת? השיב הרופא: לא טיפלתי בו. 
נדהם המלך מתשובתו של הרופא, הרי שלחתי 
אותך לרפאותו? נימק הרופא את דבריו ואמר: 
נזק  נגרם  היה  החולה,  את  מרפא  הייתי  אילו 
לתושבי המקום הזה. מאחר והכל היו סומכים 
הם  לכל מכאוב,  מזור  להביא  בכוחי  כי  עלי, 
היו מפסיקים לשמור על בריאותם. רצוני היה 
ואין  מוגבלת  יכולתי  כי  התושבים  ידעו  כי 
בכוחי תמיד להושיע. קיבל המלך את נימוקו 

ונוכח לדעת שעשה זאת בחכמה.
ליבו-יום חנוכת המשכן.  ביום שמחת  גם  כך 
שלא  נזהרים  ישראל  היו  המשכן  שהיה  לפני 
"ואיש  עליהם  שיכפר  מי  אין  כי  לחטוא, 
המשכן,  שהוקם  לאחר  אבל  יומת".  בחטאו 
נשקפה סכנה שבני ישראל יחשבו שמעתה הם 
יכפרו  והקרבנות  כרצונם,  לעשות  חופשיים 
עליהם. והיה צריך להוציא מלבם של ישראל 

מחשבה מוטעית זו. 
דווקא  ואביהו  נדב  את  המית  ה'?  עשה  מה 
בעת הקמת המשכן, ולא הועילה להם זכותם 
של  זכותו  ולא  אהרון,  של  בניו  היותם  ולא 
משה רבינו דודם, או זכות היום המיוחד של 
אימה  ישראל  על  שתיפול  כדי  ליבם,  שמחת 
נפלה  בארזים  "אם  ויאמרו:  מחטא,  ופחד 
למרות שמן  הקיר",  אזובי  יגידו  מה  שלהבת 
את  לערבב  לא  תורה  במתן  כמו  היה  הראוי 

השמחה.
תורת  את  קוראים  אנו  בהם  בשבועות 
הקורבנות ובימינו: "ונשלמה פרים שפתינו" - 
תפילה היא במקום הקרבן, אכן בכוחם לשנות 
סדרי בראשית ולהפוך לנו את הקללה חלילה 
לברכה, "אהבך ה' אלוקיך". אך יחד עם זאת 
ולעשות,  להשתדל  שחובתנו  לדעת  עלינו 
הקב"ה  ואז  מחט,  של  כחודו  פתח  לפתוח 

יפתח לנו פתח כפתחו של אולם.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ביום חתונתו 
וביום שמחת ליבו

בס”ד עלה בידינו להגיע להסדר עם

רשת חנויות “בתי עיניים” 
בירושלים ומודיעין עילית

לסבסוד משמעותי
לקניית משקפיים לציבור הרחב

סיוע לבני ישיבות ולבני תורה
ע”ש מרת אלטע פערל פנינה גלברט ע”ה ב”ר משה זלמן הלוי ז”ל

בברכת פסח כשר ושמח!

הסבסוד בין התאריכים  
כ”ה אדר ב’  - ז’ סיון 

באופנה
ומקצועיות

מספר

1
400  150 ש”ח

500  280 ש”ח

800  480 ש”ח

1200  600 ש”ח

1200  600 ש”ח

מסגרת + 1.5 כולל ציפוי 

מסגרת + עדשות דקות 1.6 כולל ציפוי

מסגרת + עדשות דקות 1.67 כולל ציפוי

מסגרת + עדשות דקות 1.74 כולל ציפוי

מסגרת + עדשות מולטיפוקל

1-700-700-148
יעקב נווה   53 פרדס   | רמות   23 מירסקי   | גאולה   4 מיכה   |  3 אילן  בר  ירושלים: 
ז’ 7 רובע  מודיעין עילית: רח’ רשב”י 35 ברכפלד  אשדוד: אליעזר בן הורקנוס 

קורס  במימון 
מלא + מלגת 
קיום לזכאים!

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210

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

ממשרד הכלכלה.

סדנת איתור תעסוקה 
ע״י מומחי מרכז כיוון. 

מחלקת השמה במקום.

תכנות ופיתוח 
אפליקציות

בסביבת דוט.נט של מיקרוסופט

בוא לפצח 
את הדבר 

האמיתי.

קורס ייחודי הנמצא בחזית הטכנולוגיה!

מקומות 
אחרונים!



יבוא נעלי יוקרה
loft55
2550 זוגות

55 דגמים
355 ש“ח

הירקון 55, ב"ב
(צמוד לאולמי הדודאים)

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

לפרטים:

03-7560-666

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

w w w . b e s a d n o . c o . i l

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

קרן 61
הייטק לשוק המוסדי והרפואי
סך השקעה: החל מ-30,000 ₪

קרן 62
הייטק לשוק המסחרי והפרטי
סך השקעה: החל מ-50,000 ₪

אתה לא צריך להיות הייטקיסט
כדי להרוויח בעולם ההייטק.

קבוצת בסדנו מציגה:

קרנות ההשקעה החדשות
במיזמי ההייטק המובילים של ישראל

בסדנו מזמינה אותך לקחת חלק בקידום חברות טכנולוגיה פורצות-דרך, 
החדשות  ההשקעה  בקרנות  ובחו"ל.  בארץ  הצלחות  לצבור  החלו  שכבר 
עם  ורעיונות  ידועים  במכונים  חוקרים  הישגים,  עטורי  יזמים  חברו  שלנו 
בחוץ.   תישאר  אל  בפניך.  נפתח  ההייטק  עולם  בדוק.  רווח  פוטנציאל 

בשתי הקרנות: מסלול השקעה או הלוואה לבחירתך  |  חלוקת רווחים 
משוערת: שנת 2018  |  עד 35 משקיעים למסלול

UP

 

כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

2

מספר המקומות מוגבל | כיבוד קל במקום | הרשמה חובה | שי סימלי למשתתפים | דמי הרשמה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc co.il | 03-5771109 :לפרטים והרשמה

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 	 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית        19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 	 ד”ר הילה חרמון, מנתחת	בכירה	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

גב’ סיגל אלפסא,	דיאטנית	קלינית	 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

נשים: יום רביעי  ו’ אדר ב’ תשע”ו )16.3.2016(

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית       19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 ד”ר יורי מנוסקין, מנתח	בכיר	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה,	פסיכולוג	קליני				 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

גברים: יום רביעי כ’ אדר ב’ תשע”ו )30.3.2016(

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב
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073-22-111-74

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

קורסים קצרים מרוכזים ומעשיים בבין הזמנים לרכישת ידע באנגלית, מתמטיקה ומחשבים.
2 מסלולים לבחירה: בוקר 10:00-15:00 | ערב 16:00-21:00

הלימודים מתקיימים בשבוע הראשון והאחרון של חודש ניסן | דמי השתתפות סמליים

הרשמו עוד היום!
shalomw@kivun.org.il :בטל': 072-2798211 | או במייל

info@kivun.org.il  |  הצבי 15 )בית בזק( ירושלים
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

השירות במרכז ״כיוון״ מיועד למי שקיבל היתר מרבותיו.

מרכז כיוון קורא לכם לנצל את בין הזמנים לרכישת ידע ומיומנות בתחום לבחירתכם:

א-חאפ!
זו ההזדמנות לנצל את חופשת בין הזמנים...

לגברים
ירושלמים
בלבד



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

    כ'- כ"ב אדר ב' תשע"ו  
 30/03/16 -1/04/16       

                       

03-6162228

■














דירות 
למכירה

דופלקסים

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
קור

 1,000,000

ם
סו

לפר
ח

בלו

0
3

-6
1

6
2

2
2

8

0
3

-
6

1
6

2
2

2
8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

■






■









 ■









■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











 03-6162228

0
3

-
6

1
6

2
2

2
8

ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

ל 10 מילים  1,000,000 קוראים ז 03-6162228וברכהמ

03-6162228







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
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ'- כ"ב אדר ב' תשע"ו  30/03/16-1/04/16  203-6162228
הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 2 לה' באדר א' תשע"א 9/2/11 ז וברכהמ 6 6 4 3*

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

■ דירות נופש מרווחות 
בבודפשט,בפראג, בקרבת ביהכ"נ, 

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

avinezahav.net.il )22-21/10ל(______________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

■ בבית חלקיה וילה חדשה 
180 מ"ר, ממוזגת+ ג'קוזי+ 

חצר מטופחת. 5238020-052 
8683777-08)47-47/09(______________________________________________

■ יחידות ארוח עד 30 איש, 
מתאים למשפחות ולקבוצות, 
מחירים אטרקטיביים, מבצעים 

______________________________________________)47-47/09ל(לקיץ. 7655120-052

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

יחידות מאובזרות וממוזגות, נוף 
ואוויר מהמם, מקוה+ בריכה, 

לקבוצות בלבד, עד 250 איש.  
6751010-050)48-48/09(______________________________________________

■ "צימרים בר- יוחאי" באיכות 
גבוהה, מרחק הליכה מקבר 

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!
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לפרטים:

וילות נופש בנתניה
150

 12

052-6460451

* לזמן מוגבל

150

 12

052-6460451

* לזמן מוגבל

מחירים
 אחרונים

 לפסח

  052-6460451

כ- 150 מ‘ מחוף נפרד | קוטג‘ גדול ומרווח | 
מותאם למשפחות וציבור דתי | כ- 12 מיטות 

בכל וילה + גינה | בקרבת ביה“ח לניאדו

וילות נופש בנתניה

 מארח לחופשה
 קסומה

בכשרות מהדרין, 
לא שרויה, 

ללא קטניות, 
מצה שמורה
חצי פנסיון

&6000
לזוג

 לנרשמים עד 

פורים

04-6972555
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קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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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
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טבריה

דלתון

■







יבניאל

ירושלים
דימונה
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חשמונאים
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mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

כוכב יעקב
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מושב אלומה
■





מושב תרום
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מושב עלמה
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כלנית
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מירון
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גורן
■






■





■






■





■




■





MTV■







סאניאנג
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טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צקים למשך 

שנה/נכיון צ'קים
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02-6-630-630
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03-6162228
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פרטים והרשמה: 03-6880091 | 050-3131740

ימים שישי - מוצ“ש
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052-4227714

מקבלים עבודות ריפוד
פוליטורה  תיקון כיסאות
מבחר בדים דמוי עור

במבצע מושב כסא70₪

רפד
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4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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10 מילים
1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח

03-6162228

0 3 - 6 1 6 2 2 2 8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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3.5-3 חדרים
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 0 3 - 6 1 6 2 2 2 8

0 3 - 6 1 6 2 2 2 8

10 מילים
 1,000,000

קוראים

10 מילים
 1,000,000

קוראים

ם
אי

ור
 ק

1,
00

0,
00

0 
ם 

לי
מי

 1
0 

ל
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ו
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16

22
28

03-6162228

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

דרושים/ות

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

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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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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חירום

תחבורה

 ■
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רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
תותחי/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair68@gmail.com או במייל

למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

052-5855500
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com
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jobsmyfacecoil
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horvitzaehcoil
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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

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
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jobskidumpluscoil
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o�cevatikimnet
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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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ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

052-7616639
בין 14:00-20:00ֹלהתֱקשר

ֹל
חוִדשים

6-

בחור
חזן/פייטן�בעֹל�ֱקורא

רווֱק

בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי
שכר�נאה

ִדרוש
מייִדי

קו עיתונות דתית (קול העיר ב״ב) / 8009446 / 

דרישות התפקיד:
הובלת הפעילות החינוכית בגיל הרך

ניהול והנעת צוות עובדי הגן
יחסי אנוש מעולים, רגישות, יצירתיות

נכונות לעבודה מאומצת
 מוזמנים להגיש מועמדות למשרת בוקר וצהריים

* גננות/ים בעלי תעודת הוראה/סטז'ריות
* סטודנטים/יות בשלבי סיום תעודת הוראה לגיל הרך

* בעלי/ות תואר ראשון בחינוך

לגני הילדים בכפר סבא

דרושות/ים גננות/ים

קורות חיים והמלצות להעביר לאגף משאבי אנוש 
עיריית כפר-סבא
פקס: 09-7649298

MashabeyEnosh@ksaba.co.il :דוא"ל

לגני הילדים בכפר סבא

קו עיתונות דתית )קול העיר ב"ב( / 8009447 / 

דרושות סייעות
לעיריית כפר-סבא

דרישות המשרה 
12שנות לימוד לפחות

מסירות, סבלנות, רגישות גבוהה
ויחסי אנוש טובים

יכולת השתלבות בצוות
יכולת לעבודה פיזית

תיאור התפקיד
סיוע בפעילות התפעולית והלימודית בגן

השתלבות בצוות החינוכי
עבודה עם ילדים בגילאי 6-3

לפקס 09-7646415
korothaim.ganim@ksaba.co.il או למייל

קורות חיים והמלצות
להעביר למחלקת גני הילדים עיריית כפר-סבא

המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד

קורות חיים והמלצות להעביר לאגף משאבי אנוש 
עיריית כפר-סבא
פקס: 09-7649298

MashabeyEnosh@ksaba.co.il :דוא"ל
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קו עיתונות דתית / 8009220 / 

מוכרנים/ות
למחלקת חמוצים ותבלינים בתפזורת

לבני ברק, לעבודה במשמרות
לפרטים, הרב אברהם אוחנה: 055-6644729

לרשת סופרים בפריסה ארצית דרושים/ות

דרושים מפיצים
בכל ערי וישובי הארץ

מצות טעימות במיוחד, פריכות וקלות לאכילה!

הכנסה טובה לפסח- מתאים גם לאברכים למורים ולנשים!

מוצר שלא נמכר ברשתות השיווק

מצות ברכת הפסח
הליין החדש - הזהב!

מצות שמורות עבודת יד

בהכשר הבד"ץ יורה דעה 
הרב שלמה מחפוד שליט"א

מיסודו ובהמלצתו ובהדרכתו הבלעדית 
של הרב יורם אברג'ל זצ"ל 

טל: 08-8503100 | 052-7154919 | 052-7140721
לסוכנים  -  052-9977775  |  050-2670222

אפשרות לשיווק מצות בהכשר הבד"ץ 
חניכי הישיבות

הרב מרדכי גרוס שליט"א 
בהכשר

הרב שלום הכהן שליט"א  ■





■





052-9977775

בשורה משמחת!
לאברכים ולראשי כולל 

050-2670222
052-7154919
08-8503100

מצות פריכות וטעימות לשעורי ליל הסדר
ניתן לרכישה בקבוצות

 עבודת יד
במחיר מוזל ומסובסד

בהכשר בד"צ יורה דעה- הרב מחפוד

ניתן לרכוש מצות שמורות

הקודם זוכה!
ל! 

גב
מו

אי 
מל
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072-22-222-62

-רק בקריירה!-

לרשת דרושים:
מוכרות  תופרת מודלים
סוכני מכירות  זכיינים

ר‘ עקיבא 40 / עזרא 11 בני ברק
054-6573395

עקב הביקוש הרב

ֱקורות�חיים:

: michalמייֹל @rightscenter.co.il1

102עבור�מיכֹל�משרה153-36293676פֱקס:

ִדרוש/ה

ֹלחברה�מוביֹלה
בבי�ברֱק

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

בווסים + תאים�מצוייים
סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום

050-2436777טֹלפון:

ֱקורות�חיים:

: michalמייֹל @rightscenter.co.il1
102עבור�מיכֹל�משרה153-36293676פֱקס:

ִדרוש/ה
ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

מהֹלת�תיֱקי�ֹלֱקוחות
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

בווסים + תאים�מצוייים
סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום

050-2436777טֹלפון:
ֱקורות�חיים:

michalמייֹל: @rightscenter.co.il1
102עבור�מיכֹל�משרה153-36293676פֱקס:

ִדרוש/ה

ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

בווסים + תאים�מצוייים
סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום

050-2436777טֹלפון:

יתִד ֱקוֹל�העיר

אפשרויות�ֱקיִדוםמֱקום�מבוסס�ומצֹליח

רכזת
תאום�פגישות

ִדרושה

ברֱק בבי מוביֹלה ֹלחברה

michalֱקו"ח�ֹלמייֹל: @rightscenter.co.il1
153-36293676פֱקס:

103עבור�מיכֹל�משרה

050-2436777טֹלפון:

סביבת�עבוִדה�חרִדית
אווירה�ביתית
יכוֹלת�יהוֹל

michalמייֹל:ֱקו"ח�ֹל @rightscenter.co.il1
משרה153-36293676פֱקס: עבור�מיכֹל�ֹלציין�מס'

ִדרושים/ות
ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

בווסים + תאים�מצוייים
סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום
050-2436777טֹלפון:

103משרה

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

רכזת�תיאום�פגישות
סיון�ביהוֹל�צוות

עוזר�אישי�בעֹל�רכב
שעות�חוִדשיות20ֹלעבוִדה�שֹל�כ-

102משרה

104משרה

105משרה

מהֹלת�משמרת�ערב
 סיון�ביהוֹל�צוות�ובמכירות�חובהֹלסיף�בי�ברֱק�ואֹלעִד

מתאמי/ות�פגישות
ערב ֹלמשמרת�בוֱקר/

100משרה

אווירה

ביתית,

סביבת

עבוִדה�חרִדית

אפשרות

ֹלמשרת�אם

סביבת�עבוִדה�חרִדית אווירה�ביתית,
אפשרות�ֹלמשרת�אם

michalמייֹל:ֱקו"ח�ֹל @rightscenter.co.il1

משרה153-36293676פֱקס: עבור�מיכֹל�ֹלציין�מס'

ִדרושים/ות
ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

אווירה�ביתית
בווסים + תאים�מצוייים

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום
050-2436777טֹלפון:

103משרה

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

רכזת�תיאום�פגישות
סיון�ביהוֹל�צוות

עוזר�אישי�בעֹל�רכב
שעות�חוִדשיות20ֹלעבוִדה�שֹל�כ-

102משרה

104משרה

105משרה

מהֹלת�משמרת�ערב
ֹלסיף�בי�ברֱק�ואֹלעִד

יהוֹל�צוות�ובמכירות�חובהסיון�ב

מתאמי/ות�פגישות
ערב ֹלמשמרת�בוֱקר/

100משרה

סביבת
עבוִדה
חרִדית

אפשרות
ֹלמשרת

אם

michalמייֹל:ֱקו"ח�ֹל @rightscenter.co.il1

משרה153-36293676פֱקס: עבור�מיכֹל�ֹלציין�מס'

ִדרושים/ות
ֹלחברה�מוביֹלה�בבי�ברֱק

מֱקום�מבוסס�ומצֹליח����אפשרויות�ֱקיִדום

050-2436777טֹלפון:

103משרה

פֱקיִדה�בכירה
בעֹלת�יכוֹלת�ביטוי�בכתב�ובעֹל�פה

רכזת�תיאום�פגישות
סיון�ביהוֹל�צוות

עוזר�אישי�בעֹל�רכב
שעות�חוִדשיות20ֹלעבוִדה�שֹל�כ-

102משרה

104משרה

105משרה

מהֹלת�משמרת�ערב
ֹלסיף�בי�ברֱק�ואֹלעִד

יהוֹל�צוות�ובמכירות�חובהסיון�ב

מתאמי/ות�פגישות
ערב ֹלמשמרת�בוֱקר/

100משרה

אפשרות
ֹלמשרת

אם

סביבת
עבוִדה
חרִדית

אווירה�ביתית
בווסים + תאים�מצוייים

מרכז רפואי מעיני הישועה
מקצוענים עם נשמה

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה

  tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל
פקס: 03-5771144

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

עובד/ת כללי/ת
למחלקת אחזקה

משרה מלאה
ניסיון בשיפוצים כלליים- חובה

השכלה טכנית-חובה
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