
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ד בתשרי תשע"ו   7/10/15 גיליון מס' 1021

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות'- רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

פרשת בראשית
כ. 17:39 י. 18:49ירושלים

כ. 17:56 י. 18:51
כ. 17:35 י. 18:50
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* קרובה אליך מתמיד 

פז איילון

סיגריות 
מלברו לייט

סיגריות 
נקסט

 ₪2550

&590
בנזין 95

&601
סולר

למזומן

1800-34-64-64

24
שעות

 ₪3150

יש נפט
מכונת קפה

 ₪399
* החל מ-7/9/15

*

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)

בשרים על האש

משלוחים לכל חלקי העיר

שניצל 
בבגט 

&18לסועדים במקוםמבצעים מיוחדים 

חדש!

בגטים
אפיה 
במקום

הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

עובדי פסדרושים

ב"ב: ר' עקיבא 76 בפאסז'

03-5702885
| 03-5702885 76

15335702885 08-8540659

שיווק ראשי דיו וטונרים, מדפסות ופקסים
מרכז הדיו

משלוחים חינם
בתוקף בין התאריכים: 7-21/10/2015

טונר שני 
ב-50%

טונר תואם HP לדגמים:
83A 278A  285A  2612A  36A  35A

פרסום ראשון: המכתב של מועצת חכמי התורה לראש-הממשלה:

"לאסור עליית 
יהודים להר הבית"

מכתב  הוכן  הסוכות  חג  ערב  ראשון:  פרסום 
מראש  דרישה  עם  התורה  חכמי  מועצת  של 
הממשלה לאסור על עליית יהודים להר הבית 
 אחרי שהוברר לחכמי התורה כי הסיכויים 
שראש-הממשלה ייענה לדרישה אפסיים, שוגר 
מסר ברור עם דרישה להנמכת להבות ולמנוע את 
הפיכת הסכסוך לעימות דתי  ביקורת פנימית 
קשה על ראש הממשלה: "אין שום שותפות 
ואין  בהליך קבלת ההחלטות, אין אסטרטגיה 
מדיניות ברורה. זה לא מה שהיה בתקופת רבין 
וגרוע גם יותר ממה שהיה בקדנציה הראשונה 

של ביבי ב-96" / בי"ס לפוליטיקה

שבת עם ריח של גז: אחרי החגים כבר כאן והצרות של נתניהו באות בצרורות / בי"ס לפוליטיקה

ארבעה יהודים נרצחו על קידוש ה' בתוך 48 שעות בשני 
פיגועי טרור מזעזעים בשומרון ובלב ירושלים בעיצומו 

של חול המועד  הפרות הסדר ממשיכות: טרור האבנים 
ובקבוקי התבערה - לשיא של שנים / עמ' 12-14

האינתיפאדה השלישית

הרב איתם הנקין הי"ד הרב אהרון בניטה הי"דהרב נחמיה לביא הי"ד

הלוויית בני הזוג הנקין הי"ד                                                                                    )צילום: פלאש 90(



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
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שירות משלוחים

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים

 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
  03-5790460, פקס: 03-6169933

עופות 
מחפוד 

סבון 
הוואי 
מוצק 
רביעייה

מרכך/שמפו 
פינוק

מרכך/שמפו 
הוואי

פילה מושט

וופל 
עדין 
200 גרם

מוצרי שף הבצק
בורקס
/מלוואח
/בצק עלים
/ג'חנון

בקניית 
זוג

 &2190
11& ב- ב-

3 ב-13& 

 &18 2 ב-

 &16 2 ב-

 &12 18& 4 ב- 2 ב-

 &20 2 ב-

 &75 2 קילו ב-

שישייה 
סודה 
טמפו

בייגלה 
בייגל בייגל

מארז שלישיה פיצה 
זוגלובק

שוקולית עלית 
500 גר'

טישו טאצ' 
חמישיה

 &990
8& ב- 90

10& ב- ב-  &2790
ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

לבן תות/
אפרסק

בשרים מחפוד
2,4,7,10

בשר מס' 8 
מחפוד

קורנפלקס 
תלמה
750 גר'

ממרח 
פרה עלית 
מגדים
500 גר'

טבלאות 
פסק זמן

מארז 
צ'יטוס/ 
שוש

פתי בר עלית 
500 גרם 

קורנפלקס 
אלופים 
דבש

גבינה 
תנובה 
850 גר'

מארז 
קרלו

שוקו 
תנובה

 &1390
ב-

 &30 2 ב-

 &20 2 ב-

 &15 2 ב-

 &11 2 ב-

 &17 2 ב-

 &10 14& 2 ב- 3 ב-

5 ב-

2 ב-

10 ב-
שמן 
קנולה
ליטר

 &20 3 ב-

גבינה תנובה 
500 גר'

 &19

שקית קליק

סוכר שניצל
תירס
זוגלובק
2 ק"ג

קמח

 &3990
ב-

 &1290
ב-

 &10 10& 4 ב- 3 ב-
גלידות נסטלה

חומוס צבר

חלב תנובה

 &20 20& 2 ב- 3ב-

2 ב-

 500
גרם

1 ליטר

700 גר'

 &25 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

לחם 
פרוס

 &15 22& 3 ב- 2 ב-  &35 2 ב-  &10 3 ב-

 &7 ב-  &95 20& 3 ב- 4 ב-

 &10 40& 4 ב- 10& 3 ב- 4 ב-

שישיית 
בירה מולר

משקה 
אנרגיה בלו

טונה ויליפוד

 &1790
4 ב-

חיוכיםגליליות
150 גרם עלית

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &20

 &18

 &10

מוצרי 
השבוע

לחם קל/
מלא

 &4990
לקילוב- לקילוב-58& 

בירה 
מאלט 

4



 מורשת
המזרח

מן

זכרון למרן
העצרת המרכזית 

במלאות שנתיים להסתלקותו של אביהם ורבן של ישראל גאון הגאונים 
מרן פוסק הדור שר התורה הראשון לציון 

רבינועובדיה יוסף זיע״א

מורנו ורבנו הראשל״צ 
 הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א 

  הרב הראשי לישראל

 שר הכלכלה, הנגב והגליל הרב אריה דרעי שליט״א 

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט״א    
ראש ביהמ"ד יחווה דעת

ובמעמד בני מרן זצ״ל 

הגאון הגדול רבי אברהם יוסף שליט״א  
רב העיר חולון 

הגאון רבי משה יוסף שליט״א
ראש בית המדרש מאור ישראל  

מרן ראש הישיבה הכהן הגדול 
רבינו שלום כהן שליט"א

ראש ישיבת פורת יוסף

 במעמד מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א ובראשם

דברי ברכה הרב צביקה כהן הי"ו
סגן ראש העיר - ירושלים

          

האירוע יועבר בשידור חי ברדיו קול חי וברדיו מורשת | הציבור הקדוש מוזמן | עזרת נשים במקום

מוקדי הסעות מכל רחבי העיר
להרשמה הרב יעקב זכריהו:  03-5776117 משעה 9:00 עד 16:00

לתיאום קהילות בלבד: נתי נחום 050-4161616
לבירורים להסעות ביום העצרת: 050-4153301

 הנסיעה בתשלום סמלי

הזמר 

איציק אשל 
ילד הפלא 

עוזיה צדוק
החזן העולמי 

משה חבושה 

בית הכנסת הגדול 
רחוב המלך ג׳ורג׳ 56 ירושלים 

יום חמישי ב׳ בחשוון 
 1 8 : 0 0 ה  ע ש ב ם  י ר ע ש ת  ח י ת פ

קטעי שירה וחזנות:

עליה לציון לאורך כל היום - תאורה וכיבוד לרווחת המתפללים 



בני ברק4        כ"ד בתשרי תשע"ו 7/10/15 1210//10 דר תש"עכ"ד ב בני ברק בני ברק12

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

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 
אביחי חדאד, אורי ירושלמי 

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

מאת: עוזי ברק

לה  נדרשת לתופעה שאין  בני ברק  עיריית 
אח ורע בעולם כולו: עיר מהצפופות בעולם, 
שהתברכה במשפחות ברוכות ילדים בלעה"ר, 
ומלבד התפקוד השוטף של העירייה בתפעול 
בתשתיות  בתחבורה,  במוסדות,  כזאת,  עיר 
מהעיר  הנאספת  האשפה  כמות  ובתקציבים, 
כפולה ומכופלת מזו שכל עירייה דומה אחרת 

צריכה להתמודד.
הסוכות,  חג  לקראת  הדבר  נכון  שבעתיים 
הבתים  ופתחי  האשפה  פחי  מלאים  אז 
ברהיטים ישנים, גרוטאות ושאר סוגי פסולת 
ביתית, ובפרט בשנה זו מוצאי שנת השמיטה 
התושבים  גזמו  בעיר  בניינים  באלפי  כאשר 
את העצים מה שהביא להררי עצים ברחובות 
רבים  טונות  של  מסיבי  בפינוי  והצורך  העיר 
של  האדיר  הפינוי  לצד  שנגזמו  העצים  של 

האשפה ערב החגים.
את  רואים  ברק  בני  ברחובות  העוברים 
העסוקות  אשפה,  משאיות  כמה  של  עבודתן 
בפינוי פסולת מפתחי הבניינים. עשרות רבות 
הפועל  למערך  נוספו  לניקיון  רכב  כלי  של 
בכל אזורי העיר בני ברק, ומשמרות עובדים 
תוגבר  התברואה  אגף  משמרות.  בשלוש 

במנופים רבים, רכבי דחס, פינוי מיכלים, רכבי 
נוספות  ומשמרות  תברואה  משאיות  טיוט, 
מוכנסים  גם  מיוחדים  רכב  כלי  עובדים.  של 
לרחובות קטנים שלמשאיות גדולות יש קושי 

להיכנס אליהם, כדי לאפשר עיר נקיה בחג.
אך  לשעון  מסביב  עבדו  התברואה  באגף 
רוקנו  האשפה  והררי  האדיר  הלחץ  בעקבות 
משאיות הזבל והמנופים את הפסולת במחסני 

פינוי  עבור  המירב  את  לעשות  כדי  העירייה 
המשאיות  של  הזמן  את  ולחסוך  הפסולת 
היוצאות מהעיר כדי לרוקן את תכולתן ובכך 
אלפי  כאשר  עבודה,  של  רבות  שעות  נחסכו 
ר'  בראשות  העירוני  למוקד  שהגיעו  פניות 
הרב  סגר"ע  של  וללשכתו  בורובסקי  שלמה 
ולשטח  האיזורים  למנהלי  הועברו  שפירא 

הפיקוד וטופלו כראוי.
מנחם שפירא שעמד  הרב  ברק  בני  סגר"ע 
העובדים  את  ודרבן  המלאכה  על  מקרוב 
החג  כבוד  עבור  המאמצים  כל  את  לעשות 
למחסני  הגיע  האפשרי  לניקיון  העיר  והבאת 
העירייה שעות בודדות לפני כניסת החג כדי 
הורה  בדבריו  המסורים,  לעובדים  להודות 
למנהל  נחום,  נתנאל  ר'  האגף  למנהל  הודה 
שהיו  באגף  הבכירים  לעובדים  דורית,  נאות 
בשעה זו במחסני העירייה בהם דוד לוי, רפי 
ושדי, אשר ג'רבי, יעקב טל למנהלי האיזורים 
להביא  כדי  שהתגייסו  המדורים  ולמנהלי 
מנחם  הרב  ברק  בני  סגר"ע  לחג.  נקייה  עיר 
כי "אגף התברואה פעל  ציין בדבריו  שפירא 
24 שעות סביב לשעון כדי להצליח להביא את 
עיר התורה והחסידות נקייה לחג, אלפי פניות 

למוקד העירוני טופלו כראוי".

מבצע החגים עבר בהצלחה
תאגיד המים 'מי ברק' מסכם בהצלחה את חגי תשרי: בוצעו 16 מעברי פעילות ממצב שבת וחג לחול   
בהצלחה  ראש העיר הרב חנוך זייברט: "המרווחים הקצרים בין החגים לשבתות הציבו אתגר מורכב 

ביותר ובס"ד ראינו הצלחה בפעילות לאספקת מים איכותית"

 שומרים על עיר נקיה
 עובדי התברואה של עיריית בני ברק עמדו בלחץ של החג והגיזום של מוצאי שנת השמיטה

מאת: חיים רייך

ביותר  העמוס  החודש  הינו  תשרי,  חודש 
בעיר בני ברק, רבבות מבקרים פוקדים את 
הכיפורים,  יום  השנה,  מראש  החל  העיר 
וכלה  השואבה,  בית  ושמחות  סוכות  חג 

בהושענא רבא ושמחת תורה.
שבוע,  באמצע  חלו  השנה  החגים  כל  
עובדה זו הותירה מרווח מצומצם למדי בין 
הרבים  והמבקרים  העיר  תושבי  לשבת.  חג 
בזכות  זאת  שהם  כל  בקשיים  הרגישו  לא 
עובדי תאגיד המים והביוב "מי ברק" שדאגו 

לאספקת מים סדירה ובין היתר ניתוק העיר 
הארצי  המוביל  של  מים  מאספקת  כולה 
מהבארות  המים  ואספקת   - השבתון  בימי 
שברחבי העיר וממאגרי המים ברח' חזו"א 

ובהר הבנים.
בערבי  פעל  ברק"  "מי  המים  תאגיד 
מכניות  הכנות  שכלל  מיוחד  במאמץ  החג 
ועבודה  העיר  בארות  בכל  ואלקטרוניות 
כדי  ברק'  ב'מי  הצוותים  כל  של  משותפת 
מים  אספקת   – הנכספת  לתוצאה  להגיע 

רציפה  ואיכותית ללא תקלות.
זייברט:  חנוך  הרב  ברק,  בני  העיר  ראש 

"למרות מרווחי העבודה הקצרים של תקופת 
החגים שניצבו לפתחו של תאגיד 'מי ברק', 
בהכלת  ההצלחה  את  בסיפוק  לסכם  ניתן 
ובפעילות  לעיר  המיוחדים  הביצוע  מרכיבי 
לכלל  וכהלכה  בהדור  מים  אספקת  למען 
ומהיר  זמין  מענה  עם  יחד  העיר,  תושבי 
לקריאות תושבים, פעילות הראויה להערכה 

ולברכה".
דוד  ברק"  "מי  המים  תאגיד  מנכ"ל 
נרשמו  לא  החגים  תקופת  "במהלך  צלניק: 
למוקד  הפניות  וכל  בעיר  חריגים  אירועים 
זו בשל היערכות  העירוני טופלו – הצלחה 

מוקדמת של התאגיד שכללה שטיפות רבות 
העירייה  בשיתוף  החירום  צוותי  והיערכות 
אני  זייברט.  חנוך  הרב  העיר  ראש  ובגיבוי 
עובדי  לכל  עמוקה  הערכה  להביע  מבקש 
העיר  תושבי  כשכל  קשה  שעמלו  התאגיד 
התאגיד  עובדי  לחגים  בהכנות  עסוקים  היו 
שעה  כחצי  עד  העיר  רחבי  בכל  התרוצצו 
לפני כניסת שבת וחג ונתנו מענה מיטבי לכל 
התכנון  החגים.  תקופת  בכל  שצצו  הבעיות 
הקפדני והמקצועי הנחישות והאמונה הביאו 
בעז"ה לתוצאה הרצויה לטובת תושבי העיר 

והמבקרים בה".
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בני ברק12 6

על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

ילד כבן 3 נפל מגובה ונפצע קשה
ילד בן 3 נפל בצהרי חג שמחת תורה, מגדר 
ברחוב  לביתו  מכן  לאחר  והגיע  כנסת  בבית 
יום טוב 13 בבני ברק. מתנדבי איחוד  קדושת 
הצלה מסניף 'בני ברק' העניקו לו טיפול רפואי 
טיפול  בניידת  פונה  הוא  מכן  ולאחר  ראשוני 
כשמצבו  החולים  בית  אל  מד"א  של  נמרץ 
לשעה  סמוך  התרחש  האירוע  קשה.  מוגדר 
ב"ב  הצלה  איחוד  מתנדב  מרטין  יוני   ,18:34
בהכרה  היה  הילד  לביתו  "כשהגעתי  כי  סיפר 
כשעה  כי  סיפרו  המשפחה  ובני  מעורפלת 
בסמוך  שיחק  עליה  מגדר  נפל  הוא  כן  לפני 
מתנדבים  עם  יחד  בראשו.  ונחבל  כנסת  לבית 
הצלה  איחוד  של  האופנועים  מיחידת  נוספים 
מכן  ולאחר  ראשוני  רפואי  טיפול  לו  הענקנו 
החולים  לבית  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה  הוא 
קשה,  במצב  וכשהוא  ומונשם  מורדם  כשהוא 
מדובר בנפילה מגובה של כמה מטרים, נסיבות 
של  ופרמדיקים  חובשים  בבדיקה".  המקרה 
מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית 

החולים תל השומר.

פרץ לדירה ונתפס על חם

לשעה  סמוך  חם.  על  ונתפס  לדירה  פרץ 
16:00 התקבל דיווח על חשוד כבן 50 שנראה 

בתוך דירה ברח׳ בגנו בבני ברק.
החשוד  את  זיהו  למקום  בסמוך  שהיו  צוות 
עצמו  את  וקשר  נתפס  קצר  מרדף  ולאחר 
למעשה. שוטרי מרחב דן שהגיעו למקום מצאו 
נעצר  הנ״ל  הגנובים.  הפריטים  את  בדירתו 

ונלקח להמשך חקירה במשטרת מרחב דן.

הגרי"ד וינטרוב זצ"ל
זצ"ל  ויינטורוב  דוד  יעקב  הר"ר  בד"ה: 
יסורים  לאחר  נפטר  סטריקוב  חסידי  מחשובי 
הלווייתו  דסוכות.  ראשון  טוב  ביום  קשים, 
הגול  כנסת  לבית  סלנט  ברחוב  מביתו  יצאה 
לבית  בדרכו האחרונה  סטריקוב  ובית המדרש 

העלמין פ"ת.
ויינטרוב גדל כיתום מאביו והיה תלמיד חכם 
בתורה,  עסק  ימיו  שכל  תרומיות  מידות  ובעל 
תפילה וגמילות חסדים, נח לשמים ונוח לבריות 
רבים  יהודים  וקירב  ורודף שלום,  אוהב שלום 
לאביהם שבשמים בעיר תל אביב במוסדות 'בני 
דוד', עמל רבות להקים שיעורי תורה ופעילויות 
רבות לבני נוער במשך עשרות שנים במסירות 
לישיבות  נכנסו  רבים  נוער  בני  ובזכותו  נפש 

והקימו בתים לתפארת. 

עקצו ונעצרו
שעבר  בשבוע  נעצרו  המרכז  תושבי  שני 
נסיעות  משרד  של  לקוחות  שהונו  בחשד 
הגיע  שעבר  בשבוע  ברק.  בבני  טורס'  'שלמה 
מישהו  כי  במשטרה  והתלונן  ברק  בני  תושב 
לנציג המשרד שלו, מתקשר ללקוחות  מתחזה 
שרכשו  החבילה  ממחיר  הנחה  להם  ומבטיח 

את  במזומן  לו  ישלם  שהלקוח  לכך  בתמורה 
מספר  לאחר  ההנחה.  לאחר  החבילה  מחיר 
פעולות חקירה שנעשו במחלק פשעים במרחב 
אחד  של  למפגש  המרחב  בלשי  הצטרפו  דן, 
נהג  הגיע  למפגש  החשודים.  עם  הקורבנות 
את  לקחת  החשודים  ע"י  התבקש  אשר  מונית 
הכסף מהקורבן ולנסוע אליהם. הבלשים אשר 
2 החשודים  , עצרו את  לנהג המונית  הצטרפו 

בני 65, ו-40 אשר קשרו את עצמם לחשדות.

נעצרו השודדים
משפחה שכזו: אב ובנו נעצרו שבוע שעבר 
בתאריך  כזכור  ברק.  בבני  מזוין  לשוד  בחשד 
4.9.15 אירע שוד מזוין בסוכנות נסיעות 'רביבו 

טורס' ברחוב שלמה המלך בבני ברק.
לשוד,  להתנגד  ניסה  אשר  הסוכנות,  בעל 
אשר  האישי,  תיקו  גם  ובצווארו.  בידו  נדקר 

הכיל מאות אלפי שקלים נחטף מידו.
הצח"מ  חוקרי  של  מאומצת  פעילות  לאחר 
קובי  רפ"ק  של  בפיקודו  דן'  'מרחב  במשטרת 
גטניו, עצרו בשבוע שעבר אב ובנו בני 44, 20 
תושבי בקעת אונו שחשודים במעשה. השניים, 
הובאו  להם,  המיוחס  את  מכחישים  אשר 

להארכת מעצר בבית משפט השלום בת"א.

ביקור חג והודיה 

אבידר  אלון  רבי  הרה"ג  הנבחר  הדיין 
שליט"א הגיע מלווה בסגן שר הרווחה חה"כ 
הרב  הגאון  של  לסוכתו  במיוחד  נהרי  משולם 
בד"ץ  ואב"ד  יו"ר  שליט"א,  מחפוד  שלמה 
ביקור  לצורך  תימן,  רבני  ומגדולי  דעה'  'יורה 
בשביל  ובעיקר  החדשה  השנה  לקראת  חג 
להודות לו על שעמד מאחורי בחירתו בבחירות 

האחרונות למינוי דיינים.
בחביבות  קיבלם  שליט"א  מחפוד  הגר"ש 
יתירה ובירכם שיזכו להצליח בתפקידם לקדש 

שם שמים ושלא תצא תקלה מתחת ידם. 

קצרצרים: 
 מזל"ט: לחבר מועצת העיר הרב שלמה 

קוסטליץ לרגל הבר מצווה לבנו.

 כן ירבו: ממרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
נמסר כי רק ביום כיפור נולדו בעקבות הצום 54 
יציאת  לשעת  ועד  כיפור  יום  מכניסת  תינוקות 

החג. כל הלידות עברו ב"ה בשלום.

רבי  הרה"ח  נפטר  שעבר  בשבוע  בד"ה:   
ישראל צבי מונדרי ז"ל חסיד גור, מתנדב זק"א, 
למגר  שפעל  בב"ב  הצניעות  משמרת  ממקימי 
בחנויות  חילונית  עיתונות  מכירת  תופעת  את 

ברחוב ר"ע בעיר.
בתאונת  קשה  באורח  נפצע  שנה  חצי  לפני 
כשהוא  החולים  בבית  אושפז  ומאז  דרכים 
והוא השיב את  ומורשם. מצבו הדרדר  מורדם 

נשמתו ליוצרה. 

אברך  נפטר  החג  לפני  ו'  ביום  בד"ה:   
מאבק  לאחר  הרצוג  מקרית  ז"ל  שטרן  שמעון 
ממושך של ארבע שנים במחלה הנוראה. היה 
 14 של  ציפייה  לאחר  שנולד  להוריו  יחיד  בן 

שנים.

          כ"ד בתשרי תשע"ו 7/10/15

צילום דוד זר

 צילום: השומרים 

במהלך לימודים מרתקים תוכשרו לעסוק בתכנון ועיצוב מבנים 
ולהטביע את חותמכם בעולם האדריכלות

הנדסאי אדריכלות משתלבים בעבודה במוסדות צבור, 
מוסדות ממשלתיים ועירוניים, 

בועדות לבנין ערים, במשרדי תכנון וכן כעצמאי.

הירשמו כעת למגמת 

הנדסאי
אדריכלות

יש לנו תכנית בשבילך! 

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

׳המרכז החרדי'- האשראי שלך להתפרנס בכבוד

משרד הכלכלה

מימון מלא 
לגברים. בכפוף לאישור מה"ט 

ההרשמה
 למגוון הקורסים

 מסתיימת

יש לנו תכנית בשבילך! יש לנו תכנית בשבילך! 

 לוי
מאיר

כלות
אדרי

סאי 
הנד

מ.ר

432
ה/01

 לוי
מאיר

כלות
אדרי

סאי 
הנד

מ.ר

432
ה/01

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

בני ברק: רח' בן נון 2,  מאחורי מכון מור 

03-5701717 לפרטים: 
ירושלים  בני ברק  אשדוד  מודיעין עילית  חיפה  בית שמש

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

נשים קורסי בוקר / גברים קורסי ערב

הזדמנות 
אחרונה 

להצטרף למכינה 
הנוספת לגברים 
שתפתח אי"ה 
בר"ח חשון 13.10.15

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

׳המרכז החרדי'- האשראי שלך להתפרנס בכבוד

משרד הכלכלה

מימון מלא 
לגברים. בכפוף לאישור מה"ט 

לאור 
הביקוש הרב 
מכינה נוספת תפתח 

אי"ה בר"ח חשון

מקצוע מבוקש שיפתח בפניך 
מגוון אפיקי תעסוקה משתלמים 

כעצמאי או בחברות הגדולות במשק

הנדסאי חשמל

אתם יושבים 
על השאלטר!

הנדסאי חשמל עובר הכשרה מעמיקה ויסודית בתחום מערכות אנרגיה 
והספק חשמליות ומערכות פיקוד ובקרה ומתפקד כסמכות מקצועית 

מיומנת בתחומי התכנון, ההתקנה, הפיקוח והתחזוקה.

ההרשמה
 למגוון הקורסים

 מסתיימת

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

בני ברק: רח' בן נון 2,  מאחורי מכון מור 

03-5701717 לפרטים: 
ירושלים  בני ברק  אשדוד  מודיעין עילית  חיפה  בית שמש

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

הזדמנות 
אחרונה 

להצטרף למכינה 
הנוספת לגברים 
שתפתח אי"ה 
בר"ח חשון 13.10.15



הגיעו חליפות DABOSS חתנים מעוצבות קולקציה חדשה!!!

המבצעים בחנות בר’ עקיבא 122 בלבד צ. לפלאפל

אבי - אופנה לגבר
ר’ עקיבא 122 טל. 03-6194838 

75

עד290 450
&&

חיסול חליפות קולקציית 2015

מבחר גדול של עניבותמכנסיים במבחר דגמים

100  3 

חולצות מעורב כותנה

OHHA DABOSS מבית

120 = 1+1&

חולצה 100% כותנה 
+ עניבה

120 &

& &
ב-

רבי עקיבא 120 ב״ב. טל: 03-5591989
BOYSאבי

2206070מ-החל  ש”חש”חש”ח מ-החל מ-החל 

חולצות OHHAמכנסייםחליפות
מדוגמות צבעוניות 100% כותנה

חבל לפספס!

מ-החל 

AVI
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האברך שהתמוטט בכל 
נדרי נפטר בחול המועד
 בבית החולים 'שיבא' בתל השומר נפטר בחול 
המועד האברך הרה"ח רבי אהרן בעריש דב 

גשטטנר ז"ל כשהוא בן 39
מאת: עוזי ברק

החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
בחול  נפטר  השומר  בתל  'שיבא' 
המועד האברך הרב החסיד רבי אהרן 
בן  כשהוא  ז"ל  גשטטנר  דב  בעריש 
39 מראשי קהילת ויז'ניץ בבית שמש 

פתאום  לפתע  שהתמוטט  לאחר 
בדרכו  הכיפורים  יום  בערב 

בבית  נדרי'  'כל  לתפילת 
חסידי  'מרכז  המדרש 

ויז'ניץ' בבני ברק. 
הטיפול  במהלך 
החולים  בבית 
כי  התברר  בגשטטנר 
מדימום  סובל  הוא 
כל  במשך  קשה  מוחי 

הימים עד לחול המועד 
להציל  הרופאים  ניסו 

הגזירה  נגזרה  אך  חייו  את 
והוא השיב את נשמתו ליוצרה. 

לברכו  יצא  אף  מויז'ניץ  האדמו"ר 
התרת  לו  ערך  ואף  החולים  בבית 

נדרים. 
חסידי ויז'ניץ מספרים עליו כי הוא 
לכל  פנים  שהאיר  מיוחד  אברך  היה 
עליו  ניכר  היה  מיוחדת.  בצורה  אחד 
תרומיות  מידות  כבעל  הליכותיו  בכל 

מיוחדות. 

יצאה בחול המועד מבית  הלווייתו 
ויז'ניץ'  חסידי  'מרכז  הגדול  המדרש 

בהשתתפות מאות חסידי ויז'ניץ 
נכנסו  הלוויה  מסע  צאת  קודם 
האדמו"ר  של  לחדרו  המשפחה  בני 

שחיזקם ועודדם. 
האדמו"ר  כ"ק  לו  ספד  בהלוויה 
דב  אהרן  "ר'  ואמר:  מויז'ניץ 
היה  הוא  ציבור  קרבן  הוא 
עשו  הקהילה.  מחשובי 
את המקסימום שאפשר 
להציל  כדי  לעשות 
נעמוד  אנחנו  אותו. 
לימין המשפחה לחתן 
והוסיף  הילדים".  את 
אמר  "מישהו  ואמר: 
החסידים  שאמש  לי 
בקריאת  בלילה  בכו 
תהילים לרפואתו, באופן 
רבם  על  חסידים  שאפילו 

אינם בוכים כך". 
הערב  בוטלה  הטרגדיה  בעקבות 
סעודת האושפיזין בראשות האדמו"ר, 
ויז'ניץ  חסידי  במרכז  הגדולה  בסוכה 

בבני ברק.
מבורך  ישרים  דור  אחריו  הותיר 
ללא  שנשארו  יתומים  ילדים  שמונה 
ובת  חתן,  בן  שמתוכם  ומשענת  אב 

מאורסת.

קרית הרצוג

שיעורי תורה ושמחת 
בית השואבה

מאת: יאיר פלד

התרוממות וקורת רוח מרובה 
לתושבי קרית הרצוג ופרדס כץ 
לסיועם  הודות  החג  במהלך 
בני  עיריית  ראש  של  הנדיב 
ומנהל  זייברט  חנוך  הרב  ברק 
מחלקת תרבות הרב יעקב רוזן, 
התקיימה שמחת בית השואבה 
בליווי  הרצוג  בקרית  המרכזית 
רב  קהל  ובהשתתפות  תזמורת 
מתושבי  אברכים  מאות  של 
האירוע  לה.  ומחוצה  השכונה 
דחוה"מ  ב'  רביעי  ביום  נערך 
הקטנות  השעות  לתוך  ונמשך 
שמחה  מתוך  הלילה  של 

והתרוממות הנפש.
היה  החג  במהלך  כמו"כ, 
חיים  שוקק  מקום  הכנסת  בית 
לאחר  וזאת  ערב  עד  מבוקר 
שמידי יום הגיעו רבנים למסור 
ביום  דיומא.  בענייני  שיעורים 
שלישי א' דחוה"מ נשא דברים 
המגיד  תפילה  בענייני  נלהבים 
חזקיהו  רבי  הגאון  מישרים 

שליט"א,  קרלנשטיין  יוסף 
ביום רביעי ב דחוה"מ בהלכות 
המרא  ע"י  המינים  ארבעת 
ישעיהו  רבי  הגאון  דאתרא 
חמישי  ביום  שליט"א,  פרנקל 
ג' דחוה"מ בענייני חג הסוכות 
דיסקין  אליהו  רבי  הגאון  ע"י 
נתיב  ישיבת  מראשי  שליט"א 
חוה"מ  שבת  בליל  הדעת, 
בענייני מגילת קהלת ע"י הגאון 

שליט"א  איתן  זאב  משה  רבי 
ר"מ בישיבת נתיבות החכמה.

ציבור המתפללים, הלומדים 
ובאי בית המדרש הודו לגבאים 
המסורים על פעילותם המרובה 
החג  בימי  ובפרט  השוטפת 
והן  השיעורים  כל  בארגון  הן 
בשמחת בית השואבה שנערכה 
בסיועם של ראש העיר ומחלקת 

התרבות.

הרב אהרון דב 
גשטטנר זצ"ל 
)צילום: יהושע 

פרוכטר(

 הקריירה שלך 
בתחום היופי

 מתחילה 
בחגים!

הרשמי עכשיו לקורס בניית ציפורניים או פדיקור -מניקור 
בין הנרשמות בתקופת החגים יוגרלו פרסים בשווי כולל של 

 ₪ 100,000 

  רח' המכבים 17 פ"ת
073-7692696

סניף פתח-תקווה
תקופת המבצע 1.9.2015-30.10.2015, ט.ל.ח. בכפוף לתקנות המבצע, החברה רשאית לסיים את המבצע ללא הודעה מוקדמת.

 3
 חבילות 

"פתיחת עסק"

18
 קורסים 
מקצועיים

10
 OPI ערכות

יוקרתיות

ח
ל.

ט.

אצלנו השתלים במחיר של גשרים!
בלי לוותר על איכות ומקצועיות
הכנס עוד היום לאבחון וייעוץ חינם

 ע"י מיטב הרופאים

מחיר מיוחד
לבני תורה ואברכים

מתלבט 
שתל או גשר?

מרפאת שיניים

כי על איכות לא מוותרים!
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ירושלים:
כנפי נשרים 15 בית

התאומים, גבעת שאול

בני ברק:
רח’ יהודה הלוי 25
פינת רבי עקיבא

אלעד:
רח' יונתן בן עוזיאל

32, )בחניה(

בית שמש:
רח' שפת אמת
32 בית שמש

אשדוד:
רח' רבי מאיר

בעל הנס 26 רובע ז'

מוקד ארצי: 03-5045000 נשמח לעמוד לשירותכם באחד מהסניפים הבאים:

הן
 כ

לי
גי

אל תאמרו מחר
פן יהיה קררר

מחירי טרום חורף בשיא החשמל והמיזוג!

מקדימים את החורף עם מיזוג חסכוני ומשתלם

ניתן לקבל התקנה יהודית איכותית ואחריות כפולה!
גם במחירים הזולים ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מזגן לסלון
₪2090 

סה"כ

סה"כ

₪ 58
ל-36 חודשים

מזגן לחדר שינה
₪1090 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
30

סה"כ

₪6790 

סה"כ

     מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה 6 ק”ג 

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה ₪5890 

סה"כ

סה"כ

₪164
ל-36 חודשים

מקרר
+ מכונת כביסה

+ תנור חד תאי ₪2990 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
83

סה"כסה"כ

₪189
ל-36 חודשים

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

מייבשי כביסה
מהמותגים המובילים 

במחירים שחבל לתלות!

אספקה
מיידית!

ל-36 חודשים
29

החל מ-

₪

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

מקררי
סמסונג

במחירים
הכי זולים!

מכונות
כביסה

במגוון ענק

תנורים
דו תאיים

במגוון ענק

במחירים
הכי זולים!

מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח
ביותר לחימום הבית בחורף

נתוני אמת מוכיחים:

במחירים
הכי זולים!

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

החשמל
והמיזוג

מאת: מנדי כץ

האירועים  בשל  ייחקק  הזה  הסוכות  חג 
עם  חלקנו  מנת  והפיגועים שהיו  הכואבים 
של  בעיצומו  יקרים  יהודים  של  הירצחם 

חול המועד.
הרעוע,  הביטחוני  המצב  אף  על  אולם, 
למעמד  הגיעו  אדם,  בני  אלפי  עשרות 
המסורתי הקבע של ברכת הכהנים ההמונית 

המתקיימת מידי חול המועד.
לחוות  נפעמנו  שוב  חג  של  בעיצומו 
עמך  רבבות  בהתאסף  ישראל,  של  כבודם 
עין,  ומרהיב  ענק  בפסיפס  ישראל  בית 
המסורתי  במעמד   - כהונה"  "כתר  והפעם 
ע"י  המונית  כהנים  ברכת  של  והעוצמתי 
נשאבים  קסמים  כבחבלי  המערבי.  הכותל 
כמה.  יודע  המי  בפעם  למעמד,  המונים 
ישראל!  כעמך  מי  ועולים:  צפים  הרגשות 
מה מוציא את ההמונים לרחובה של עיר? 
מה מושך אותם להטלטל בדרכים ולפקוד 

את אבני הכותל? אשריך ישראל!
ירושלים  מאנשי  הרעיון,  ויוזם  מחולל 
זצ"ל,  גפנר  מנדל  רבי  הגה"צ  מעלה,  של 
שבעידודם של גדולי ומאורי הדור הקודם, 
מסר את נפשו לחדש מסורת עתיקה מימיו 
מאלף  למעלה  לפני  גאון  האי  רב  של 
שנה! צאצאיו ממשיכי דרכו מקיימים את 
צוואתו להמשיך את המסורת באווירת הוד 
התפלה  נוסח  פעם.  של  בניחוח  קדומים, 
שורשי,  חסידי  בנוסח  רב,  ברגש  נאמרת 
בנו  צאצאיו.  ניגשים  התיבה  לפני  כאשר 
הרב מרדכי יצחק שליט"א-בתפלת שחרית. 
תפלת 'הלל' נכדו הרב ברוך גפנר שליט"א. 
הכהנים"  "ברכת  נאמרת  מיוחדת  בנעימה 
שליט"א.  ברנדוויין  ברוך  הרב  נכדו  ע"י 
על  עצומה  והתעוררות  רב  רגש  המעורר 
רב,  ובקשב  בדומיה  העומדים  רבבות  פני 

להתברך מפיהם של מאות הכהנים.
בראש  העומד  של  מפיו  מוסף  תפלת 
הכותל  רב  רבה,  במסירות  המעמד  ניהול 
המנווט  שליט"א,  רבינוביץ  שמואל  הרב 
יומם  הלוגיסטיקה  כל  תיאום  רב  בכישרון 
למורשת  הקרן  ע"י  השעון,  סביב  ולילה 

הכותל שבראשותו.
מעמד  התקיים  הנשגב,  המעמד  בתום 
"קבלת עול מלכות שמים" ע"י הרב מרדכי 
ההמונים  את  הסוחף  שליט"א  גפנר  יצחק 
תהלים  ופרקי  המרגש.  בקולו  לבו  מנהמת 
ע"י הרבנים הראשיים לישראל ורב הכותל.

ההמונים שגדשו את רחבת הכותל על כל 
בכל  דרכם  את  שפילסו  הרבבות  מפלסיו, 
והאלפים  הכותל,  אל  המובילות  הדרכים 
ונקודות המצפה  הרבים שעמדו על הגגות 
לא  הנשגבים,  ברגעים  הכותל  עבר  אל 
אותה  הרוחנית  החוויה  את  לנצח  ישכחו 

חוו ברגעי הדומיה.

ברכת כהנים המונית 
ע"י הכותל המערבי
 על אף המצב הבטחוני הרעוע, עשרות אלפי בני אדם הגיעו לברכת הכהנים המסורתית 

שהתקיימה ברחבת הכותל המערבי



פתוח מ-8:00 בבוקר עד 15:00 בצהריים

חניה חינם בכניסה למסעדה
או מאחורי המסעדה

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

סלטים
חציל במיונז 
חציל מטוגן 
סלק אדום 

גזר מרוקאי 
גזר בתחמיץ 
סלט טורקי 

מטבוחה פיקנטי 
מלפפון בתחמיץ 

חילבה 
חומוס

סלט כבד קצוץ
סלט ביצים 

סחוג 
טחינה 

כרוב לבן במיונז

תוספות
אורז לבן

אורז צהוב
אורז עם גזר
תפו“א אנה

תפו“א סירות
תפו“א קוביות

ירקות
אפונה וגזר

בטטה בדבש
גזר צימעס גמדי

שעועית ירוקה ברוטב
זיתים מרוקאים

טנזיה
קוסקוס

פסטה בולונז
פתיתים

מרק ירקות
אנטי פסטי ירקות

₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 8.90
₪ 5.90
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80

(המחירים ל-100 גר‘)

(המחירים ל-100 גר‘)

(המחירים ל-100 גר‘)

(המחירים 
ל-100 גר‘)

₪ 8.90
₪ 7.60
₪ 5.90
₪ 11.90
₪ 7.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 25.00
₪ 5.30
₪ 5.30
₪ 7.90
₪ 4.50
₪ 10.00
₪ 10.00

מנות ראשונות 
פילה מושט 

דג נסיכה פיקנטי
דג סול בטמפורה 

פילה סלמון 
גפילטע פיש 

מפרום ממולא בשר
מוסקה ממולא בשר

מרק בשר תימני (ליטר)
סיגרים/פסטלים

קובה/אגרול
קרעפלאך בשר

קרעפלאך תפו“א
קיגל אטריות (תבנית)

קיגל תפו“א (תבנית)

עיקריות 
לשון בקר

ברוטב פטריות
גולש בשר

צלי בקר ברוטב פטריות
חמין עם בשר

כרעיים עוף בצ‘ילי
כרעיים עוף פיקנטי

מוקפץ חזה עוף עם 
ירקות
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שירות 
משלוחים
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האינתיפאדה השלישית
ארבעה יהודים נרצחו על קידוש ה' בתוך 48 
שעות - בשני פיגועי טרור מזעזעים בשומרון 

ובלב ירושלים  הפרות הסדר של ערביי 
ירושלים והפלסטינים ממשיכות: טרור האבנים 
ובקבוקי התבערה - לשיא של שנים  בשבועות 

הקרובים ישהו בירושלים כ- 2,000 שוטרים 
שהובאו מכל הארץ והוקמו מפקדות משותפות 

לשב"כ ולמשטרה  הוֹשִׁיָעה ֶאת ַעמֶָּך

מאת: מנדי ריזל

"זמן שמחתנו" נהפך לאבל ושכול: הטרור 
ברשות  הטרור  וארגוני  ישראל  ערביי  של 
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המשך בעמוד 14

הרב אהרון בניטה הי"דהרב נחמיה לביא הי"דהרב איתם הנקין הי"ד
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בן גוריון וז׳בוטינסקי נפגשים בסושי רול

אסיאתית. חלבית. כשרה למהדרין

מסתבר שזה הסושי הכי טוב בארץ נקודה

מסעדה  רול.  סושי  את  למצוא  תוכלו  גן,  ברמת  גוריון  בן   - ז׳בוטינסקי  הרחובות  בפינת 
ומדויקות  מעוצבות  המנות  מיוחדת,  האווירה  רול  בסושי  למהדרין.  כשרה  חלבית   אסיאתית 
במיוחד! להגיע  שווה  בארץ.  ביותר  הטוב  הסושי  שזהו  אומרים  דבר  מביני  טעם!  איזה  שמיטה לחומראוהטעם, 



יוני נתניהו 29 קניון הגבעה גבעת שמואל
ש. פתיחה: א‘ - ה‘: 11:00-23:00 שישי וערבי חג: 07:00 - 14:00

0509551999  03-7162000 טלפון: 

אולם אירועים 

עד 110 איש

בהנהלה 
חדשה

גלאט כשר

שירותי קייטרינג | הזמנות לאירועים
שבע ברכות | בר/ בת מצווה/ ימי הולדת

ימי שישי וערבי חג: יריד אוכל מוכן
מבחר סלטים | בשרים | דגים ותוספות

מבצע עסקיות

קבב | חזה עוף | לבבות 
| כבד | שניצל בפיתה |

 לאפה + שתייה 

&30&48
לאדם64& החל מ- 

מנת ילדים 
המבורגר | שניצלונים + 

ציפס + כוס שתייה 

רק 

Happy hour
בכל ערב החל מהשעה 19:00 1+1 

על הבירות מהחבית

24

מעבדת מחשבים ניידים ונייחים
היחידה בגבעת שמואל!

בהזדמנות בהזדמנות בהזדמנות בהזדמנותבהזדמנות בהזדמנות בהזדמנות בהזדמנותבהזדמנות בהזדמנות בהזדמנות בהזדמנות
מחשב נייח קומפלט

1,695

 מעבד אינטל
G3250 3Ghz 

 לוח אם
H91M אינטל 

4GB DDR3 1600 זכרון 
SATA3 דיסק קשיח חצי טרה 

LED 20 מסך 
 מקלדת + עכבר אופטי

טאבלט
7 אינצ'

295

מחשב נייד

2,295

 מסך 15.6
4GB זכרון 

I3 מעבד 
GB 500 דיסק 

מבצע
GAMING מארז 

ASUS H97 PRO לוח אם 
I5 4690 מעבד 

Kingston HyperX 8 GB זכרון 
Nvidia GTX960 Gaming DDR5 כ.מסך  

1T WD דיסק 
X22 4,650 צורב

מבצע
 מארז יוקרתי
B85 לוח אם 

intel I5 מעבד 
4GB 1600 MHZ זכרון 

1TB דיסק 
X22 2,299 צורב

מבצע
 מארז יוקרתי
H91 לוח אם 

intel I3 מעבד 
4GB 1600 MHZ זכרון 

500GB דיסק 
X22 1,690 צורב

מתנה
בשווי 200 ש"ח

לכל רוכש
מחשב זה!

אוזניות קשת
צבעוניות

99

A111 רמקול

175

סט מקלדת
ועכבר אלחוטי

75

דיסק און קי 
8GB

2929

אוזניות
כפתור

19
כאן ניתן להשיג

דיו מקורי של כל החברות
מספקים מחשב חלופי

בהתאם למלאי 
לרשותכם חניה חינם!

בס"ד

במבחר צבעים

* התמונות להמחשה בלבד *המחירים מוגבלים בזמן *ט.ל.ח.

2,295

 מסך 15.6
4GB זכרון 

I3 מעבד 
GB  דיסק 500
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שמחת- במוצאי  המחבלים.  את  ועצרו 
נלכדו,  הרוצחים  כי  לפרסום  הותר  תורה 
ארגון  של  בהתארגנות  מדובר  ושאכן 

הטרור חמאס.
כי  עיתונות'  ל'קו  אמר  בשב"כ  גורם 
"מעצרם של חברי החוליה, כיממה לאחר 
פעילות  בזכות  התאפשר  הפיגוע,  ביצוע 
לשב"כ,  משותפת  ומבצעית  מודיעינית 
צה"ל ומשטרת ישראל. העצורים הועברו 
במעורבותם  והודו  השב"כ  לחקירת 
ז"ל.  הנקין  הזוג  בני  נרצחו  בו  בפיגוע 

החשודים הודו גם בפיגועי ירי נוספים.

 טבח בדרך לכותל

טרם  השומרון  קדושי  של  דמם  ובעוד 
מוהנד  אחר:  מזעזע  פיגוע  בוצע  יבש, 
הרשות  תושב  מחבל  ה-19,  בן  שפיק 
הגיא  ברחוב  סכין  עם  צעד  הפלסטינית 
בעיר העתיקה, וכשהבחין במשפחת בנט 
שהגיעו  עילית  ביתר  תושבי   – )בניטה( 
הר"ר  האב,  את  דקר   - בבירה  לשבות 
המחבל  עם  להיאבק  ניסה  הלה  אהרון. 
המשיך  המחבל  אך  שהכריעו,  וכמעט 
נפל  החסידי  שהאברך  עד  אותו  לדקור 

שדוד. 
נחמיה  הברב  שמע  הכאב  זעקות  את 
'עטרת  בישיבת  כר"מ  שכיהן  לביא, 
במשך  העתיקה  בעיר  והתגורר  כוהנים' 
23 שנה. הוא רץ מביתו עם נשקו האישי, 
אך המחבל הצליח לפגוע גם בו ולחטוף 
את נשקו. במקביל, רעייתו של בנט, הגב' 
להזעיק  רצה   – היא  אף  שנפצעה  אדל, 
עזרה, כשסכין תקועה בגבה. בדרכה היא 
בשוק  הערביים  הרוכלים  בפני  התחננה 
שיצילו את חייה ואף הבטיחה להם סכום 
של מיליון שקלים, אך אלו בעטו בה, ירקו 
עליה ואמרו כי הם מייחלים למותה. "כל 
הדרך שרצתי אני שומעת קללות, ירקו לי 
לפנים, החטיפו לי סטירות. הסכין הייתה 
בפרצוף,  בוקסים  לו  נתן  בעלי  עלי.  עוד 
לו  ויש  גדול  בעלי  כי  איתו,  נלחם  ממש 
לא  ואני  לעומתו.  קטן  מאוד  והוא  כוח 
מתחיל  ומסביבנו  פה.  קורה  מה  מבינה 
להיות המון אדם של ערבים שמסתכלים 
ורואים את המקרה ולא פוצים פה, ואפילו 
כוחות  עד  רצתי  ומחייכים.  צוחקים 
'אני  להם:  ואמרתי  למעלה,  הביטחון 
שם  שלי  התינוקות  ושני  ובעלי  פצועה 
והם לבד, בעלי כולו דקור, אני לא יודעת 

מה איתו".
'יואב' ושל לוחמי מג"ב  לוחמי יחידת 
שאליהם  ירושלים,  את  שמתגברים 
בעוד   – במקום  בה  לטפל  החלו  הגיעה, 
ממנו  הכיוון  לעבר  רץ  מהכוח  שחלק 
לירות  שניסה  המחבל  את  וחיסל  הגיעה 

לעברם. מפקד מחוז ירושלים ניצב צ'יקו 
ואמר  פעילותם המהירה  את  אדרי שיבח 
כי "השוטרים פועלים בסביבה בה הכול 
להגיב  ונאלצים  לכאורה  רגיל  נראה 
אירוע.  כשמתרחש  וביעילות  במהירות 
וחצי  דקה  ותוך  מהם  כמצופה  פעלו  הם 
של  לחיסולו  הביאו  האירוע  מתחילת 
בחפים  פגיעה  המשך  ומנעו  המחבל 

מפשע".
בתחילה  הוגדר  בנט  הגב'  של  מצבה 
הורדמה  והיא  יציב  ולא  מאוד  קשה 
היא  שמיים  בחסדי  אך  והונשמה, 
שמחת-תורה  ובערב  סכנה  מכלל  יצאה 
התעוררה ומצבה מוגדר כעת בינוני. בנם 
ירי  פצע  עם  פונה  הזוג  של  השנתיים  בן 

ברגל ומצבו מוגדר קל. 
שנרצח  בנט,  הקדוש  של  בהלווייתו 
בגיל 22 בלבד, השתתפו מאות. הוא נטמן 
בחלקת ברסלב בהר המנוחות בירושלים, 
שהתעקש  הצבא,  עם  מחלוקת  לאחר 
הרצל  בהר  צבאית  לוויה  לקיים  בתחילה 
לאור העובדה שאהרון התגייס לאחרונה 

ל'נצח יהודה'.
לביא  נחמיה  הרב  של  בהלווייתו  גם 
השתתפו  מירושלים,  ה-41  בן  )לוי(, 
ושבעה  אלפים. הוא הותיר אחריו אישה 

ילדים.

 "הוא מחבל, תירו בו"

בעיר  הפיגוע  לאחר  אחדות  שעות 
העתיקה, בוצע פיגוע דקירה נוסף בבירה: 
עיסאוויה  שכונת  תושב  עלון,  פאדי 
לחייו,  ה-20  בשנות  ירושלים  במזרח 
תן  "אללה,  המשפט  את  ב'טוויטר'  צייץ 
ניצחון לשאהידים בפלסטין על המדכאים 
ויצא מביתו  גדולה  היהודים", לקח סכין 
במטרה לרצוח יהודים. בצומת הרחובות 
בשני  פגש  הוא  ההנדסה,  וחיל  הנביאים 
ודקר את אחד מהם, משה  ישיבה  בחורי 
ובגבו. חברו של  בן ה-15, בחזהו  מלכה 
והלה  מדמיע  גז  על המחבל  ריסס  מלכה 
לבית- בינוני  במצב  פונה  והפצוע  נמלט 

החולים 'שערי צדק'.
הסמוך  בר-לב  לרחוב  המשיך  המחבל 
דלקו  סכין  עם  בו  שהבחינו  ושוטרים 
אחריו, אך הוא התגרה בהם וסירב לזרוק 

אותה.
נראים  מהמקום  וידאו  בתיעוד 
אקדחים  אוחזים  כשהם  השוטרים 
אורח  כשעוברי  המחבל,  מול  שלופים 
מחבל,  "הוא  וצועקים:  סביב  מתאספים 
מורטות  שניות  מספר  כעבור  בו".  תירו 
עצבים הגיעה למקום ניידת נוספת ופאדי 
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בפעולה מהירה, ירו בו מטווח קצר והוא 

התמוטט ומת במקום.

המשך מעמוד 12

הלוויית בני הזוג הנקין הי"ד                                               )צילום: פלאש 90(

  מתקרבתשערה   

GALIT ITALIA

SCHOOL
גלית איטליה SCHOOL | ללמוד. ליצור. להצליח.

- הרישום לסמסטר חורף בעיצומו -

מקומות אחרונים בקורס עם תעודה מטעם משרד הכלכלה 
התעודה מוכרת להחזר מאגף הרווחה, משרד הקליטה ועוד

מבצעים מיוחדים לנרשמות עד ה - 15.11.15

גלית איטליה סקול, מזמין אותך ללמוד מקצוע מבוקש 
ומשתלם ע"י צוות מורות מוסמכות מהמובילות בתחומן.

| פאנות | פן   קורס יסודי ארוך: ספרות, פאנות, תסרוקות וכימיה 
 תספורות | תסרוקות | קאסטם | כימיה | תיקוני פאות | איפור ביוטי 
עיצוב גבות ושעווה | השתלמויות לפאניות | אביזרים וחומרים מקצועיים 

לפרטים, מידע והרשמה:
סניף ב"ב - גלית: -2514702 054 

ב”ב: ר' עקיבא 62, 03-5708192   



ושבעת וברכת
בטוב טעם ובאיכות משגעת

טעים לחזור לסלטים הטריים, הבשרים העסיסיים, 
 לשרות האדיב ולמחירים העממיים

ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291
שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ“ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

בכשרות מהודרת 
של בד“ץ יורה דעה

משנת

1969



חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // גן  רמת   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

₪פרפקט לייןכל הבית

רק ב-

25,000
משקוף פלסטי עגול / ישר.

עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק פורמייקה

₪ 649 ₪ 618

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים

ניתן  להשיג  בצבע לבן
בגדלים: 90/80/70/60 ס"מ

סופר ליין

₪ 827

גרניט פורצלן

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 49.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 59.90

גרניט פורצלן דמוי פרקטאריחי חיפוי לקיר
לבן מבריק חיתוך לייזר

60X3060X15120X23
למ"ר
למ"ר39.90 ₪

₪ 54.00
למ"ר
₪ 76.00

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 30.10.15 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

מבצע!

כולל מע"מ / דירה   עד 
100 מ"ר / לא כולל 
השיפוץ עבודת  את 

קיים 
במבחר 
צבעים

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות 

פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות

₪ 3,990

מבצע!

 160X90 לבנה,  זכוכית  ניקל,  שולחן 
)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 

לבן, קרם, אפור, שחור

₪ 384₪ 564₪ 470₪ 439

ברז נשלףברז נשלףברז נשלףברז קלאסי

₪ 1,097

למטבח   TOUCH ברז 
נגיעה  ע"י  ניתן לשימוש 
פשוטה בברז, טכנולוגיה 

לחיסכון במים

₪ 295₪ 117

ברז טאצ׳ברזברז

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121
גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 560

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסיארון במבצע מיוחד!

₪ 1,320₪ 1,225

₪ 1,700₪ 1,453 ₪ 656

₪ 1,890₪ 1,700 ₪ 845

60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ 60 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ 80 ס”מ

2 מגירות גבוהות
כולל כיור ומראה

צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור
בגדלים: 120/100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
בגדלים: 120/100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת,

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 120/100/80/60 ס"מ
צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 399
60 ס”מ

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ: מחיר למזומן:

₪ 656

מטבח 
עד 10 מ'

BLUM כולל פרזול
טריקה שקטה

+ תנור + כיריים 
NÖYER

* ניתן  לרכוש את  מוצרי  החשמל  בנפרד  בעלות של 1,790 ₪. מחיר לכיריים 690 ₪. מחיר לתנור 1,100 ₪.

₪ 12,299

60X60 בחיתוך לייזר
באישור מכון התקנים הישראלי

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

למ"ר
₪ 29.90

מחיר
רצפה!

* ניתן להשיג בסניף ראשל"צ בלבד

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30 א'-ה' 9:30-19:00,  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 399
60 ס”מ

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ: מחיר למזומן:

₪ 656

מטבח 
עד 10 מ'

BLUM כולל פרזול
טריקה שקטה

+ תנור + כיריים 
NÖYER

* ניתן  לרכוש את  מוצרי  החשמל  בנפרד  בעלות של 1,790 ₪. מחיר לכיריים 690 ₪. מחיר לתנור 1,100 ₪.

₪ 12,299

60X60 בחיתוך לייזר
באישור מכון התקנים הישראלי

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

למ"ר
₪ 29.90

מחיר
רצפה!

* ניתן להשיג בסניף ראשל"צ בלבד

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30 א'-ה' 9:30-19:00,  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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המכתב נוסח על ידי חבר מועצת החכמים, איש ירושלים 
גדול  לאב  בן  של  בדקדוק  הוקפד  התוכן  יוסף,  דוד  הגר"ד 
בטרם  נשקלה  מילה  כל  אומנותו.  הייתה  הכתובה  שהמילה 
חוברה לחברתה. המכתב הוכן והושלם אך לבסוף לא נשלח. 

כתיבה היתה, אך גמר חתימה - לא.
ערב חג הסוכות, אמורים היו חברי מועצת חכמי התורה של 
ש"ס לשגר לראש-הממשלה מכתב אישי שכולל בחובו הרבה 
יותר מאשר סתם ברכת חג. המכתב נוסח כמעין קריאת חירום 
לנוכח אדי הדלק שהורגשו באוויר הירושלמי – ולא רק בגלל 

קרבתה של הר נוף למסוף הדלק פי גלילות. 
לראש-הממשלה  לפנות  התכוונו  ש"ס  של  התורה  חכמי 
ולבקש ממנו כי ממשלת ישראל תאסור על עליית יהודים להר 
גם ביטחוניים. דובר שם  הבית. הנימוקים היו הלכתיים, אך 
על  ובעיקר  ההיסטורית  זכותנו  על  המוחלטת,  ריבונותנו  על 

קדושת המקום, שדווקא בגללה, יש לאסור את העלייה.
שהתקיימה  בשיחה  נשלח.  לא  לבסוף  אך  נוסח  המכתב 
יתפרש  שהמכתב  חשש  הובע  החכמים  מועצת  חברי  בין 
מועצת  חבר  הלכתית.  כאמירה  ולא  פוליטית  כהתערבות 
החכמים הגר"מ מאיה העלה שיקול נוסף. נתניהו, הוא אמר, 
ולפיכך,  פוליטיים,  אילוצים  עקב  לקריאה  ייענה  לא  ממילא 
כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר 

שאינו נשמע.  
בסופו של דבר נשלח לראש הממשלה מסר בעל-פה ערב 
בניו-יורק. המסר כלל בקשה לעשות  נסיעתו לעצרת האו"ם 
הכל כדי להימנע מהפיכת המאבק על הר הבית למוקד סכסוך 
במכוון  נתניהו  נמנע  הזה,  מהנימוק  שגם  להיות  יכול  דתי. 
במהלך  כבדה,  מילולית  בארטילריה  באבו-מאזן  מלהלום 
נאומו בעצרת האו"ם. אבו מאזן השמיץ וחירף. ביבי העדיף 
להנמיך להבות ולהבטיח את שמירת הפולחן לכל הדתות. לא 

שזה עזר מי-יודע-מה.
את מה שעבר על כולנו בחג ניסוך הדמים האחרון, שמענו 
הליכוד  שרי  דומעות.  בעיניים  וראינו  מצלצלות  באוזניים 
שמפגינים עם אנשי הימין מול בית ראש הממשלה מאשימים 
את כולם – מלבד עצמם: את השמאל שנתן לפלסטינים רובים 
לפני למעלה משני עשורים, את נתניהו ויעלון שמגלים עודף 

מתינות, את הפלסטינים כמובן ואת האמריקאים גם. 
אלא שגם חשבון נפש פנימי צריך לעשות, וזאת מבלי לגמד 
למרחץ  הפלסטינית  ההנהגה  של  המוחלטת  אחריותה  את 
הדמים. הימים הנוראים אומנם חלפו אבל ה'על חטא' האמתי 
מפיהם  סגורים  בחדרים  מושמע  הוא  בציבור.  נאמר  טרם 
ייאמר  לא  לעולם  אך  בראשה,  והעומד  הממשלה  חברי  של 

בתקשורת הכתובה והאלקטרונית. 
את  לרצות  כדי  נחרצות  אמירות  להשמיע  מחויב  ביבי 
המנדטים.  שלושים  את  לו  שהביא  המפורסם  הימני  ה'בייס' 
לדרעי יש על הגב את האיקס מאוסלו שטרם הוסר. כל אמירה 
עם  פעולה  שיתוף  לסוג של  הופכת  מפיו  שיוצאת  ממורכזת 
השמאל. על בנט ומקהלת המעודדים בסיעתו, מיותר להכביר 

מילים.
ויחידה  בפומבי, כולם כאחד מפנים אצבע מאשימה אחת 
ללא  שמסיתים  הרשות  ולמנהיגי  לשולחיהם  למרצחים, 
הפסקה. בחדרי חדרים, הם לא מפסיקים לדבר על הנזק חסר 
התקנה שגורמים לכולנו העולים להר, בראשות אורי אריאל. 
הרשתות  בכל  מכוונת,  כפרובוקציה  שמופצות,  התמונות 

הערביות, משחיזות את סכיני המרצחים.  
ביקורת  למתוח  שהעזו  היחידים  הקואליציה  חברי  שני 
שר  סגן  הם  האחרון,  החג  במהלך  אריאל  אורי  על  פומבית 
האוצר מטעם ש"ס איציק כהן שנחשב לסמן השמאלי בש"ס, 
גפני,  וכן משה  יו"ר מפלגתו,  בקולו את מה שחושב  ואומר 
יו"ר ועדת הכספים. גפני קרא לשר החקלאות להפסיק לדבר 
העגבניות  מחירי  בעליית  לטפל  ולהתחיל  להר  העלייה  על 

שבתחום אחריותו. 

את עמדותיו המתונות, חשבון  לא הסתיר  לגפני שמעולם 
ארוך עם אריאל עוד מהקדנציה הקודמת, כאשר אורי אריאל, 
הכספים  ועדת  כיו"ר  גפני  על-ידי  ופונק  באופוזיציה  שישב 
אריאל  אורי  טובה.  תחת  רעה  השיב  שלמה,  קדנציה  במשך 
לעיר  סר  ובערב  הליטאית,  בישיבת חברון  הסתובב בבקרים 
האבות חברון כדי להחתים את הרב ליאור על תעודת הכשר 
לממשלת לפיד. גפני לא שכח ולא סלח. לא פעם הוא הגדיר 
את אריאל כגדול תוקעי הסכינים. דימוי לא מוצלח במיוחד 

לנוכח האירועים הכואבים.
חושבים,  חבריהם  שיתר  מה  את  בקול  אומרים  וגפני  כהן 
וזה כולל את נפתלי בנט שהשמיע רק לאחרונה באוזני אריה 
דרעי אמירות קשות ונוקבות נגד חבר מפלגתו )בעל כורחו( 
אורי אריאל. כמוהו חושב גם חלק גדול מציבור המתיישבים 
שמתגורר בלב אוכלוסייה פלסטינית עוינת וזקוק לשקט יותר 
מכל אחד אחר. צריך לשמוע מה אומר בשיחות סגורות סגן 
ראש השב"כ היוצא והמפכ"ל המיועד, עוד אחד שמעולם לא 

נחשד בנטיות שמאלניות. 
איציק  של  מפיו  החג  בערב  כאן  שהושמעה  הקריאה  את 
בעוצמת  כיום  להשמיע  צריך  מההר",  רדו  "משוגעים,  כהן: 
ראש  בית  מול  המפגינים  מקולות  פחותה  שאינה  דציבלים 

הממשלה.

לוחות שניות

את  לבלות  המורחבת  נתניהו  משפחת  תכננה  כך  לא 
עם  תכף  החלו  התקלות  יורק.  בניו  הסוכות  חג  של  הוויקנד 
ההמראה, ולא מדובר רק בכשל שגרם לראש-הממשלה לטוס 
כשהוא  הגראד,  שיגור  על  שעות   12 במשך  להתעדכן  מבלי 
הבחירות  ערב  לפיד  יאיר  שניסח  כפי  מנותק-מנותק-מנותק, 

האחרונות.
התקלה הראשונה הייתה חקירתה של היועצת הכי ותיקה 
ביתה  על  פשטו  החוקרים  לרנר.  פרח  גב'  בלשכתו,  ואמינה 
בבוקר ההמראה של נתניהו ובסביבת ראש-הממשלה רוויית 
הפרנויה היה מי שראה בכך מעין תג מחיר משטרתי למינוי 

מפכ"ל חיצוני. 
השעייתה הצפויה של לרנר היא יותר ממכה קלה בכנף. לא 
רק לנתניהו אלא גם לחברים החרדים שלרנר היוותה עבורם 
ממשלת  אופוזיציית  של  הקשה  בתקופה  גם  אמינה,  כתובת 
מייחסים  לחקירה  שהובילה  המידע  הדלפת  את  בנט-לפיד. 
לשעבר  הלשכה  מבכירי  לשניים  ראש-הממשלה  בלשכת 
 - ההשפעה  למעגל  מחוץ  אל  הסלולה  דרכם  את  שמצאו 
ומאשימים בכך את הגברת. לא הרעייה אלא הנחקרת הטריה. 
גם החשדות הללו, אומרים משהו על ראש הממשלה - שחוסן 
ורוגע פנימי בלשכתו, אמורים להיות מפתח חיוני להצלחתו.

לנתניהו נתקע השרימפס בגרון כשצפה מרחוק גם בתמונות 
עם  יחד  ומשפחותיהם,  איווט  דרעי,  נראו  בהן  מחשידות 
ישראל יהושע, בני נחמיה, אבי אבוחצירא ומשה ליאון תחת 
מכירים  אומנם  אתם  האמורה  מהרשימה  אחת.  סכך  קורת 
בעיקר את דרעי, איווט וליאון, אך בלשכת רה"מ מכירים גם 
את שאר הנפשות המוזכרות ומבינים שהחברים נכחו שם לא 

רק על תקן קישוטים לסוכה. 
כבן  לשולחן  מסב  תורה,  שמחת  ערב  שוב,  נצפה  איווט 
משפחה ומרים כוס יין 'לחיים' בצוותא עם משה ליאון בשמחת 
איווט לשידור מספר  לבין עלה  בין  דרעי.  לנכדו של  הברית 
מורם  בראש  הליכתו  מאז  לראשונה  במכוון,  ונמנע  פעמים 
בהסכמים  לחרדים  נתניהו  כניעת  את  מלתקוף  לאופוזיציה, 
הקואליציוניים. זה קרה אחרי שבמפגש הראשון הפציר דרעי 
באיווט לחדול מלתקוף את החרדים: "אפילו לפיד הבין שזה 
כבר לא טרנד, אז שדווקא אתה תתקוף אותנו? הרי אף פעם 
לא היית כזה", אמר דרעי בכאב. הנוכחים הנהנו בראשיהם. 

איווט שמע ושתק. 
עוד נחיה ונראה האם גם אחרי החגים יוסיף איווט לשבת 
את  שלף  כבר  דרעי  מעמד  באותו  אבל  שלום,  בסוכת  עמנו 
הוא  יישמר,  לחרדים  איווט  בין  הציר השקט  אם  הסוכרייה: 
לראשות  ליאון  משה  את  הבאות  בבחירות  במשותף  יריץ 
גם  יקרה  זה  הבאה  שבפעם  להניח  סביר  הבירה.  עיריית 
וגבבה.  קש  מברקת  שאוכלת  המרכזית  הסיעה  בתמיכת 
של  ראשו  על  שוברו  ליאון  משה  של  הראשונות  הלוחות 

איווט. לוחות שניות עשויות להסיר את החרפה.
תמונות של שני החברים הטובים מסבים לפגישות תכופות 
באיגוף  קשות.  ברמות  בחילות  לביבי  גורמות  ויין,  בשר  על 
של ליברמן מימין הוא רואה את השורש שהצמיח בחצר ביתו 
מפגינים מתוך מפלגתו. חידוש הברית החדשה-ישנה, מבשר 
זה  הרחוקה,  מניו-יורק  קרובה.  פורענות  על  ביבי  לדידו של 

נראה עוד יותר רע.

 ערבה חבוטה

כחלון.  של  מכיוונו  גם  בצרורות  באו  ביבי  של  הצרות 
מתוך  בית-המשפט,  החלטת  על-פי  שפורסמו,  הציטוטים 
הזוג  בני  שניהלו  המשפטי  הקרב  במהלך  כחלון  של  עדותו 
כך  שגם  כחלון,  מגירה.  תכנית  עוד  לנתניהו  טרפדו  מימון, 
דוכן  נתפס בלשונו כשהוא מודה על  עובר תקופה לא קלה, 
מימון  קובי  הגז  טייקון  עם  ענפה  יחסים  במערכת  העדות 
)נוספת(  בסתירה  וזאת  הגז,  בסוגיית  שיחות  גם  שכללה 
תמונות  התווספו  זה  לכל  בתקשורת.  כחלון  שאמר  לדברים 

משותפות, בטוסקנה ועל אסדת הגז. אכן, תמונות קשות.
ביבי ידוע כטיפוס מפרגן במיוחד שרווה מלוא חופניים נחת 
מכל הסתבכות של פוליטיקאי אחר מלבדו, אבל במקרה הזה 
החולשה של כחלון שמהווה ציר מרכזי בממשלת צרה-צרורה 
הממשלה.  בראשות  העומד  של  חולשתו  גם  היא   –  61 של 
ההסתבכות האחרונה של כחלון סתמה את הגולל על הניסיון 
העברת  בעד  להצביע  כחלון  את  לשכנע  נתניהו  האחרון של 

הסמכות לאישור מתווה הגז, מדרעי לממשלה. 
ליפול  חייבת  שהכרעה  ברור  בסוגיה  שמעורב  מי  לכל 
תביעת  מפני  חשש  עומד  הפרק  על  ממש.  הקרובה  בתקופה 
נגד  אנרג'י  נובל  חברת  של  שקלים  מיליארדי  בסך  עתק 
כי  הזהיר  כבר  לממשלה  המשפטי  היועץ  ישראל.  ממשלת 
נובל אנרג'י, סיכויים בכלל לא רעים.  לתביעת הבוררות של 
כשמוסיפים לכל זה את גילוי מאגרי הגז בשטח הימי המצרי, 
המסקנה ברורה למדי: כדי למנוע פיצוץ בעוצמת שיא, נדרש 

פתרון מידי.
עד לפרסום עדותו של כחלון, עוד האמינו בלשכת רה"מ 
שמכיוון שר האוצר תבוא הישועה. הוא הרי היה יכול להסביר 
בבוררות  צפוי  והפסד  היועמ"ש  אישור   - הנסיבות  שמכלול 
באחריות  לנהוג  אוצר  כשר  אותו  מחייב   - הגז  חברת  מול 
הפך  שכחלון  אחרי  אבל  הסמכויות.  העברת  בעד  ולהצביע 
לערבה החבוטה של החג האחרון, גם בלשכת רה"מ מבינים 

שאת תחינת ה'הושע נא' הם צריכים להפנות למקור אחר.

 שביתת שבת

והצמדה,  ריבית  עם  הגז,  וחשבון  כאן,  כבר  החגים  אחרי 
מוגש שוב לדרעי שמוצא עצמו כבול במשרד כלכלה מקולל 
אפשר  אי  דומה,  כך  הזה,  במשרד  מלכתחילה.  רצה  לא  בו 
לראות סימן ברכה, אולי בגלל שאחד מתחומי אחריותו הוא 

הענקת אישורי עבודה גורפים לעבודה בשבת. 
זה בא לידי ביטוי בחג האחרון, אחרי שדרעי גילה, כי בניגוד 
למה שהובטח לו על ידי שר התחבורה ישראל כץ, מתעקשים 
ת"א-ירושלים בשבת  קו  על  ולעבוד  להוסיף  ישראל  ברכבת 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

כתיבה בלי חתימה
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ובחג. דרעי דרש שמעתה ואילך כל בקשה של 
גורם ממשלתי לעבודת חירום בשבת תוגש לו 

בצירוף חתימת השר או המנכ"ל הממונה.
ניתנה  הכלכלה  שר  של  החדשה  ההנחיה 
את  הרואה  ליכודניק  שר  שכל  הבנה  מתוך 
שומרי  המתפקדים  לעבר  פוזל  סער  גדעון 
שיחתום  לפני  פעמים  עשר  יחשוב  השבת, 
על מכתב בקשה מפליל מעין זה. כץ כמובן, 
לא חתם מאימת המתפקדים שומרי המסורת 
מכתבו  על  להסתמך  ביקשו  ישראל  וברכבת 
של ראש מינהל תשתיות במשרד. דרעי הודיע 
שאם כץ לא חותם, גם האישורים שכבר היו 
ישראל  וברכבת  ומבוטלים  בטלים  בתוקף 

מיהרו להגיש בקשה לצו מניעה.
מעין  דרמטי  שצעד  בטוחים  דרעי  בלשכת 
זה לא היה ננקט על ידי הנהלת רכבת ישראל 
הממונה.  השר  של  מלמעלה  קריצה  בלי 
ומגלגלים  מכחישים  התחבורה  שר  בלשכת 
בונים,  על  עוון  לפוקד  לא  לשמיים.  עיניים 

אלא לכיוון המתפקדים. 
הקרובים  בשבועיים  תיפול  ההכרעה 
פי  על  לממשלה.  המשפטי  היועץ  ידי  על 
גופים  שני  בין  סכסוך  כל  היועמ"ש,  נוהל 
המשפטי  היועץ  להכרעת  יוגש  ממשלתיים, 
המשפט.  בית  לאולם  ייגרר  בטרם  לממשלה 
להכריע  נתבקש  לפיכך,  וינשטיין  היועמ"ש 
בין שני הניצים – משרד הכלכלה מול רכבת 

ישראל. 

בלי קשר לקרב על שמירת השבת, ההנחה 
פלוס,  שבועיים  של  הזה  הזמן  שבפרק  היא 
ינקוט דרעי בצעד מפתיע, שלא לומר דרמטי, 
אשר יאפשר את הנעת מתווה הגז. גם בסוגיית 
הגז תקפה האמרה הידועה ולפיה לכל שבת, 

יש מוצאי שבת.

זיהום אוויר

בינתיים, בחג הסוכות שעבר עלינו בשמחה 
ראש- של  העראי  דירת  בכאב,  מהולה 
ויותר  בטוחה  לפחות  הפכה  רק  הממשלה 
האמורות  הסיבות  כל  בגלל  קרה  זה  רעועה. 
הסיבה  בגלל  ובראשונה  בראש  אך  לעיל, 
שהוזכרה בתחילה וחתמה את רצף התאונות 
והאיש  ברחובות  מכה  הטרור  הסוכות:  בחג 
הדוכן  על  עומד  ביטחון  כמר  לבחירות  שרץ 
ושותק. נתניהו, שלדברי שותפיו נמנע במכוון 
בודד בצריח,  מלשתף את שריו, מוצא עצמו 
)בנט(  מבית   - מימין  וגם  משמאל  מאוגף 

ומחוץ )איווט(.
בניגוד למבצע צוק איתן ולשתי הקדנציות 
אין  הפעם  ממשלה,  כראש  שלו  הקודמות 
לצדו  שיעמוד  בממשלה  תורן  שמאלן  לביבי 
בעת צרה. בקדנציה הזאת, גם הימין הישראלי 
שמאלן- אף  לו  שאין  מאחר  קשה  בבעיה 
הרפיסות  את  בו  לתלות  כדי  לרפואה,  מחמד 

הביטחונית. 
בית  מול  מפגינים  מהליכוד  ושרים  בנט 
רועמת.  שתיקה  שותקים  והשאר  רה"מ, 
והם  והלאה,  מהם  הקולקטיבית  האחריות 
בכלל מהאו"ם, או לכל הפחות כמו נתניהו על 
בימת האו"ם: עומדים ושותקים. דווקא יו"ר 
ש"ס דרעי הוא אחד מהבודדים שמגבים את 

ראש-הממשלה בפומבי. לא מגנים. מגבים. 
להטעות  הפומבי  לגיבוי  תתנו  אל  אבל 
ראש- על  נמתחת  סגורים  בחדרים  אתכם. 
"אין  הכיוונים:  מכל  קשה  ביקורת  הממשלה 
אין  ההחלטות,  קבלת  בהליך  שותפות  שום 
מה  לא  זה  ברורה.  מדיניות  ואין  אסטרטגיה 
שהיה בתקופת רבין וגרוע גם יותר ממה שהיה 
אומר  ב-96'",  ביבי  של  הראשונה  בקדנציה 
שהיחידים  רושם  "עושה  בממשלה,  בכיר 
פטרוניו  הם  וחשבון  דין  להם  חייב  שנתניהו 
הרפובליקנים". עד כאן הציטוט בעילום שם, 
ושכל אחד יעשה את החשבון מי היה בעניינים 

באותם ימים ויכול להשוות בין האישים.
ביבי אמור לצאת לישיבת ממשלה משותפת 
הפעם  אז  בשריו.  מלווה  כשהוא  בגרמניה 
תהיה קליטה בעת ההמראה, אך הנחיתה לא 
כבדה של  תחושה  עומדת  באוויר  רכה.  תהא 
שבקדנציה  הוא  שנוצר  הרושם  אוויר.  זיהום 
הרביעית של נתניהו כראש ממשלה, אי אפשר 
ולהסתיר באמצעות פילטרים של  עוד לטייח 

נאומים והצהרות.
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אין שום שותפות 
בהליך קבלת 
ההחלטות, אין 

אסטרטגיה ואין 
מדיניות ברורה. זה לא 

מה שהיה בתקופת 
רבין וגרוע ממה שהיה 

בקדנציה הראשונה 
של ביבי ב-96'", אומר 
בכיר בממשלה, "עושה 

רושם שהיחידים 
שנתניהו חייב להם דין 

וחשבון הם פטרוניו 
הרפובליקנים". עד 
כאן הציטוט בעילום 

שם, ושכל אחד יעשה 
את החשבון מי היה 

בעניינים באותם ימים 
ויכול להשוות בין 

האישים

הנחיית שר הכלכלה 
ניתנה מתוך הבנה ששר 

ליכודניק הרואה את 
גדעון סער פוזל לעבר 

המתפקדים שומרי 
השבת, יחשוב עשר 

פעמים לפני שיחתום על 
מכתב מפליל הדורש 

עבודה בשבת. ברכבת 
ישראל הגישו בקשה 
לצו מניעה ובלשכת 

דרעי בטוחים שהמהלך 
לווה בקריצה מלמעלה 
של כץ. שר התחבורה 
מכחיש ומגלגל עיניים 

לשמיים. לא לפוקד עוון 
על בונים אלא לכיוון 

המתפקדים

לקדנציה הבאה בירושלים. ליברמן וליאון בברית לנכדו של דרעי )צילום: עובדיה כלימי, כיכר השבת(
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הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 
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צילומים: דוד זר

ראשי הבד"צים והמונים בשמחת בית השואבה והקבלת פני רבו ברגל, בראשות הגאון הגדול הרב שלמה מחפוד 
שליט"א אב"ד בד"ץ 'יורה דעה' ורב שכונות נווה אחיעזר ושיכון ו' בב"ב

להקביל פני רבו ברגל

מאת: עוזי ברק

אלפי אברכים ובחורי ישיבות ובראשם רבנים ואישי ציבור 
חשובים, השתתפו בשמחת בית השואבה והקבלת פני רבו 
שליט"א  מחפוד  שלמה  הרב  הגדול  הגאון  בראשות  ברגל, 
אב"ד בד"ץ 'יורה דעה' ורב שכונות נווה אחיעזר ושיכון ו' 

בב"ב.
אורח הכבוד למעמד הנשגב היה, הגאון הגדול רבי אברהם 

הביע  אשר  מהדרין,  בד"ץ  ראש  שליט"א  רובין  ישראל 
שליט"א,  הגר"ש  של  החשובה  מהקהילה  התפעלותו  את 
המכילה בקרבה עמלי תורה חשובים, לצד בעלי בתים יראים 
ושלמים. בדבריו הזכיר שההיכרות שלו עם הגר"ש מחפוד 
שליט"א היא למעלה מארבעים שנה, עת שמשו אצל הגר"ש 

וואזנר זצוק"ל.
מימון  עמי  ר'  הלבבות  משמח  הפתיע  האירוע,  במהלך 

וכשתיאר  מחפוד,  הגר"ש  את  לברך  לבמה  שעלה  הי"ו, 
ואמר  בהלכה,  לחידוד  התורנית  תוכניתו  את  שליט"א  לרב 
נועץ  הוא  ושתמיד  בכשרויות  הן  קשות  הכי  שהשאלות 

בגר"ש מחפוד. 
כשרות  חידות  שתי  בפניו  הציג  שליט"א  מחפוד  הגר"ש 
בכדי  האברכים,  לקהל  אותן  שיפנה  במטרה  מעמיקות, 

להגדיל תורה ולהאדירה.

סדרת
מוצרי
אפיה

שה בלבד
התמונה להמח

חדש ומעולה: סדרת מליות משובחות המשדרגות כל עוגה, 
קינוח וסתם ממרח טעים!

מלית אוכמניות מלית דובדבנים מלית תפו”ע 

ממרח תמרים ריבת חלב
להשיג בחנויות 

המובחרות 

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם



רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:03-5117122
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים עושים באסותא
ללא שימוש בסכין  

ללא כאבים  
חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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ח' מאזור המרכז תובעת בימים אלה באמצעות עו"ד 
אלי מאור את בית החולים איכילוב בעקבות רשלנות 
רפואית קשה במהלך ניתוח, לאחר שהרופאים כרתו 
את בלוטת הלימפה במקום ציסטה שגרמה לה לנכות 

רפואית לכל חייה

תביעת ענק בגין 
רשלנות רפואית

מאת: יאיר פלד

ציסטה  התגלתה  המרכז,  מאזור  לח' 
היתה  ותחילה  טופלה  שבגינה  בצוואר 
במעקב אצל מומחה א.א.ג. במסגרת קופת 
המליץ  גדלה,  שהציסטה  לאחר  חולים. 
וצייד את  ניתוח לכריתתה  המומחה לבצע 
ח' בהפניה לביצוע ניתוח אלקטיבי )שאינו 
א.א.ג.  לניתוחי  המחלקה  במסגרת  דחוף(, 

בביה"ח איכילוב בת"א.
ממש  שהוגש  התביעה  לכתב  בהתאם 
בסכום  איכילוב  ביה"ח  נגד  אלה  בימים 
אלי  עו"ד  ע"י  ש"ח  מיליון   2.5 עד  של 
לאחר  רפואית,  ברשלנות  מאור, המתמחה 
ביה"ח,  של  החוץ  במרפאות  בדיקתה 
הודגמה ציסטה בנכיאלית בולטת בצוואר 
והומלץ על ביצוע צילום CT לפני הניתוח. 
לכריתת  ניתוח  ביצוע  על  לח'  הומלץ  כן 
א.א.ג  אישפוז  מחלקת  במסגרת  הציסטה 

בביה"ח.
ח'  התביעה,  בכתב  לנטען  בהתאם 
הוחתמה  ושם  לניתוח  בביה"ח  התייצבה 
על טופס הסכמה כללי ולא יעודי לניתוחי 
על  בכלל  לה  הוסבר  ולא  ציסטה  כריתת 
או  תחושתית  או  עצבית  לפגיעה  סיכון 
ובולטות  מכוערות  צלקות  להיוותרות 
השמורים  מטעמים  כן,  כמו  בצוואר. 
בביה"ח, לא בוצע צילום CT צוואר קודם 

לניתוח.
בביה"ח  מתמחה  ע"י  בוצע  הניתוח 
בלוטת  את  כרת  שבשוגג  איכילוב, 
זו  לא  הציסטה.  במקום  ח'  של  הלימפה 
אף זו, שבמהלך הניתוח פגע המתמחה גם 
ההתאוששות  ולאחר  המנדיבולארי  בעצב 
מהניתוח התלוננה ח' על תחושת הירדמות 

של מחצית צווארה.
ח' שוחררה מהאשפוז מבלי שנמסר לה 
ביקורת  במהלך  שבוצעה.  הרשלנות  על 
הניתוח  לאחר  בביה"ח  חוץ  במרפאות 
ולבקשת ח', מישש הרופא את הגוש וציין 
שהציסטה  הרפואיים  בגיליונות  לראשונה 

נותרה במקומה ולא נכרתה.
מספר ימים לאחר מכן קיבלה ח' טלפון 
ניתוח  לביצוע  לסור  ונתבקשה  מביה"ח 
העניין  שבנסיבות  הציסטה,  לכריתת  שני 
יבוצע הפעם אישית ע"י פרופ' פליס מנהל 
הבכירים  ומהמומחים  א.א.ג.,  מחלקת 

בישראל לניתוחי א.א.ג. 
ח' עברה ניתוח שני בהרדמה כללית בו 
בעצמו,  פליס  פרופ'  ע"י  הציסטה  נכרתה 

נזק  עם  נותרה  עדין  הניתוח  לאחר  אולם 
בניתוח  לפגיעה  כזכר  בצוואר,  עצבי 
הראשון וכן עם צלקות בולטות ומכוערות 
שעברה  הניתוחים  לשני  זכר  בצווארה, 

בביה"ח.
כאמור לעיל בימים אלה הגיש עו"ד אלי 
בתל  השלום  המשפט  לבית  תביעה  מאור 
בגין  ש"ח,  מיליון   2.5 עד  של  בסך  אביב 
צוות  של  וקשה  חמורה  רפואית  רשלנות 
בית החולים איכילוב, הן קודם לניתוח באי 
מתן הסברים על האפשרות לפגיעה עצבית 
כריתת  בעת  הניתוח  במהלך  והן  וצלקות, 
בלוטת הלימפה במקום הציסטה תוך פגיעה 
בעצב המנדיבולארי, וכן לאחר הניתוח באי 
ידוע המטופלת על מצבה האמיתי והסתרת 
בניגוד  ממנה  מהותיות  רפואיות  עובדות 

לחוק זכויות החולה ופקודת הרופאים. 
כי  בתביעה  מאור  אלי  עו"ד  ציין  כן 
העדר  בשל  בוצעה  הניתוחית  הפגיעה 
את  הרופא המתמחה שביצע  מיומנות של 
של  כדבעי  זיהוי  ואי  הכרה  ואי  הניתוח, 
המבנה האנטומי בצווארה של הנפגעת, מה 
שיורי  עיצבי  ולנזק  שגויה  לכריתה  שגרם 

לצמיתות. 
שדו"ח  שברור  מאור  עו"ד  ע"י  צוין  כן 
נכרתה  הציסטה  לפיו  הראשון,  הניתוח 
של  נכון  זיהוי  בוצע  ולפיו  בשלמותה 
פגיעה  למנוע  מנת  על  והפרדתם  העצבים 
בהם,  חוטא לאמת ואין כל קשר בינו ובין 

המציאות להווייתה.
כחלק  צורפה  התביעה  לכתב  כי  יודגש 
רפואית  דעת  חוות  ממנו,  נפרד  בלתי 
התומכת בטענותיה של ח', מטעם מומחה 
דעתו  בחוות  שקבע  בכיר,  א.א.ג.  מנתח 
רפואית  רשלנות  כאן  היתה  כי  המנומקת 
בהתאם  כי  וכן  הרפואי  הצוות  של  קשה 
יש  במרפאתו  ח'  את  הקלינית  לבדיקתו 
לקבוע לח' נכות רפואית קבועה הן בתחום 
העצבי-נוירולוגי  והן בתחום הפלסטי בגין 

הצלקות.
כמו כן ציין המומחה בחוות דעתו כי לא 
צוואר   CT בדיקת  בצועה  לא  מדוע  ברור 
הרופאים  להמלצת  בניגוד  לניתוח,  קודם 
נותן  שהיה  מה  איכילוב,  בביה"ח  עצמם 
מיקום  לגבי  יותר  טובה  תמונה  למנתח 
התוצאה  את  מונע  ואולי  הגידול  ומבנה 

העגומה.
הגנה  כתב  הוגש  טרם  זה  למועד  עד 
בתי  לתיק  איכילוב  החולים  בית  מטעם 

המשפט.
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הפרס יוענק אי"ה במעמד חגיגי, ביום חמישי,  אור ל-כ"ו בתשרי ה'תשע"ו,
יום הזיכרון למייסד העיר,

בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור.

הזמנה לעצרת זיכרון למייסד העיר
וחלוקת הפרס המרכזי לספרות תורנית

הזמנה לעצרת זיכרון למייסד העיר
וחלוקת הפרס המרכזי לספרות תורנית

הציבור הרחב מוזמן בזה לעצרת הזיכרון למייסד העיר

וראש העירייה הראשון, איש החזון והמעש , מחבר ספרים תורניים ידועים,

רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל
במלאות 54 שנה לפטירתו וחלוקת הפרס המרכזי לספרות תורנית לזכרו ועל שמו,

שיתקיימו אי"ה ביום הזיכרון למייסד העיר, יום חמישי, כ"ה בתשרי ה'תשע"ו (8,10,15),

בשעה 8 בערב, במרכז הכנסים, רחוב ירושלים 1, בני ברק.

דברי אזכרה וברכה:
הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז'; 

הגאון הגדול רבי מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א, ראש ישיבת נועם התורה ומגדולי הדיינים;

הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט"א, דיין ביה"ד הרבני הגדול במשך שנים רבות.

ברכת העירייה:
הרב  חנוך זייברט, ראש העיר

בתכנית האמנותית:
החזן הידוע רבי חיים אליעזר הרשטיק, 

אמנים וזמרים  ידועי שם.

מנחה: אברהם טננבוים,
מזכיר העירייה ודוברה ומזכיר ועדת הפרס

מקבלי הפרס הרבנים הגאונים, (לפי סדר ה-א"ב):
הרב משה זאב איתן, הרב אליהו ברכה, הרב שלמה דבש,

הרב אברהם ישעיהו הלוי וולפא, הרב יהושע וינברגר

הרב אהרון מרדכי זווין, הרב שאול יוז'וק

הרב יצחק מאיר יעבץ, הרב פנחס מנחם ליפשיץ, הרב אלחנן א. מילר,

הרב שלמה אליעזר פרסר, הרב ישראל מאיר קצנלבוגן

91 שנה לעיר -  34 שנה לפרס

בס“ד
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מאת: יאיר פלד

איש,  אלף  מ-50  למעלה  המשטרה,  הערכת  פי  על 
הענק  באירוע  השתתפו  הציבורית,  הקשת  גווני  מכל 
'שמחת בית השואבה הגדולה בישראל' בחצר הקודש 
כ"ק  העדה  מנהיג  בראשות  תקוה,  בפתח  מישקולץ 
מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני 
של  ראשון  חג  במוצאי  שהתקיימה  תקוה,  פתח  של 
סוכות, בכיכר מישקולץ -  והרחובות הסמוכים שליד 

בנין ישיבת מישקולץ במרכז העיר פתח תקוה.
באירוע השתתפו ראש עיריית פתח תקוה, והצמרת 
אישי  ישראל,  במשטרת  הבכיר  הסגל  וכל  העירונית, 

ציבור, וכן עשרות רבנים וראשי ישיבות. 
שיאו של הערב היה נאומו המלהיב והמחזק של כ"ק 
מענייני  שדיבר  שליט"א,  ממישקולץ  האדמו"ר  מרן 
המשיח  האדמו"ר:  אמר  דבריו  בין  והשעה.  החג 
החרדי.  בציבור  לאחדות  מחכה  הוא  אבל  כאן,  כבר 
האסונות שנחתו לאחרונה בציבור, הוא מחוסר פרגון, 

צרות עין ו'מכה רעהו בסתר'.
יחד  הרבבות  קהל  קיבל  הנרגשים  דבריו  בסיום 
כשקריאת  שמים'  מלכות  עול  'קבלת  האדמו"ר  עם 
'שמע ישראל' מהדהדת למרחקים בחוצות העיר, מה 
שקירב המונים לאביהם שבשמים, ואף את המון העם 

הרחוקים מדרך המסורת.
משטרת פתח תקוה הקצתה מאות שוטרים וקצינים 
את  לאבטח  והמחוז,  תקוה  פתח  משטרת  מתחנת 
שלום ההמונים, ובד"ץ מישקולץ – מערכת הכשרות 
המהודרת ביותר בפתח תקוה, שכל תושבי העיר ובני 
היהדות הנאמנה סומכים עליה, העמיד עשרות סדרנים 
שפיקחו על כל גדרי הצניעות והקדושה במעמד, דבר 

שאין לו אח ורע, באירוע בסדר גודל ענק שכזה.
מפי  להתברך  איש  אלפי  עברו  האירוע  בסיום 
תושבי  כל  על  והנערץ  האהוב  ממישקולץ  האדמו"ר 
העיר, אשר כידוע ברכותיו אינן שבות ריקם ומתקיימות 

במלואן בזכות כוח התורה שבו.

מאת: ברוך ברגמן

לשיקום  הנרחבת  מהפעילות  חלק 
בעקבות  עזה'  'עוטף  יישובי  וחיזוק 
הרכש  מנהל  איתן',  'צוק  מבצע 
פרויקט  השלים  הביטחון  במשרד 
 12 סביב  חכמות  גדרות  להקמת 
עזה'.  ב'עוטף  גדר  סמוכי  יישובים 
מיליון  בכ-30  נאמד  הפרויקט  היקף 
₪ והוא כולל עשרות קילומטרים של 
טכנולוגים  אמצעים  חכמות,  גדרות 
הגדרות  של  אחזקה  וכן  מתקדמים, 
התבצעו  העבודות  3שנים.  למשך  
סופה,  יישובים:  במספר  במקביל 
חולות, ניר יצחק, נירים, ניר-עוז, עין 
סעד,  עלומים,  כיסופים,  השלושה, 
במהלך  ניר-עם.  מפלסים,  עזה,  כפר 
החודשים הקרובים יושלמו העבודות 

גם ביישובים: כרמיה ויד מרדכי.
בעקבות מבצע 'צוק איתן' החליטו 

פיקוד העורף ומשרד הביטחון להקים 
גדר חכמה מסביב ליישובי עוטף עזה 
הסמוכים לגדר הגבול. הגדר החכמה 
תהווה מכשול פיזי במקרה של ניסיון 
התראה  תעביר  וכן  ליישוב,  חדירה 
לחמ"ל המועצה האזורית ולצה"ל על 

כל נגיעה בגדר.
לרכש  הרכש  מנהל  ראש  סגן 
לוי:  יצחק  הביטחון,  במשרד  יבשה 
החכמות  הגדרות  הקמת  "פרויקט 
נדבך  הינו  עזה'  'עוטף  ביישובי 
שגיבשה  פתרונות  של  מסל  אחד 
היישובים  לחיזוק  הביטחון  מערכת 
הפרויקט  בתכנון  המבצע.  בעקבות 
על  הביטחון  מערכת  הקפידה 
פיזי,  מכשול  שתהווה  גדר  בחירת 
פתרונות  ועל  לעבור,  קשה  שיהיה 
טכנולוגיים מתקדמים שיתנו התראות 
אפקטיביות לכוחות הביטחון – בכל 
הגדר". של  חצייה  או  נגיעה   ניסיון 

ושמחת בחגך

הפרויקט למיגון יישובי 'עוטף עזה' בעקבות מבצע 'צוק 
איתן': מנהל הרכש במשרד הביטחון השלים הקמת עשרות 
  קילומטרים של גדרות חכמות ב- 12 ישובים סמוכי גדר

היקף הפרויקט כ- 30 מיליון ש"ח

הושלמה הקמת גדר חכמה 
סביב ישובי 'עוטף עזה'

הושלמה הקמת גדר חכמה 
סביב ישובי 'עוטף עזה'

 גדר הביטחון סביב עזה           )צילום: דיאננה חננשווילי, משרד הביטחון( 

50 אלף איש השתתפו בשמחה הגדולה בחצר הקודש מישקולץ בפתח 
תקוה  כ"ק האדמו"ר ממישקולץ בנאומו: המשיח כבר כאן, אבל הוא 

מחכה לאחדות בציבור החרדי

1 29.5.2015   ˆ   ידיעות רמת גן1 ידיעות רמת גן   ˆ   29.5.2015

שיווק וייצור רהיטי יוקרה מבלי לשלם מחירי תיקרה

התמונות להמחשה בלבד

עדי עיצובים ADI  DESIGN  
חנות קטנה מבחר ענק מחירים נוחים

חדרי ילדים ונוער החל מ-  ₪2990

מיזנונים ושולחנות לפי דרישת הלקוח החל מ- 3990 ₪

חדרי שינה מעוצבים לפי דרישת הלקוח החל מ- 2990 ₪

מערכות ישיבה איטלקיות100%  עור איכותי החל מ  7990 ₪

מבחר ארונות הזזה איכותיים לפי דרישת הלקוח
החל מ-1990 ₪ 160/240 ס"מ

מבחר שולחנות וכסאות לפי דרישת הלקוח
החל מ- 3990 ₪ )שולחן+6 כיסאות(

שעות פעילות: א-ה' 10:00-21:00 ו' 10:00-15:00 רהיטים עדי עיצובים ב-   

חניה
בשפע

רח' קאליש 4 ב“ב, מול בית הכנסת הגדול טל: 03-5038773  
ש. פתיחה: א‘-ה‘ 23:00-10:30 רצוף, ו‘ 13:00-10:00        

חוזרים לשיגרה

במבצעים גדולים במיוחד:
עם אדור

סוודרים מיוחדים
1ב-75&  2ב-130& 

חולצות אדור ללא גיהוץ
ב- 90& 

נעלי עור
ב-190& 

יש 
חולצות 

ויש אדור!
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הקו המהיר 
לפרנסה 
מכובדת!

 שכר שעתי של 39 ₪ )הגבוהה ביותר בתחום(
 מסלול מקוצר במיוחד לקבלת רישיון )ייחודי לחברת אפיקים(

)D אפשרות למימון מלא לקבלת רישיון לרכב ציבורי )אוטובוס דרגה 
 אווירה ביתית

 אתה קובע היכן לעבוד
דרישות:

 )B ( אדיבות ויחסי אנוש מעולים  מעל גיל 21  רישיון רכב רגיל 
מעל שנתיים וותק  התחייבות החל משנה בחברה

 לחברת אפיקים 

דרושים נהגי אוטובוס
 למגוון קווים ומסלולים

לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 

ערב הסברה יתקיים אי”ה בתאריך 15/10/15 )ב’ חשוון תשע”ו( 
במרכז הכוון תעסוקתי רח’ הירדן 31 בני ברק )קומה ד’( בשעה 

19:00 בהשתתפות נציגי החברה. 
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

בשביל התורה שנקראת ראשית

מאן דאמר

מתחילים  אנו  טבא,  בסימנא 
בפרשת  הקדושה  תורתנו  את 
ָּבָרא  ְּבֵראִׁשית  בראשית. 
ְוֵאת  ַהָּׁשַמִים  ֵאת  אלוקים 

ָהָאֶרץ )בראשית א, א(.
התורה הקדושה התחילה 
במילה "בראשית" ורבותינו 
ו  א,  רבה  )בראשית  במדרש 
הובא ברש"י( הסבירו את טעם 
את  ברא  יתברך  שה'  ללמדנו  הדבר 
ח,  )משלי  שנאמר  ראשית  שנקראת  התורה  בשביל  העולם 
ַּדְרּכֹו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית  ֵראִׁשית  ָקָנִני  ה'  כב(: 

שנאמר )ירמיה ב, ג(: קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה' ֵראִׁשית ְּתבּוָאתֹה.
בשביל  כולה,  הבריאה  כל  את  הקב"ה  ברא  זה  בשביל 
את  ילמד  מי  הוא,  אחד  זה  ודבר  ישראל,  ובשביל  התורה 

התורה הקדושה? ישראל.
יתברך את העולם הוא בשביל  כל התכלית שברא הבורא 
דבר אחד- לימוד התורה הקדושה, ובה כלול הכל, ֲהפְֹך ָּבּה 
ַוֲהפְֹך ָּבּה, ְּדכָֹּלא ָבּה )אבות פ"ה מכ"א(, גמילות חסדים, סדר 
מה  לעבוד,  איך  בית,  ולהקים  להתחתן  איך  בעולם,  הנהגה 
הפועלים,  ועם  הבית  בעל  עם  בעבודה  להתנהג  איך  לעבוד, 
כיצד להתנהג עם ההורים בבית, עם הילדים והשכנים, כיצד 
יתנהג אדם שקיבל הלוואה ועד כמה צריך להיזהר שלא יהיה 
בגדר ֹלֶוה ָרָׁשע ְוֹלא ְיַׁשֵּלם )תהלים לז, כא(, מה מותר לאכול 
ולשתות ומה אסור, כיצד סדר ההתנהגות בחיים וכיצד סדר 
בתורה  כתוב  זה  כל  ארוכים,  חיים  שנות  לאחר  ההתנהגות 
אין  היטב,  באר  הכל  את  וביארה  פירשה  התורה  הקדושה, 
חכמה עילאית כמו התורה הקדושה, בשבילה ברא ה' יתברך 
להיות  האדם  בני  זוכים  ובאמצעותה  כולו,  העולם  כל  את 
האדם  להיות  האדם  זוכה  התורה  ידי  על  ומתוקנים,  שלמים 

השלם.
החפץ חיים ממשיל זאת במשל נפלא מאוד:

אדם שוכר חנות ברחוב או קניון מרכזי שנכנסים ויוצאים 
דמי השכירות החודשית  אנשים,  אלפי  יום עשרות  בכל  שם 
גבוהים מאוד ויכולים להגיע בסביבות ה- 15,000 ש"ח ויותר, 
חוץ מתשלום המיסים לעירייה, ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה )יחזקאל טז, 
הוא  מה  בשביל  וישאל:  יבוא  מהצד  המתבונן  ולכאורה  ז(, 
מוכן לשלם כל כך הרבה על שכירות חנות כזאת? איזה רווח 

הוא ירוויח? וכי הוא רוצה לעבוד בשביל השכירות?
גבוה  הכנסה  לקבל  מצפה  אדם  שאותו  היא  האמת  אולם 
לא  אם  והמיסים,  השכירות  דמי  את  ותשלש  שתכפיל  מאוד 
הייתה ציפייה להכנסה גבוה הוא לא היה שוכר חנות במקום 

כזה. 

זה המשל, והנמשל, הקב"ה ברא את כל העולמות וכביכול 
וישאל,  השואל  יבוא  לכאורה  הזה.  העולם  את  גם  שכר 
בשביל מה ה' יתברך צריך את העולם הזה, ִהֵּנה ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי 
ַהָּׁשַמִים ֹלא ְיַכְלְּכלּוָך )מלכים א ח, כז(, ה' יתברך בורא הרים 
וגיאיות, ציפורים ועופות, חיות ובהמות, חיטה ושעורה גפן 
תאנה ורימון, שמש וירח, כוכבים וגלקסיות, בשביל מה צריך 
הבורא את יתברך גם את העולם הזה, מה יצא לו מזה העולם? 
יתברך  הבורא  ברא  זאת  בכל  אם  חיים,  אומר החפץ  אלא 
מאוד  גדול  רווח  לו  שיצא  הוא  יודע  ודאי  הזה  העולם  את 
ה"חנות"  כל  של  והתכלית  הגדול  המסחר  כדוגמתו,  שאין 
הזאת שנקראת העולם זו התורה הקדושה, שבני האדם ילמדו 
"השיג"  כביכול  יתברך  שה'  הרי  זאת  יעשו  ואם  בה,  ויהגו 
את מטרתו בבריאה. יצירת העולם כדאית ומשתלמת אם יש 
בני אדם שלומדים ועמלים בתורה הקדושה, באמצעותה הם 
יצליחו להיות אנשים שלמים ומתוקנים במידותיהם ודרכיהם 

וידמו לקונם. 
העולם  בריאת  בתחילת  זמן,  מעט  לא  לקח  הדבר  אמנם 
צרורות,  צרות  עשו  האדם  ובני  התורה  את  קיבלו  לא  עדיין 
בדור הפלגה היה צורך להחליף את "המדפים" בחנות, ובדור 
המבול היה צורך להחליף את כל "הסחורה", לשנות את הכל 
ולהביא "סחורה" אחרת, עד שהגיע העולם ליום הנכסף, ַוְיִהי 
יום שישי בסיון  ַהִּׁשִּׁשי )בראשית א, לא(,  יֹום  ַוְיִהי בֶֹקר  ֶעֶרב 
שבו  היום  תורה-  מתן  יום  לישראל,  תורה  נתנה  בו  המיוחל 

התממשה כל תכלית בריאת העולם. 

בראתי לו תורה תבלין

רבי חיים ויטאל כותב בשם האריז"ל שאם הקב"ה לא היה 
הכוונה  אין  הבריאה.  בשלימות  חסר  היה  העולם  את  בורא 
חלילה וחס שהיה חסר דבר מהבורא יתברך דהוא שלם בכל 

מעלה ומידה, אלא הכוונה שהיה חסר בשלימות בני האדם.
ויצר הרע ואת הצורך להילחם  יצר הטוב  אם לא היה את 
מצליח  האדם  היה  לא  הרע,  היצר  נגד  מאוד  חזק  ולעמול 
להגיע לשלימות, דווקא על ידי המלחמה העמל והקושי זוכים 
בני האדם להגיע למדרגת השלימות, אך זהו דווקא אם יזכו 
לקחת למלחמה את הנשק נגד האויב הגדול ביותר-יצר הרע.

הרע  יצר  בראתי  הקדושה,  התורה  זו  הרע  יצר  נגד  הנשק 
יכול  הרע  יצר  ע"ב(,  ל  )קידושין  תבלין  תורה  לו  בראתי 
להילחם רק כשאין תורה, אבל אם יש תורה, אם יש את הנשק, 

הוא לא יכול להילחם בנו, הוא נכנע ומרים ידיים. 
ניצחה  הראשון  ביום  בזו,  זו  שנלחמו  מדינות  לשני  משל 

מדינה מסוימת, וביום השני שוב ניצחה אותה מדינה. המדינה 
המנוצחת לא ידע מה לעשות, על פי הערכות גם ביום השלישי 

הם יובסו ומדינת האויב תשבה מהם נפשות וקרקעות. 
יועצי המדינה התכנסו ודנו כיצד לצאת מהמבוכה הנוראה, 
מסקנתם הייתה שבאופן טבעי במלחמה פנים בפנים אין להם 
סיכוי לנצח, חיל מדינת האויב גדול וחזק הרבה יותר מהחיל 
שלהם, אם ילכו בדרך המלחמה לא יהיה ברירה אלא להיכנע 
ולהרים ידיים. הדרך היחידה לגבור ולנצח זה רק אם יצליחו 
למצוא את המקום בו מדינת האויב מחביאה את נשקה ויקחו 

מהם את כל כלי המשחית.
שמחה עלתה בליבם של המלך והיועצים וחיש מיהרה ציוו 
את  האויב מחביא  בו  למקום  קומנדו  קבוצות  מספר  לשלוח 
את  הקומנדו  קבוצות  הפתיעו  ואפלה  לילה  ובאישון  נשקו, 
למחרת  ברשותם.  היו  אשר  המשחית  כלי  את  ולקחו  האויב 
בבוקר התכוננו האויבים למלחמה אך למורת רוחם גילו שכל 
נשקם נעלם, ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתם )במדבר טז, 
לב(, ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים )בראשית לז, כד(, מיד הרימו ידיים 

ונכנעו. 
הנשק  זה  הקדושה  התורה  היצר,  במלחמת  להבדיל  כך 
הגדול והחזק ביותר נגד יצר הרע, בראתי יצר הרע בראתי לו 
תורה תבלין )קידושין ל ע"ב(, ולכן כל מלחמתו מגמתו ועסקו 
של היצר הרע לבטל את לומדי התורה, אולם אם נתאמץ וניקח 
את התורה הקדושה, נעסוק ונהגה בה יומם ולילה- נביס את 
היצר הרע, הוא לא יוכל לעשות נגדנו שום דבר, אם פגע בך 
מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל 
אם  התורה,  היא  שלנו  הנשק  ע"ב(.  נב  )סוכה  מתפוצץ  הוא 

לוקחים אותה ניצחוננו בקרב מובטח.
התורה  בשביל  "בראשית",  במילה  מתחילה  התורה  ולכן 
את  ישראל  ילמדו  שאם  ללמדך  ראשית,  שנקראו  וישראל 
כל  את  וינצחו  ידיהם  מעשי  בכל  יצליחו  הקדושה  התורה 

אויביהם.



ֶאת  ה' אלוקינו  ְוַהִּׂשיֵאנּו  אנו אומרים:  בתפילות המועדים 
מלשון  "השיאנו"  ּוְבָׁשלֹום,  ְּבִׂשְמָחה  ְלַחִּיים  מֹוֲעֶדיָך  ִּבְרַּכת 
חיבור ונישואין, אנו מבקשים מבורא עולם שיחבר אותנו עם 
ברכת המועדים שילוו אותנו במשך כל השנה כולה. יהי רצון 
לראות  ונזכה  כולה  כל השנה  וטובים  להיות שמחים  שנזכה 
השלימה  ובישועה  צדקנו  משיח  בביאת  הגדולה  בשמחה 

במהרה, אמן ואמן.

כך להבדיל במלחמת היצר, התורה הקדושה זה הנשק הגדול והחזק ביותר נגד יצר הרע, בראתי יצר הרע 
בראתי לו תורה תבלין )קידושין ל ע"ב(, ולכן כל מלחמתו מגמתו ועסקו של היצר הרע לבטל את לומדי 

התורה, אולם אם נתאמץ וניקח את התורה הקדושה, נעסוק ונהגה בה יומם ולילה- נביס את היצר הרע, הוא 
לא יוכל לעשות נגדנו שום דבר, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא 

מתפוצץ )סוכה נב ע"ב(. הנשק שלנו היא התורה, אם לוקחים אותה ניצחוננו בקרב מובטח
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ליום  מזמר  ישראל  זמירות  נעים 

השבת, את פרק צב' שבתהילים, 

בכניסת  אומרים  אנו  שאותו 

ומשלשים  וכופלים   , השבת 

ואף  שבת.  של  שחרית  בתפילת 

השבת  של  בבוקרו  אותו  מזכירים 

בברכת יוצר אור "זה שבח יום השביעי 

שבו שבת קל מכל מלאכתו, ויום השביעי משבח ואומר: מזמור 

שיר ליום השבת, לפיכך יפארו ויברכו לקל כל יצוריו וכו'."

שלכאורה  השבת.  ליום  זה  פרק  בין  הקשר  את  להבין  ויש 

הדברים  בין  מהותי  קשר  אין  בפתחו  השבת  הזכרת  מלבד 

בתחום  ההשגחה  דרכי  נפלאות  את  המשקפים  בו,  שנאמרים 

הנהגת העולם, לבין השבת שבהתקדש היום השביעי כלתה בו 

מלאכת שמים וארץ?

הרי  כי  זאת.  להבין  ניתן  השביעי  יום  במהות  בהתבוננות 

לכאורה מלאכת יצירת כל פרט ממעשי בראשית כלתה ונשלמה 

ביום  הושלמה  שמלאכתו  השני  ביום  מלבד  ביומו.  יום  כל 

השלישי ומשום כך ביום השלישי נכפל בו "כי טוב" כדי לציין 

היום  מלאכת  השלמת  בצד  השלישי  יום  מלאכת  השלמת  את 

השני.  א"כ מדוע מדגישה התורה "ויכולו השמיים והארץ וכל 

צבאם ויכל אלוקים ביום השביעי"? 

כיאה  ומופלאה  מושלמת  היית  יום  כל  מלאכת  שאכן  י"ל 

, אולם רק עם בריאת האדם –יציר כפיו  ליצירתו של הקב"ה 

של הקב"ה הושלמה הבריאה. והתמונה הכוללת הוצבה.

ביצירת  דוקא  הושלמה  הבריאה  כל  אם  המלך  דוד  שואל 

האדם ומשום כך ביום השביעי נאמר "ויכולו השמיים והארץ 

עולם  ושפלי  זה שבפרוח רשעים כמו עשב   איך  וכל צבאם" 

עושים חיל? האם לזו יקרא שלמות? משיב על כך דוד המלך: 

כזה  אדם  זאת.  את  יבין  לא  וכסיל  ידע  לא  בער  איש  אכן 

הבריאה,  שלמות  ל"אדם"  נחשב  אינו  ראויה  אינה  שהנהגתו 

אלא שווה הוא לבהמה. האדם שהוא שלמות הבריאה הוא  זה 

המבין: "כי שמחתני ה' בפעליך במעשה ידיך ארנן, מה גדלו 

... מאוד עמקו מחשבותיך, זה שצדיק כתמר... שתול  מעשיך 

בבית ה', בחצרות אלוקינו פורח, המגיד כי ישר ה' צורי ולא 

ויכולו  ה'  אמר  שבגללה  הבריאה,  שלמות  הוא   - בו"  עולתה 

השמיים והארץ וכל צבאם. כך ששלמות הבריאה הייתה ביום 

השביעי עם יצירת האדם שמבין כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו.

בעוד ימים אחדים תצויין הסתלקותו לב"ע של ראש ישיבת 

נתן צבי פינקל  מיר הגאון הגדול, מקים עולה של תורה, רבי 

בין  ההבדל  של  לרעיון  כך  כל  המתאים  סיפור  שמעתי  זצ"ל. 

איש בער ולא ידע לאיש המגיד כי ישר ה' הקשור אליו.

החליטו  מפורסמת  אמריקנית  באוניברסיטה  סופר:  וכך 

להיות  ביותר  הטוב  המתכון  מה  מדעית,  בצורה  לבדוק 

סטודנטים  להם  והצמידו  מיליונרים,   250 בחרו  הם  מיליונר? 

לעשירים.  אותם  הפך  מה  לברר  כדי  יומם  סדר  את  שיתעדו 

המחקר יצא לדרך. 250 הסטודנטים נצמדו כל אחד למיליונר 

"שלו", ורשמו בפרוטרוט את סדר יומו ואת מעשיו במשך כמה 

חודשים. לבסוף הגישו הסטודנטים את רישומיהם, והחוקרים 

החלו לנתח את הנתונים.

מרבית הנתונים היו דומים, אבל נתון אחד בלט בשונותו. אצל 

249 מהמיליונרים הוקדש מרבית הזמן למלחמות במתחרים: 

ריגול תעשייתי, מניעת הדלפת מידע וניהול משפטים מתישים. 

רק אחד מבין המיליונרים לא ניהל שום מאבק נגד אף אחד. לא 

היו לו אויבים והוא לא תבע למשפט אף מתחרה.

החליטו החוקרים לבדוק את הדבר. הם פנו אל האיש שהיה 

בעל רשת בתי מרקחת גדולה, וביקשו לראיינו. הם שאלו אותו 

"מדוע אינך נלחם במתחריך ואין לך אויבים, כאשר הדבר הזה 

מאפיין את כל המיליונרים האחרים?" 

דרכי  "בתחילת  ואמר:  העשיר  פתח  סיפור",  לכם  "אספר 

הייתי נאמן לדרכו של אבי המנוח שאמר תמיד: קבע מטרות 

וחסר  נוקשה  עסקים  איש  "הייתי  מחיר!  בכל  אותן  והשג   –

פשרות. אבל לפני כמה שנים ערכתי עם כמה ממנהלי הרשת 

במקומות  התרבות  את  להכיר  שנועדו  עומק"  "סיורי  סדרת 

שונים בעולם, כדי להתאים את מוצרינו לאוכלוסיות מגוונות. 

אחת המדינות שבהן ביקרתי הייתה ישראל. טיילנו בכל הארץ 

לקחת  עומד  שהוא  המדריך  לנו  אמר  האחרון  וביום  ונהננו, 

אותנו למקום המרתק ביותר בישראל, לטעמו.

ציפינו לסיור באיזה אתר ארכיאולוגי מרהיב או במנזר צלבני 

עם ציורי קיר מרשימים, אבל במקום זה נסענו לשכונה ישנה 

וצפופה בירושלים, שהייתה לא הכי מרשימה בלשון המעטה. 

המיניבוס שלנו עצר לפני בניין גדול ורוחש פעילות, כשעשרות 

צעירים נכנסים ויוצאים ממנו כל הזמן.

לי בבקשה, מה אמור להיות  "המדריך פתח ושאל: "אמרו 

חישובים  ערכנו  תלמידים?   6,000 בן  חינוכי  מוסד  של  גודלו 

הגינון,  שטחי  המחשוב,  חדרי  ההרצאות,  אולמי  של  מהירים 

וכדומה,  ההנהלה  משרדי  הסגל,  חדרי  הסטודנטים,  מעונות 

והגענו למסקנה שיש צורך בשטח של 150,000 מטר מרובע. 

וכמה אנשי צוות לדעתכם אמורים לעבוד במוסד כזה? הוסיף 

המדריך לשאול. תשובותינו נעו בין 350 ל- 400 איש.

"מיר".  לישיבת  הבאים  ברוכים  המדריך,  לנו  אמר  ובכן, 

בישיבה הזו לומדים כ- 6,000 תלמידים ושטחה הוא כ- 6,000 

תלמיד  לכל  חישוביכם  שלפי  אומרת  זאת  בלבד,  רבוע  מטר 

מוקצה כמטר מרובע. את צוות הישיבה מאיישים כ-20 אנשים 

מקבלת  הכול:  על  האחראי  ויחיד  אחד  מנהל  לה  ויש  בלבד, 

תלמידים, דרך קביעת החומר הלימודי ועד לניהול התקציבי.

היינו כולנו המומים. המדריך ערך לנו סיור בישיבה, אולמות 

הלימוד היו מלאים עד אפס מקום. הלומדים היו שקועים כל כך 

בלימודם, עד שאפילו לא הבחינו בנו. עברנו קומה אחרי קומה, 

ובכל פינה אפשרית או בלתי אפשרית ישבו אנשים ולמדו. זה 

בכל  מילים.  ללא  אותנו  שהותיר  ומחשמל  מדהים  מחזה  היה 

סיורינו בעולם לא ראינו מחזה מרתק שכזה.

בכבודו  הישיבה  ראש  עם  פגישה  לנו  נקבע  הסיור  בתום 

ובעצמו, "אבל אל תיבהלו ממצבו הגופני", אמר לנו המדריך, 

ואכן  רבות".  מחלות  ומעוד  פרקינסון  ממחלת  סובל  "האיש 

ליד  ביותר,  בסיסיים  ברהיטים  המרוהט  פשוט  לבית  נכנסנו 

פינקל  צבי  נתן  רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  ישב  הסלון  שולחן 

פנים.  במאור  אותנו  קיבל  אבל  בקושי,  אך  דיבר  הוא  זצ"ל, 

אחד מחברי אזר אומץ ושאל: "כבוד הרב, כולנו פה מנהלים 

חברות ומפעלים, ואיננו מצליחים להבין כיצד מוסד כמו שלכם 

מתנהל? מה הסוד פה?"

ראש הישיבה חייך והשיב בשאלה: "ידידי היקרים, התדעו 

משהו"  רוצה  "כשבהמה  בהמה?"  לבין  אדם  בין  ההבדל  מה 

המשיך הרב, "היא תנסה להשיג אותו גם אם תדרוך בדרך על 

על  לוותר  מסוגל  זאת,  לעומת  האדם,  סביבה.  שנמצא  מי  כל 

רצונותיו כדי לא להזיק לזולתו. יתרה מזו: האדם יכול אפילו 

לגרוע הנאה מעצמו כדי להיטיב לחברו. כאן בישיבה חיים בני 

אדם. וכאשר כל אחד חושב כיצד גם השני יכול לחיות לצדו, 

לאף אחד אין בעיה".

הדברים ננעצו בליבי כמו סכין, זה היה הפוך לחלוטין מדברי 

אבי המנוח שאמר תמיד קבע מטרות, והשג אותם בכל מחיר!! 

לא  החלטתי  יום  מאותו  בהמה.  של  התנהגות  שזוהי  הבנתי 

להצר את צעדיו של שום אדם – והאמינו לי שלא הפסדתי מכך 

מאומה, סך הכל זכיתי להפוך בחזרה לבן אדם ולהיוותר עשיר 

נפשית וגשמית.

אכן איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את מהות האדם של יום 

השבת – שלמות הבריאה, כי הרי בינו לבין הבהמה אין הבדל. 

ורק צדיק כתמר יפרח ...המבין מהו כי ישר ה' צורי ולא עוולתה 

בו משמש שלמות הבריאה.

מזמור שיר ליום השבת

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

ראש הישיבה חייך והשיב בשאלה: 
"ידידי היקרים, התדעו מה ההבדל 
בין אדם לבין בהמה?" "כשבהמה 
רוצה משהו" המשיך הרב, "היא 

תנסה להשיג אותו גם אם תדרוך 
בדרך על כל מי שנמצא סביבה. 

האדם, לעומת זאת, מסוגל לוותר 
על רצונותיו כדי לא להזיק לזולתו. 
יתרה מזו: האדם יכול אפילו לגרוע 
הנאה מעצמו כדי להיטיב לחברו. 

כאן בישיבה חיים בני אדם. וכאשר 
כל אחד חושב כיצד גם השני יכול 
לחיות לצדו, לאף אחד אין בעיה"



המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

למחלקת הזמנות
באינטרנט

דרושים/ות

� עבודה במשמרות
� תודעת שירות גבוהה

� עבודה בסביבה ממוחשבת
� ניסיון בשירות לקוחות - יתרון

� מתאים לסטודנטים/ות

 נציגי/ות 
שירות לקוחות

פרטים בטלפון: 055-6665999 
tali.gamzo@rami-levy.co.il :קו"ח למייל

לרשת חנויות

 

דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

קב"טים/יות 

itzik.p@rami-levy.co.il  :קו"ח למייל

 

• אחריות על מניעת אובדנים
• אחריות על מלאי הסחורה
• אופציה לקידום מקצועי

• ניסיון ברשת קמעונאית - יתרון
• משרה מלאה ובמשמרות, שישה ימים בשבוע

לסניפי רמי לוי 
הממוקמים במרכז הארץ

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

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

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

כ"ד-כ"ו בתשרי תשע"ו 7-9/10/15                       
            

03-6162228

דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן





4-4.5 חדרים

+5 חדרים

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 



■














■













+5 חדרים

וילות ובתים
■















2-2.5 חדרים



3-3.5 חדרים

■









■










 ■












 ■









משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא
פנטהאוז ודירות גן
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+5 חדרים
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דופלקסים
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בית 4 חדרי שינה, פינת אוכל, סלון, חצר קטנה
3 קומות, מול בית החולים העירוני

 שכירות 1150 $ לחודש
סה“כ אחרי הוצאות 13.5% תשואה שנתית

מחיר מציאה: 68,000 $ בלבד

הנהלה תיווך גילה
דתית חרדית 
בלייקווד בארה“ב

אמינות וותק 17 שנה!

בית אבן חד משפחתי 4 חדרי 
שינה + חצר יפה סלון, פינת 
אוכל מרפסת קדמית מקורה 

שכירות 1,255 לחודש 
סה“כ אחרי הוצאות 14% 

תשואה שנתית 
מחיר מציאה: 67,000 $

בית 3 חדרי שינה גדולים 
+ פינת אוכל, סלון, מטבח, 

חצר קטנה 
שכירות 900 $ לחודש

סה“כ אחרי הוצאות 14% 
תשואה שנתית

מחיר מציאה: 48,000 $

בתים פרטיים בניו ג‘רזי ארה“ב

052-5808034

אזרחי 
ישראל 
יכולים 

לקנות דירות 
בארה“ב
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amitayperfectprocoil

■





■




■




■






yosiyagengmail
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ד-כ"ו בתשרי תשע"ו 7-9/10/15  203-6162228

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

■ ברח' השלושה 
דופלקס, ק"ג ללא 

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

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

______________________________________________)52-52(מאירוביץ 050-5308742

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

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

050-5308742)39-39(______________________________________________

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

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

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

מול גן העיריה נשארו 
למכירה מס' דירות 

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

תכניות במשרד, בלעדי 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

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

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

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

מעלית(, משופץ, 
1,280,000 ש"ח. בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

מסודרת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

■ בשלושה, מפוארת עם 
מעלית, דופלקס 5 חד' 

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

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

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

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

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 2300-1300 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

7675867-052 39-42ל(לפרטים(______________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

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

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

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

גולן

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

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נו מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

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

בר יוחאי

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

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

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונו מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

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

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

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

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

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

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

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

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

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■



■



■




■






 ■






■




■




■








■







■









■










 ■






■







■





■





■





■




■




■








■




■





■





■







■





■







■





■





■




■





■





■





■





 ■





■




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

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

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

חזית+ סוכה גדולה 
מקונסטרוקציה, משופצת 

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

050-5308742)24-24(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)32-35(חניות. 050-3100601

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

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

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

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

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

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

050-5308742)21-21(______________________________________________

■ ברח' עלי הכהן ליד 
רח' הרצוג, ק"ב, חזית, 
3 חד' גדולים ומפוארים 

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)50-50(______________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

וילות ובתים

4.5-4 חדרים

בני ברק

רמת גן

ירושלים

נחלים

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

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

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

5701412-03 7619554)22-48(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

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

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

מחירים נוחים מאד, שרות 
ואמינות ללא תחרות. 

7675242-052)44-20(______________________________________________

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

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

2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

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

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

3.5-3 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

______________________________________________)36-36(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

קרוב למרכז. להתקשר בין
5703164-03 23:00-13:00 

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

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

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

3.5-3 חדרים

פתח תקוה

צפת

5+ חדרים

5+ חדרים

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

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

■ דרושה דירה בת 3 
חדרים לקניה, במרכז 

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

ביקוש 
דירות

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

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

■ רוצה למכור את דירתך ללא 
דמי תיווך להשכיר ללא דמי 

תיוווך ישוב הארץ המאגר הגדול 
למאגרי דירות ללא תשלום דמי 

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

■ מבחר הצעות של 
דירות להשכרה + 

מפה של בני ברק חינם 
לפרטים פנו ליישוב הארץ 

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

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

6235516-050)39-40(______________________________________________

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

______________________________________________)39-40ל(9024714-050

■ מבחר דירות להשכרה- 
לתקופה ממושכת 

ותקופות קצרות ולחגים, 
באזורים חרדיים "תיווך 

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

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

5666250-02)39-39(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

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

______________________________________________)39-42ל(5520309-052

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

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

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

3113001-057)39-42(______________________________________________

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

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

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

עסקים

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

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

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

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

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

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

■ למכירה עסק בתחום המזון 
באזור המרכז, בהזדמנות, מיידי 

______________________________________________)39-42ל(לפרטים: 7675867-052

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

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

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

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

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

חנויות

מבנים

מגרשים
קרוואנים

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

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

______________________________________________)29-29(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה אולם 
תעשייה בק"ק ברח' 

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

מתאים גם לאולם תצוגה 
 1200 בלעדי תיווך 

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

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

0505308742)37-37(______________________________________________

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

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

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

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

6229247-050)38-41(______________________________________________

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

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

לכל מטרה, להתקשר בין השעות 
3999777-050 23:00-13:00
______________________________________________)37-42ל(7371743-050 5703164-03

■ באלעד להעברה חנות צילום 
פעילה + 8 שנות מוניטין + 

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

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

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

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

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

בבניה, חזית, רחבה, 
מתאים לכל מטרה, 

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ להשכרה בר' עקיבא 
חנות/ להשכרה במקום 

מרכזי+ חזית, מיידי. 
תיווך סגל 4113250-050 

6500740-050)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

)11-11(______________________________________________

■ דרושות לרשתות וללקוחות 
פרטיים עם גב כלכלי איתן חנויות 

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

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

)07-06/09(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ברח' אשל אברהם 
להשכרה 12 חד' ב- 3 

מפלסים, מתאים למעון 
לבנים או לבנות, או 

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

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

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

גדולים במחירים 
אטרקטיביים. "תיווך סגל" 

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

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

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

______________________________________________)42-41(מאירוביץ 5308742-050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

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

7644817-052)40-41(______________________________________________

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל( 4140295-050

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(5708962-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________)40-43ל(9298155-08

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

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

■ למכירה אולם עובד במרכז 
רחובות, כשר למהדרין 050-

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

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

שירותים
2050410-077 5750880-050 אורי 

______________________________________________)40-40(תיווך אדוארד

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

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

         

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

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

■ להשכרה חדר מפואר בתוך 
סלון לקליניקה קוסמטיקה ועוד, 

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

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

■ להשכרה מבנה 500 מ"ר 
בשכונת בית הכרם בירושלים 

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

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

כולל צהרון וכו' לממושכת תיווך 
יוזמה 6182002-03 

8478886-054)40-40(______________________________________________

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

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

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

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

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

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

בבנין מפואר+ חניות. 
תיווך "סגל"  

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

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

או לבית רופאים או 
לקליניקה גדולה משופצת 

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

______________________________________________)39-39(מאירוביץ 5308742-050

■ להשכרה משרדים 
בשטח של כ- 400 מ' 

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

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

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

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

5308742-050)20-20(______________________________________________

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

צמודים ברח' ירושלים מול 
רח' יהודה הלוי, כניסה 

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

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

■ בב"ב בכהנמן משרדים 
משופצים וממוזגים להשכרה 

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

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

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

■ במתחם מפואר בבני ברק 
אולמות לסדנאות ולהרצאות 12-

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

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

משרדים

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

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

■ להשכרה שני משרדים 
בכניסה אחת, ממוזגים 

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

3975683-054)39-39(______________________________________________

■ להשכרה משרדים ברמה 
גבוהה במקום מרכזי באזור ויזניץ' 

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

■ להשכרה 2 משרדים 
מפוארים+ תוספות+ 

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

6500740-050 )29-29/10(______________________________________________

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

______________________________________________)40-43ל(השעות 14:30-14:00 בלבד 

קיט 
ונופש

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

במרכז, מתאים למשפחות.
  9249565-08 5553180-050

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

בית חלקיה

בני ברק

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

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

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

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

אדמית
■ כפר הנופש אדמית, 36 

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

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

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

הרשב"י, ביהכ"נ ומקווה במקום. 
7768123-050 6987042-04)22-21/10(______________________________________________

גולן

■ לנופש *7 חד'- 20 מיטות. *2 
חד'- 6 מיטות, ממוזגות ומרווחות. 

6989387-04)20-45(______________________________________________

אמירים
■ צימרים "שמים וארץ" 

מפוארים ומושקעים. נוף מרהיב 
לגליל ולכנרת, מתאים לזוגות. 

______________________________________________)28-27/10ל(3713712-050

בר יוחאי

■ וילה+ צימרים מפוארים 
וממוזגים+ ג'קוזי+ גינה במחירים 

סבירים! 4126011-050
2001924-077 )30-49(______________________________________________

■ בקתת עץ חדשה ויפהפיה עם 
פרטיות ונוף מתאים למשפחות 

______________________________________________)33-44ל(גדולות 7655162-052

אור הגנוז

■ דירה נקייה וממוזגת לשבתות 
וחגים באזור שקט במרכז בני ברק 

8168589-054)37-40(______________________________________________

■ צימר יפייפה עד 13 מיטות 
ממוזג ומאובזר + גינה 04-

4114562-050 6987724)38-41(______________________________________________

■ "נוף מירון" יחידות ארוח 
גדולות ברמה גבוהה, מאובזרות 
קומפלט, למשפחות וקבוצות. 

6987547-04 3452522-052)30-30/10(______________________________________________

■ דירת נופש בישוב דתי ברמת 
הגולן 3 חד', עד 8 מיטות, חדשה 
______________________________________________)39-40ל(ומאובזרת + סוכה 7899505-050

■ ב"אבני איתן"- יחידות 
נופש מאובזרות, אולם, 
ג'קוזי, מקווה, מפלים, 

למשפחות ברוכות. 
 4796440-054
 2303852-072

6763852-04)20-46(______________________________________________

■ "נופש בגולן" יחידות 
ארוח בישוב הדתי חיספין, 

מתאים גם למשפחות 
גדולות עד 25 איש.סוכה 

______________________________________________)15-18/10(במקום 2770893-050

■ זה הזמן לטייל בגולן, 
בקצרין ק. לכינרת 

ולחרמון, חדשים 
מאובזרים וממוזגים 

"הנחות לאטרקציות". 
-050 6961175-04

9276802-054 5275981)30-41(______________________________________________

גליל
■ צימר "נוף ארץ הגליל" 
במצפה נטופה צימר דתי 

ביישוב דתי מרווח, יפה 
ונקי למשפחות/ זוגות  
ג'קוזי בריכה והרבה נוף

6782197-04
5257197-052)37-34/10(______________________________________________

4.5-4 חדרים
■ בק.מנחם )איסלנד( 4 ק"ב 
+מרפסת+מזגנים 3,200 ש"ח 
______________________________________________)39-39(תיווך שרון נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )סן מרטין( 4 ק"ג 
מטופחת 2950 ש"ח תיווך שרון 

______________________________________________)39-39(נכסים 5666250-02

■ בקטמונים )יצחק שדה( 4 
ק"ב מטופחת 2850 ש"ח תיווך 

______________________________________________)39-39(שרון נכסים 5666250-02

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

9הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228 ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום! 

פקס. 03-6162229
הלוח חינם! אינו פתוח לחברות, עסקים, מתווכים, סוחרים, ארגונים, גמ"ח מוסדות, נותני שירות וסיטונאים! 

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונן, האחריות על המפרסם בלבד!! המערכת שומרת לעצמה 
את הזכות שלא לפרסם מודעה )אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום(

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.

■ מחיר מציאה! ביהודה 
הנשיא קרוב למוהליבר, 4 

חד' גדולים, ק"א, עורף, 
3 כ"א במצב טוב+ חניה, 

1,300,000 ש"ח. ש. 
______________________________________________)51-51(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ 3 חד' ק"א, בר"ע-     
גן ורשא, משופצת 

כחדשה, 980,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)19-19(______________________________________________

■ ברח' מירון 3.5 חד' 
גדולים, ק"ג, נוף+ 

אופציה לבניה על הגג, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)22-22(______________________________________________

■ 2 חד' ברח' בר אילן, 
ק"א עם רשיון לתוס' 

40 מ' בצד+ 40 מ' בגג, 
1,000,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' הראשונים, 3 חד' 
ק"ב, חזית+ סוכה גדולה 

מקונסטרוקציה, משופצת 
עד היסוד, 1,070,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)24-24(______________________________________________

ירושלים

טבריה

■ בגילה א' החרדית! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד'+ 
א. בניה להרחבה! דירות 

ברמות ב. וגן וק. יובל! 
"הולילנד נכסים" 

02-6763740)23-34(______________________________________________

וילות ובתים

■ ברח' חרל"פ 2.5 חד' 
ק"ג, משופצת, חזית, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,000,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ כ- 2.5 חד' ברח' רש"י/ 
ר' עקיבא, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה, 
1,050,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)26-26(______________________________________________

■ ברח' שמואל הנביא, 
3 חד' משופצים, 3 כ"א, 
סוכה גדולה, ק"ב, אופ' 
לגג עם חתימת שכנים, 
1,070,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)27-27(______________________________________________

■ 2 חד' משופצים, 
בק"ק, ברח' סוקולוב, 
כניסה נפרדת, כ- 50 

מ"ר מתאים לזוג, לעו"ד, 
לקליניקה, לרופא, מצב 

חדש, מיידי, 915,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

■ מבחר דירות להשקעה, 
מחירים אטרקטיביים. 

______________________________________________)27-34ל(054-4230685

■ מבחר דירות בגדלים שונים, 
למכירה במחירי מציאה! 

054-4230685 050-7463231)27-34(______________________________________________

1-1.5 חדרים

■ בית פרטי+ קרקע למכירה, 
לפרטים לפנות לעו"ד יעקב מוסל 

052-2423887)28-35(______________________________________________

יבנאל

■ 4 חד' מפוארים בבנין 
מפואר וחדש, ברח' 

גוטליב, ק"ד עם מעלית, 
חזית, 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)29-29(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק ליד 
ככר מקובר, 3.5 חד', 
ק"ג, מושקע ומשופץ 

עד היסוד, חזית, יש 
תוכניות לבניה על הגג, 

כולל חתימות שכנים, גג 
רעפים, 1,180,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)29-29(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורפית צד 
ב"ב 3 חד', ק"ג, 860,000 ש"ח. 

______________________________________________)29-32ל(054-2490449

■ 4 חד' ק"א, י.הורים+אופציה 
לחדר נוסף סוכה, 3 כ"א, 100 

מ"ר+ חניה. 054-8444450
______________________________________________)29-32ל(054-8477488

חשמונאים

■ למכירה 2 דונם מגרש 
חקלאי בגדרה, המגרש בטיפול 
לאישור זכויות בניה. לפרטים: 

057-3961414)29-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ למכירה דירה 4.5 חד' בשכונת 
שמואל הנביא, רח' עץ הדר 

______________________________________________)29-32(בירושלים. לפרטים: 057-3961414

■ בארזי הבירה 4 חד', פינת 
אוכל, 2 מרפסות, מרפסת שרות, 

יחידת הורים, 110 מ"ר, $620,000. 
______________________________________________)29-32ל(052-8666526

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

■ דירת 6 חדרים+ יח' הורים, 
______________________________________________)30-33(מוארת, בגני הר נוף. 054-2465676

2-2.5 חדרים

■ 2 דירות 4 חד', 120 מ"ר, כ- 
1,850,000 ש"ח. כניסה כ- 3 שנים 
______________________________________________)30-33ל(במ"ג. 02-6516777 052-8626288

■ בדב גרונר 4 חד', ק"א + 
מעלית, 120 מ"ר נטו, מושקעת 

במיוחד, חובה לראות!, 
______________________________________________)31-32ל(עזריאל'ס נכסים 052-7667817

■ 3 חד' גדולים בפ.כץ, בפתיה, 
מקום שקט, ק"א, סוכה, ממוזגת 

______________________________________________)31-34ל(050-4199878

■ דירה גדולה 100 מ"ר ברח' 
______________________________________________)31-34ל(אברבנאל 050-4128027

חריש

בת ים
■ ברמת הנשיא, 5 חד'+ ממ"ד 

170 מ"ר, ממוזגת, מרפסות, 
מטבח גדול, מושקעת. -03

______________________________________________)31-34ל(5534686 052-7605694

■ 3 חד' גדולים, ק"ב, יפה 
ומוארת, כיווני אוויר מצוינים, 
הזדמנות מצוינת להשקעה! 

______________________________________________)31-34ל(054-7493669

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
■ 3 חד' מסודרת, במיקום 

מצוין, 270,000 ש"ח, כפיר נכסים 
______________________________________________)31-34ל(050-7594480

נתיבות

■ מבחר דירות להשקעה, 
השבחה, תשואה גבוהה 

ומשתלמת. 050-8444490 
______________________________________________)31-35(052-6175264 תיווך מקנה וקנין

■ תיווך אביב: *יעוץ *מכירה 
*השכרת דירות מכונסי נכסים 

*עזרה במשכנתאות, רח' ירושלים 
66 נתיבות. 054-4933670/1 

02-9933652)31-42(______________________________________________

■ 3.5 חד', מיוחדת, 
ק"ב+ מעלית, בנין דתי. 

______________________________________________)30-34ל(050-5214585

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

■ במוסטבוי היוקרתי, 5 חד' 
)ניתן להפוך ל- 6( גדולה במיוחד, 

______________________________________________)31-34ל(כל הקומה. 052-3263793/2

גדולה, מרפסת סוכה+מעלית ■ 4.5 חד' אזור ה-93 )הרב ניימן( 
שבת, לל"ת  03-9214005 

______________________________________________)31-34ל(050-4483255

■ באזור הרב קוק- מקובר, 4, 
ענקית, משופצת, 3 כ"א+ יחידת 

הורים+ אופציה. לל"ת 1,385,000 
______________________________________________)32-35ל(ש"ח. 052-7677627

■ בלעדי בר' טרפון 4.5 חד' 105 
מ"ר, ק"ב אחרונה, א. בניה בגג, 

מטבח חדש, 1,400,000 ש"ח 
______________________________________________)32-32(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

■ במנחם! 4 ח' 100 מ"ר ק"ב, 
חזית, 1,290,00 ש"ח. מפתח 
ב"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעידות 
באברבנאל, קומה שניה+ מעלית, 

בבנין חדש, 4 חד'+ מרפסת 
סוכה, 100 מ"ר, 1,050,000 ש"ח. 

ארמאני נכסים 
052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ באבוחצירא בבנין מטופח, 4 
ח' ק"ג, גדולה ומסודרת, 950,000 

ש"ח. מפתחות במשרד תיווך יוזמה 
054-8478886 03-6182002)32-32(______________________________________________

■ 4 חד' בניסנבוים ק"ג 
ללא מעלית, משופצת, 

מיזוג מרכזי, בהזדמנות! 
1,500,000 ש"ח. 

www.zlbr.com תיווך 
______________________________________________)32-32(זילברברג 03-5754412

■ ברח' ירושלים- וולפסון, 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, חזית, משופצת, 
ממוזגת, אופציה על הגג, בטון, 
1,190,000 ש"ח. כניסה מיידית. 

______________________________________________)32-33ל(050-4111844

■ 3 חד' באזור חגי, ק"ג ואחרונה, 
חזית, מ. מרכזי, שמורה, תיווך, 
______________________________________________)32-35ל(1,160,000 ש"ח. 03-5794856

■ בהפלמ"ח 3.5 חד'+ אופציה 
בגג, משופצת, ק"ב, חזית, בנין 

חרדי, 935,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33ל(052-7653435

■ בדסלר 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית+ אופציה מוכנה, פינוי 

מיידי, 1,500,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בדקר 3.5 חד' ק"א, חזית, 
100 מ"ר+ מרפסות, מטבח 

חדש, 1,350,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)32-32(______________________________________________

■ בקובלסקי, 3, מושקעת, 
יפהפיה+ ריהוט יוקרתי, ק"ב חזית, 

3 כ"א+ אופ' גדולה, 995,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ ברד"ק! 3, ענקית ושמורה 
מאד! ק"ב, חזית, 1,270,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ בנורדאו 3 גדולה ק"ב, חזית, 
960,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

057-3128884 03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירה למכירה בבלעדיות 
במיידי בטרומפלדור 70 מ"ר 3 
חד', משופצת מושלם, חזית, 

יפה, יפה ומוארת, 815,000 ש"ח. 
מועד פינוי 14 יום. ארמאני נכסים 

052-7848088 03-5788996)32-32(______________________________________________

■ מציאה! בבורוכוב 3 ח' ק"א, 
גדולה , מטבח חדש, מקלחת 

ושירותים חדשים, 825,000 ש"ח 
גמיש. מפתחות במשרד תיווך 

יוזמה 03-6182002 
054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב פינתית, 2 חזיתות, 
3 ח', קומה ב' אחרונה, 75 מ"ר, 
מסודרת+ אפ' לבניה בגג, מליון 
ש"ח. תיווך יוזמה 03-6182002 

054-8478886)32-32(______________________________________________

■ בפ. כץ בביאליק, 28 3 
חד', סלון גדול, משופצת, ק"ק, 

______________________________________________)32-32(880,000 ש"ח. 050-2738858

■ 3.5 גדולים, ביהודה הנשיא, 
חזית+ מרפסות ענק, מושקעת, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 גדולים בדונולו כ- 90 
מ"ר, חזית, מטופחת, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. "טוב הארץ" 

03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3, מפוארת ברד"ק, חזית, 
מושקעת ביותר+ ריהוט יוקרתי, 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)32-32(______________________________________________

■ 3 בהשלושה, חדשה, חזית, 
מעלית, מפוארת, 1,190,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' דוד המלך דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

חדשות ומרוהטות, 
2 הדירות מושכרות 

ב- 4,600 ש"ח. המחיר 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ב"תיווך נחלת הצבי" 
באזור הרצוג, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ומפוארת ביותר, 
כ- 78 מ"ר+ אופציה גדולה, רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ ב"תיווך נחלת הצבי" באזור 
הירדן, 3 חד', ק"ב שמורה, כ- 72 

מ"ר+ אופציה ענקית )גג בטון( רק 
______________________________________________)32-32(1,100,000 ש"ח. 052-7675242

■ במרכז, ק"ב ללא מעלית, 
יפה ומרווחת, 1,200,000 ש"ח. 

"רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 180 
054-8440744 03-5788660)32-32(______________________________________________

■ בתוך בני ברק, ק"א, ללא 
מעלית, באזור שקט, 1,400,000 

ש"ח. "רי/מקס תבונה" ז'בוטינסקי 
054-8440744 03-5788660 180)32-32(______________________________________________

■ כ- 3 ברימון, בשיכון ו', ק"ב, 
אפשרות הרחבה בצדדים ובגג. 

054-8115716)32-35(______________________________________________

■ בק. הרצוג! 3 חד'+ 
אופציה, פוטנציאל גדול! 

מיידי, בלעדי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי, 2 דירות 
מרווחחות, האחת בצד 
פ"כ, והאחת בצד ב"ב. 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ בבורוכוב, 3 חד', ק"ב, 
מרווחת מסודרת. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)32-32(______________________________________________

■ בביאליק! 3 חד', 
חזית, מסודרת כחדשה, 

ק"ב+ מעלית. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא 2 חד', 
ענקית, ק"ק, 70 מ"ר, מרפסות, 
למהירים!!! תיווך "חכמת רחוב" 

______________________________________________)32-33ל(052-2585808

■ בבלעדיות למבינים! 
בסוקולוב שטרסר, 2.5 
80 מ"ר, 3 מרפסות+ 
אופציה בגג. תיווך קזן 

054-8420522)32-32(______________________________________________

■ בלעדי באבן גבירול, 2.5 
חד' 65 מ"ר+ אופציה ממשית 
להרחבה )שיקום שכונות( ק"א, 
חזית, 930,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)32-32(______________________________________________

■ ביהודה הנשיא, 2.5 ק"א, 
משופצת יפיפיה. *ברלבג 2.5 

חד' 65 מ"ר, משופצת כחדשה+ 
סוכה+ אופ' 1,090,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בבני אברהם 2 חד' 60 מ"ר, 
יפה ומשופצת, 800,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

■ בהירדן, 2.5 משופצת 
ומטופחת ק"ג אחרונה )רעפים( 

פינוי מהיר, 930,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

057-3128884)32-32(______________________________________________

■ באזור ר' עקיבא ירושלים, 2.5 
במקור גדולה ויפה, ק"ב 3 כ"א, 
1,070,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)32-32(______________________________________________

■ דירת 2 חד' בשכון ה' 
בבנין 4 דיירים+ תוכנית 
בניה נרחבת, בצד ובגג, 
1,600,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)32-32(דירה נאה" 052-7637000

■ מציאה! 2.5 יפיפיה, בעזרא/ 
חזו"א, מעלית, סלון וסוכה 

גדולים+ א. בניה, 1,040,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32("טוב הארץ" 03-5793001

■ ברח' יהודה הנשיא, 
2.5 חד', ק"א, מושקעים, 

עורף, 1,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)32-32(______________________________________________

■ ע"י חברון! 2.5 גדולים, 
ק"ב שמורה+ מרפסות, במחיר 

הזדמנותי! "תיווך עולמי" 
03-6167744)32-32(______________________________________________

■ בסוקולוב/ אבן 
שפרוט, 2.5 חד', 60 

מ"ר+ אופציה 25 מ"ר, 
980,000 ש"ח. 
0506-229-247)32-32(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' ברח' ברוט, בנין 
חרדי, ק"ג, לא גבוהה, +משופצת 

מהיסוד, פינוי מיידי+ אופציה. תיווך 
______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי בפ"כ מתחרדים 2 ח' 
גדולה, משופצת כ- 60 מ', קומה 
ג'+ גג בטון, 775,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי 2.5 ח', קומה ג', באזור 
שיכון ה', כ- 60 מטר+ גג בטון, 
משופצת, 910,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

■ במעפילים! 2 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

בנין מצוין! "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
050-4156080)32-32(______________________________________________

■ ביגאל אלון 2 חד', מסודרת, 
ממוזגת, ק"ד, אופציה בצד ובגג, 

730,000 ש"ח. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(052-7628812

■ בפ. כץ דירת חדר וחצי, 
מסודרת, כניסה פרטית, תשואה 

2,000-3,000 ש"ח לחודש, 
480,000 ש"ח. לא לבעלי 

משכנתא )בטאבו- רשומה כחנות 
ובעיריה כדירה(. תיווך חי נדל"ן 

0527-653777)32-32(______________________________________________

■ 2 חד' משופצת פנים וחוץ, 
מושכרת, 310,000 ש"ח )לא דתי(. 

054-4204800)32-32(______________________________________________

חיפה

■ #661 בלעדי! מתחרד, 4 חד', 
150 מ"ר+ יח' דיור+ אופ' ל- 2 יח' 
דיור, 680,000 ש"ח. תיווך חסידים 

074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 666# בלעדי! מתחרד, קומה 
2, 4 חד', 180 מ"ר+ אפשרות 
לחלוקה, מושכרת 2,000 ש"ח. 

555,000 ש"ח. תיווך חסידים 
074-702-7-202 057-7774149)32-32(______________________________________________

■ 1357# בלעדי! מיקום מעולה, 
2 חד'+ אופ', נוף לכינרת, 

מושכרת, 1,500 ש"ח, 330,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7774149 

074-702-7-202)32-32(______________________________________________

■ בגילה א' )מבוא בשמת( קומה 
2.5 833,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקטמון הישנה ר' מאיר, דו 
קומתי ק"א, 100 מ"ר+ גג ונוף, 

משופצת, סטנדרט גבוה, מזגן, א. 
______________________________________________)32-32(בניה. תיווך 050-8769490

■ מציאת המציאות! 5 ח' 
משופצת, קרקע, כניסה פרטית+ 
2 מרפסות, רק 1,390,000 ש"ח 

______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ בקרית היובל )שמריהו לוין( 
במשה"ב 5 חד', מרווחת, ק"א+ 

מחסן+ מרפסת סוכה+ נוף פתוח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לצימוקי 02-5638221

■ בקרית מנחם )מקסיקו( 5 
ח' ק"ב, משופצת, מזגן, מחסן, 

1,435,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 
)בנין קטן( 6 ח' דו מפלסי, 

ק"ב+ מרפסת עם נוף+ הסקה, 
1,680,000 ש"ח. תיווך "שרון 

______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ ברמות 06 החרדית דופלקס 5 
חד'+ 2 מרפסות דרומיות לסוכה 

לנוף, לכל ירושלים, חייבים ולחוצים 
למכור. בלעדי לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ בגבעת זאב באזור חסידות 
קרלין )ברח' האתרוג( 5 חד'+ 

מרפסת סוכה לנוף, קומת כניסה 
)מושקעת מאד( הכל חדש. בלעדי 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בקרית יובל )פסח חברוני( 
4 ח' פ"א, הסקה, משופצת+ 

מעלית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ גילה ב' )היהלום( 4 ח' ק"ב+ 
מרפסת גדולה, משופצת, הסקה, 

1,200,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )איסלנד( 4 
ח' ק"ב, מרפסת+ מחסן+ מזגן, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בקרית מנחם )ניקרגואה( 
4 ח' ק"ד+ מחסן+ מרפסת גג, 

1,160,000 ש"ח. תיווך "שרון 
______________________________________________)32-32(נכסים" 02-5666250

■ בגבעת שאול )פנחס קהתי( 
4, קומה 13, מרפסת, מפוארת, 
חניה פרטית, 1,725,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בגבעת זאב הישנה! לחרדים! 
4 חד' ק"ק+ חצר גדולה במחיר 
מציאה, מוכרים שכבר קנו בית 
וחייבים למכור. בלעדי לאליהון 

______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ חדש בשוק, 4 חד', ברמות 
ב' )צונדק( ק"ק, כניסה פרטית+ 
מחסן+ מרפסות ואופציה לבניה. 

______________________________________________)32-32(בלעדי לאליהון נכסים 02-5866864

■ ברמות בסולם יעקב, 4, 
מרפסת סוכה, נוף, שכ', ק"א, נוף 

______________________________________________)32-35ל(מרהיב. 052-2381735

■ בגילה א'- 4 חד', ק"ג, 
מרפסת, משופצת, 1,025,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
052-3025612)32-32(______________________________________________

■ בקטמונים )בר יוחאי( 4 חד', 
ק"ג, משופצת לחלוטין פינוי מיידי, 

895,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ במוסררה קרוב לכותל 4 
חדרים, 62 מ"ר+ מרפסת 15 

מ"ר, קומת קרקע, טעונה שיפוץ, 
1,250,000 ש"ח. תיווך 

050-8769490)32-32(______________________________________________

■ עיר גנים רח' הנורית, 3 חד', 
מרפסת, ק"א, גם להשקעה, 

705,000 ש"ח. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ מעלה אדומים, 3.5 חד', ק"ב, 
פינת אוכל, מרווחת, משופצת, 

מוארת, מושכרת, 730,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(ר"מ נכסים 052-5797797

■ נווה יעקב, רח' פרדס/ בר 
יקר, 3 חד'+ מרפסת 17 מ', ק' 

______________________________________________)32-32(אחרונה. ר"מ נכסים 052-5797797

■ גילה ג', 3 ח' מרפסת פתוחה, 
אבן, נוף, מחסן, ק"ג, מזרח/ 

מערב. ר"מ נכסים 
052-5797797)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 3 ח', 
ק"ג, נוף, 695,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)32-32("שרון נכסים" 02-5666250

■ בקרית יובל )אורוגואי( 3, ק"ב 
אחרונה, פינתית, אפשרות הרחבה 
על הגג+ מרפסת, 940,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ בשמואל הנביא )ארץ חפץ( 
בשיכונים, 3 ח' ק"ג+ מזגן+ 

אפשרות הרחבה, 1,060,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ לזוגות צעירים חרדים 
)בירושלים( ק. יובל )ברזיל/ 

אולסוונגר( 3 ח' החל מ- 790,000 
ש"ח )מחיר מציאה(. בלעדי 
______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת זאב )בבניני חסידות 
קרלין( 3, משופצת וגדולה+ 

ארונות חדשים+ מרפסת+ חצר, 
כניסה פרטית והסקה. המפתחות 

______________________________________________)32-32(לאליהון נכסים 02-5866864

■ בגבעת מרדכי )שח"ל( 3 ח', 
ק"ב, משופצת+ מעלית )3 כיווני 

אויר( חייבים למכור. בלעדי לאליהון 
______________________________________________)32-32(נכסים 02-5866864

■ בקרית מנחם, 2 ח'+ חצר, 
גישה ללא מדרגות, 620,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-33(בלעדי לשאולוף נדל"ן 02-6415555

■ תלפיות, דרך בית לחם, 
2 חד' מוארת, מרווחת, קרוב 

למרכז קניות ותחבורה, להשקעה, 
590,000 ש"ח. ר"מ נכסים 

052-5797797)32-32(______________________________________________

■ להשקעה ברסקו )שמעוני( 
2 ח' ק"ג אחרונה+ נוף, 785,000 

ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )הנורית( 2.5 חד' 
ק"ג, שמורה ומשופצת, מזגן, 

655,000 ש"ח. תיווך "שרון נכסים" 
02-5666250)32-32(______________________________________________

■ בעיר גנים )האביבית( 2, ק"ב, 
זקוקה לשיפוץ, 600,000 ש"ח. 

______________________________________________)32-32(תיווך "שרון נכסים" 02-5666250

■ ברמות ב' )ראובן מס( לזוג 
צעיר, 2 חד' ק"א )דירה גדולה(+ 

רשיון למרפסת סוכה. בלעדי 
והמפתחות לאליהון נכסים 

02-5866864)32-32(______________________________________________

■ תיווך ארץ הצבי- תיווך, 
השקעות, וניהול נכסים! בנתיבות, 
אופקים ובאר שבע! צלצלו עכשיו: 

 057-2216385 052-5253470
057-2216195)32-35(______________________________________________

■ למכירה ברמב"ם דירת קרקע 
4.5 ח' חצי דונם, באזור מבוקש 

ליד הכולל הרב יורם אברג'ל 
810,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח' באזור המערבי ליד 
המוסדות הרב יורם, 580,000 ש"ח. 

תיווך מקנה וקנין 
052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 4 ח', קרקע, מגרש חצי דונם, 
710,000 ש"ח. תיווך מקנה וקנין 

052-6175264 050-8444490)32-32(______________________________________________

■ 3 ח', קרקע, הכל חדש, 
גינה גדולה, ליד הכולל הרב יורם 

אברג'ל, 645,000 ש"ח. תיווך 
מקנה וקנין 050-8444490 

052-6175264)32-32(______________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ תיווך שלמה המתווך 
שלך בהדר גנים/ בגני 

הדר/ בעמישב, מענה 24 
______________________________________________)32-32(שעות. 03-9330218

■ בהדר גנים 3, ענקית, מעלית, 
חניה, מרפסת, סוכה, אופציה 

______________________________________________)32-35ל(להרחבה. 054-7955442

■ בנחלת צבי, כניסה מיידית, 2 
חד', עורפית, פינת אוכל, מרפסת 
גדולה, 2 מזגנים, חלונות זכוכית 

וסורגים, ק"ב, 790,000 ש"ח. 
______________________________________________)32-35ל(052-2546968 חיים

וילות ובתים

■ בית, מפוצל, 3, נוף מדהים 
בעתיקה, 11 חד', אופציה ל- 13 

מרפסות, 50 מ"ר+ חניה. 
052-7668353/2)51-45/10(______________________________________________

צפת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ למהירי החלטה דירות 4/3 
חדרים גדולים במרכז מ- 350,000 

 03-6193412 .320,000
052-7113508/9)32-32(______________________________________________

ערד

■ בעיר העתיקה, במקום 
מעולה, מבנה הבנוי ב- 2 קומות, 

מחולק ל- 4 דירות סה"כ בנוי 
460 מ"ר, מגרש כ- 210 מ"ר, 

נוף מרהיב, $3,000 למ"ר. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ בצפת במרכז העיר סמוך 
לעתיקה בית ערבי מחולק ל- 2 

דירות כ- 10 חד'+ חצר פנימית+ 
גג, זכויות בניה )נושא תשואה 

חודשית(, $350,000. "תיווך יעקב" 
04-6971093)32-32(______________________________________________

■ 1294# בלעדי! בכיכר 
המגנים, בית מחולק ל- 2 יח' דיור, 

מושכרות, 100 מ"ר, 1,200,000 
ש"ח. תיווך חסידים 057-7361080 

072-281-0-281)32-32(______________________________________________

■ במרכז העיר בית ערבי קומה 
א', 5 חד'+ חדר נוסף כ- 80 מ"ר, 
בנוי 213 מ"ר+ גג עם זכויות בניה, 

מיידי, 1,000,000 ש"ח. "תיווך 
______________________________________________)32-32(יעקב" 04-6971093

■ 3 חד' בזלמן שז"ר, קומה 2.5 
74 מ"ר, תשואה יפה, משופצת, 

מיקום שקט ומרכזי. לל"ת 
______________________________________________)32-35ל(054-5965527

דירות 
להשכרה

אלעד

תפרח
■ במושב תפרח משק+ 

2 דירות+ 2 מחסנים + 
אופציה, 20 דונם. 

______________________________________________)01-10ל(057-3150923

■ בקרית האומנים, דירה בת 
2 חד'+ גג בנוי כ- 70 מ"ר, נוף 
מדהים, זכויות בניה, 800,000 

______________________________________________)32-32(ש"ח. "תיווך יעקב" 04-6971093

2-2.5 חדרים

■ ברח' סירני 4 חד' גדולים, 
משופצת, באזור דתי, קומה 6, 

______________________________________________)32-35ל(ש"כ, נוף. 054-8108584

רחובות

■ בבלעדיות פנטהאוז 
מפואר ומושקע בבן שטח 
) ליד רייסדור( פינוי גמיש 

לזריזים. תיווך קזן 
054-8420522)32-32(______________________________________________

פנטהאוז ודירות גן

03-9088872

2362

1930

2398

להשכרה

03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00

מציאה!!! דירת 2.5 חד' ,
 ברשב"י,מסורגת וממוזגת,

  2.350.בחרדי
דירת 5 חד',ק"ג+מעלית,י.

1425הורים,נוף,מיידית.

1785

 דופלקס 6.5 חד',באזור העליון,מחולק ל-2 יח' דיור ,כניסות 
נפרדות,מיידי

בבלעדיות! 3 חד',ק"ב,חזית לנוף מרהיב,מ.מרכזי,מחסן,
א.בניה+תשתית.

  950,000,דירת גן 3 חד',בדת"ל,2 חצרות+מחסן,א.הרחבה

2411  920,000 דירת גן,3 חד' יפה,בא.אבטליון,חצרות,מחסן,א.הרחבה

בבלעדיות! 4 חד',באזור מרכזי בדת"ל,ק"א,3 כ"א,מרפסת 
סלון,מיידי 

בבלעדיות!!! דירת גן 3 חד',בחרדי,דר'-מע',מסודרת 
  880,000 ומסורגת,חצר יפה,פנוי גמיש

למהירי החלטה!!! קוטג' מושקע 6 חד',צפ'-מז'-דר',מ.
אמריקאי,מיזוג מרכזי+חצר מושקעת.

2365

2399

614

למהירי החלטה! מציאת השבוע! דירת 4 חד' + גג בטאבו, אופציה לעוד 
22395 חד', מטבח מושקע, 3 כ"א, מול הנוף, 960,000 ש"ח גמיש

■ ברח' הרב קוק השקט 
ליד חרל"פ, מיידי, 3 חד' 

גדולים, ק"א+מעלית, 
במצב טוב, 1,100,000 

ש"ח מחיר סופי. מפתח 
במשרד בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

■ באהרון דב, 4 חד' 
משופצים במצב חדש, 
ק"ג, ממוזגת ומאווררת 
אופ' לבניה על הגג )גג 
בטון( 1,300,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)21-21(______________________________________________

■ בבנין מפואר בבניה 
עם גימור מיוחד ב"גן 
העיר" מול גן העיריה 

נשארו למכירה מס' דירות 
מצומצם, כל הקודם 

זוכה!, דירות  5  ו-4 חד', 
תכניות במשרד, בלעדי 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)46-46(______________________________________________

■ ברח' עזרא, 4  חד' 
דירה מאד מושקעת, 

ק"ב, חזית, 1,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)10-10(______________________________________________

■ ברח' ניסנבוים, 4 חד' 
גדולים ומשופצים עם 

אופ', 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)35-35(______________________________________________

■ 4 חד' גדולה כ- 100 
מ' בהרצוג ליד הרב קוק, 
חזית, 3 כ"א, משופצת 

עד היסוד, כולל י. הורים, 
1,300,000 ש"ח. ש. 

______________________________________________)34-34(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק ליד 
ר"ע, דירת דופלקס 2.5+2 

+ גג, ק"ג )ללא מעלית(, 
משופץ, 1,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)37-37(מאירוביץ 050-5308742

3-3.5 חדרים

■ בסירקין 4 חד' חזית, 
ק"א, מעל 100 מ+ חניה 
בטאבו, 1,375,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ במשכנות ברח' הר 
סיני 6 חד' גדולים, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, בנין 
חדיש+ מרפ' סוכה כ- 20 
מ', פנוי כחודשיים, מחיר 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בנחום 3.5 חד' ק"ג+ 
2 חד' בק" גג+ גג, חזית, 
3 כ"א, 1,750,000 ש"ח. 
______________________________________________)35-35(ש.מאירוביץ 050-5308742

■ בנתן הנביא, 6 חד' 
ק"ב, 3 כ"א, ענקית, 160 

מ', 1,890,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בהזדמנות דירת 5 חד' 
מושקעת ברח' קהילות 
יעקב+ מעלית+ חניה 
)עורפית( 1,500,000 
______________________________________________)38-52(ש"ח. 050-6581747

■ בקהילות יעקב ליד 
בן דוד, 5 חד' גדולים, 

בק"ב, מושקעת, מעלית 
1,500,000 ש"ח.

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)18-18(______________________________________________

■ בבנין חדש בסיום 
בניה, אזור מינץ הרב שר 
דירת 5 חד' + 200 מ"ר 

מרפסת ק"א 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ ותיווך סלמון 
050-5308742)34-34(______________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בדון יוסף, מושקעת, 4 
חד', מחולקת לשניים, 94 מ"ר, 
______________________________________________)42-45(1,350,000 ש"ח. 03-6193016

■ ברח' ירושלים/ בגנו 
מול העיריה, 3 חד' 

גדולים, ק"ג, שטח גדול 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,175,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' אפשטיין )הגפן( 
3 חד' משופצים, ק"א, 

עולים רק 4 מדרגות, דירה 
מושקעת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)42-42(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' דב הוז דירה 
מפוארת, 4 חד' בק' 

4, חזית, מעל 100 מ' 
)ללא מעלית( עם אופ' 

לבניה על הגג )גג בטון( 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' וולפסון ק"א, 6.5 
חד' מפוארים, משופצים 

מהיסוד, כ- 150 מ"ר, 
3 כ"א פונה לשד' 

גרשטנקורן, 2,200,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)21-21(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' השלושה, 
מפוארת עם מעלית, 
דופלקס 5 חד' בק"4 

ומעליה 3 חד' וגג, 3 כ"א 
)ניתן לחלק ל- 2 יח'(, 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)34-34(______________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 

ניתן לבנות על הגג עוד כ- 
20 מ', 1,900,000 ש"ח. 

מיידי מפתחות במשרד 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)36-36(______________________________________________

■ בשפירא, בק"ג, 5 חד' 
מפוארים ומושקעים+ 

גג בתוספת 2 יח' של 2 
חד' מפוארים, מושכרים 
בכ- 5,000 ש"ח. 3 כ"א, 
2,150,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)23-23(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ 3.5 גדולה, מושקעת 
וממוזגת, ק"א, ברח' 
דניאל/ ירושלים, יש 

מרפסות, 1,375,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)43-43(מאירוביץ 050-5308742

■ בדב גרונר, בבנין 
חדש עם מעלית, 3 חד' 
900,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)43-43(______________________________________________

■ 6 חד' ברח' פנקס, 
ק"ב, 160 מ"ר, חדשה+ 

מעלית+ חניה, כיווני 
אויר דרום מזרח מערב, 
3,000,000 ש"ח כניסה 

בט"ו בשבט. 
 www.zlbr.com

תיווך זילברברג 
03-5754412)43-46(______________________________________________

■ 5 חד'+ גג, חזית, ק"ג, שמורה, 
ממוזגת, כ- 170 מ"ר, ברח' 

______________________________________________)44-45(השלושה. 054-7773486

■ 4 חד'+ גג + מעלית, ק"ד, 
בר"ע 54, במצב מצוין, פינוי מיידי. 

______________________________________________)44-45ל(054-6619161

■ 4 חד' בצייטלין, 
משופצת, בבנין חדיש, 3 

כ"א, חזית, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)44-44(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ באבן גבירול 4 חד' ק"ב+ 
מעלית, משופצת, 137,000 ש"ח. 
*בציטלין, 4 חד', בנין חדש, ק"ג+ 

מעלית, חזית, 1,360,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)44-45(פנחסי 03-5799308

■ 3 בדנגור, ק"א, מושקעת 
וממוזגת+ אופציה לבניה, 810,000 

______________________________________________)44-45(ש"ח גמיש. 050-6757728

■ למכירה בק. הרצוג צמוד 
לגניחובסקי, כ- 3 חד' ק"ג, אופציה 

______________________________________________)44-47ל(להרחבה. 050-4194575

■ בק. הרצוג, 3.5 חד' כ- 100 
מ"ר+ אופציה כ- 50 מ"ר, 

1,075,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)44-45ל(050-4128027

■ ברמב"ם, חזית לז'בוטינסקי, 
3 חד', משופצת, בנין חרדי, א. 
הרחבה, 945,000 ש"ח גמיש. 

______________________________________________)44-47ל(054-8468910

■ 3 חד' מדהימה, ענקית 
)בשטח של 4( ומטופחת, 

בעלי הכהן, ק"ג, חזית, 
1,100,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בגניחובסקי, ק"ק 
גבוהה, 75 מ' עם 

אופ' גדולה להרחבה, 
1,050,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בבנין מפואר עם 
מעלית,ברח' הרב קוק 

דופלקס מושקע, 4 חד' 
בק"ג+ 3 חד' עם מרפסת 

גג גדולה בק"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
          050-5308742)31-31(______________________________________________

■ מציאה! דופלקס 10 
חד' ענקית ומפוארת+ 

גג בבנין עם מעלית, 
מחולקת ל- 2 יחידות 

6 חד'+ 4 חד' +גג  
קרוב למרכז רימונים, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

050-5308742 )27-27(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 
ומאד מושקעת 5 + 1 

חד' עם שרותים בגג+גג 
ענק, ניתן לחלק כי יש 

כניסה נפרדת לגג מחדר 
המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מפוארות, ק"ג- 6 
חד', ק"ד, 4 חד' חדשים 
ומפוארים + גג, 3 כ"א 

ומעלית, מול מרכז 
רימונים+ חניה מקורה, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

+5 חדרים

■ ברב קוק השקט בק"ג 
עם מעלית, דופלקס 1+3 

+ גג, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)38-38(______________________________________________

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 

3 חד' בק"5 + 3 חד' 
וגג מעליה, מאוורר 

ומואר, נוף מדהים ביופיו, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 
5 חד' משופצים וגדולים, 

בתוספת הצמדת חצר 
של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בק. הרצוג בפדרמן פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר בנוי, 200 מ"ר גג, 

______________________________________________)42-45ל(בהזדמנות. 03-5706479

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים 

מאד יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 30 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,690,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל בבנין 
עם מעלית ק"ג, 3 חד', 

מעליה 4 חד' ומעליה חד' 
גדול מאד, משופץ, ניתן 
לחלק, 2,000,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בשכון ג', 5, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית+ י. הורים+ 
מרפסת שמש, מיידי, 1,550,000 
______________________________________________)45-45(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בפ.כץ באזור מצוין, 5 חד' 
)דו מפלסי( ק"ג, חזית, 3 כ"א, 

1,090,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
057-3128884 03-5791514)45-45(______________________________________________

■ בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 6 חד', 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית, מפרט עשיר, 2,200,000 

______________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

■ באזור שבטי ישראל בבנין 
חדיש, ק"ג+ מעלית, 7 חד' 

ענקית )מחולקת ב- 3 קומות( 
ניתנת לחלוקה חדשה. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בהרצל פ. כץ 150 מ"ר, 
1,200,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בלעדי! באזור אבני נזר! 
5, גדולה ויפה, ק"א+ מעלית, 
חזית, מיידי! "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבניה 6 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 5 חד', בשיכון ו', ק"ב ואחרונה, 
מעל ביכ"נ להשקעה, 980,000 

ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ בהזדמנות! בשכונת הוילות 
בשכון ה', 7.5 חדרים, 2 מפלסים 

בטאבו! + מרפסת ענקית+ 
מטבח פסח מוסווה+ ג'קוזי+ 

מעלית לתוך הבית! רק 2,800,000 
ש"ח! "תווך דרך לבית" 

054-8421640)45-45(______________________________________________

■ ביהושע, 5, מפוארת, 
כניסה פרטית, קומה 
א', 8 מדרגות+ חזית, 

1,650,000 ש"ח. 
052-7637070)45-45(______________________________________________

■ בשבטי ישראל, 7 חד', 
3 מפלסים, כ- 200 מ"ר, 

ק"ג+ מעלית, שמורה 
ביותר. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בהר סיני דירת גג 
1.5+3.5 על הגג, ק"ג, 
3 כ"א+ חניה בטאבו, 

1,990,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקושניר, 5 חד' 
מסודרת, ק"ג, 3 כ"א, 

חזית, מעלית, 2 יחידות 
הורים, 1,700,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' מפוארת 

ומושקעת במיוחד, ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מטבח 

חדש, י. הורים, שווה 
לראות, 1,800,000 ש"ח 

גמיש. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בקושניר 
דירת גג 1+3 ק"ג, 3 כ"א, 

מסודרת, חזית, מעלית, 
גג מקורה, 1,800,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" -050
4488840)45-45(______________________________________________

■ בויזניץ', 6 חד'+ 3 
חד'+ 2 חד'+ אפשרויות 

בניה נוספות, 3,400,000 
ש"ח גמיש. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בבירנבוים, 2+3 על 
הגג מסודרת כחדשה, 

3 כ"א, עורפית, מעלית, 
1,450,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ באזור השומר 4 חד' בבנין 
מפואר, בשלבי סיום, מפרט עשיר, 

______________________________________________)45-48ל(קבלן אמין. 054-8121816

■ 4 חד' ברח' המכבים, משופצת 
קומפלט, 855,000 ש"ח. לל"ת 

______________________________________________)45-48ל(052-7654852 ניתן להשאיר הודעה

■ חדש! לקראת בניה! בגבול 
ב"ב ר"ג במיקום יוקרתי, דירות 4 

ח', גן וגג, קבלן אמין וותיק. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ באזור מימון כ- 4 משופצת 
כחדשה, ק"ב, חזית, 1,270,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ באזור העיריה, כ- 4, מושקעת 
כחדשה+ י. הורים, ממוזגת, ק"ב, 
מיידית, 1,320,000 ש"ח. מפתח 

______________________________________________)45-45(ב"אפיק נכסים" 03-5791514

■ בתחילת בניה ברחוב 
אברבנאל, 4 חד' 100 מ"ר+ 

מרפסות, כניסה בעוד 8 חוד', 
1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 4 חד' 100 מ"ר 
גדולה, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות באבוחצירא ק"ד 
ואחרונה, 90 מ"ר גג בטון, השכנים 

בנו בנין מתחרד, 920,000 ש"ח. 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ חייבת להמכר בברוט 90 מ"ר 
ק"ג ואחרונה גג בטון, 850,000 

ש"ח. המפתחות אצלנו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ דירה אחרונה בקבוצת רכישה 
בשיכון ה', 100 מ"ר, מחיר גמיש 

למזומן. 052-7848088 
______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ בבניה 4 חדרים ברח' שחל. 
תוכניות במשרד מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ 4 חדרים משופצת מהיסוד, 
ק"ב 50 מטר עם אפשרות 
לחלוקה, מיידי. מד נכסים 

03-6169002)45-45(______________________________________________

■ אברבנאל, 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה ב', 3 כיווני אויר, 

פינוי חצי שנה, 1,100,000 ש"ח. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 4 חד'- בקהילות יעקב, 110 
מ"ר, 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6200064)45-45(______________________________________________

■ בהרב ניסים ק"ב, 
חזית, 4 חד' עם אשור 

בניה לחדר חמישי, 
1,525,000 ש"ח, מיידי. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)45-45(______________________________________________

■ בהתנאים, 4 חדרים, 
100 מ"ר, שמורה ביותר, 

אופציה על הגג )בטון( 
1,230,000 ש"ח. הרצוג 

______________________________________________)45-45(נכסים 03-6166156

■ ברח' קובלסקי 4 
חדרים+ מרפסת שמש+ 
אופציה לבניה, משופצת 

ויפה, 1,090,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ ביצחק ניסים, 4 חד'+ 
אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 

מרווחת, חזית, מעלית, 
רק 1,500,000 ש"ח. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! באורליאן, 
4 חד' יפה ומסודרת, 
ק"ק, 3 כ"א, מטבח 

חדש, כ- 80 מ"ר+ חצר, 
1,300,000 ש"ח. "בנאי 

______________________________________________)45-45(נכסים" 050-4488840

■ בקהילות יעקב, 4 חד' 
נאה ומרווחת, 3 כ"א 
עורפית, מעלית, בנין 

חדיש, 1,550,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ בקהילות יעקב, כ- 4 
חד' גדולה ומרווחת, 3 

כ"א, פוטנציאל+ אופציה, 
כדאי לראות, 1,280,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ מציאה! 3 חד' ק"ק, 
בטרפון, המושכרת 
ב- 3,450 ש"ח! גם 

להשקעה/ נכים/ 
עסק/ זו"צ/ מבוגרים/ 

קליניקה, בנין חדש, יפה, 
1,145,000 ש"ח הקודם 

______________________________________________)45-04/11(זוכה! 050-4160390

■ מציאה! 3 חדרים ברח' 
ירושלים ק"א ואחרונה עם 

פוטנציאל אדיר, למבינים בלבד! 
1,380,000 ש"ח. תיווך 

050-5677030)45-45(______________________________________________

■ 3 בא. חבקוק כ- 110 מ', 
חזית, 1,350,000 ש"ח. *2.5+3 

בגג, הא. דסלר, חזית. "טוב הארץ" 
03-5793001)45-45(______________________________________________

■ באבוחצירא 3 ח' ק"ד, גג 
בטון, 780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בלעדי! בדוד המלך 3 חד'+ 
2 חצאי חדרים 80 מ"ר, ק"ג+ 

א. בניה בגג, משופצת כחדשה, 
1,170,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, 2 חד' 50 מ"ר, ק"א, 
770,000 ש"ח. *באבוחצירא, 3 

חד', ק"ד, 780,000 ש"ח. *באביעד 
3 חד', 850,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ בדוד המלך, 3 חד' 65 מ"ר, 
ק"ג, א. בניה בגג, 980,000 ש"ח. 

*בסוקולוב/ ז'בוטינסקי, 3 חד', 
ק"ג, א. בניה בגג, משופצת 

כחדשה, 990,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ מציאה שלא תחזור! 3 
חד', בק. הרצוג- חדרים: 

 + 3.3/2.2 - 3.4/2.6
סלון+ מרפסת+ אופציה! 

"אפיקי נדל"ן" 
03-5702323)45-45(______________________________________________

■ נפגשים מחר ב: 
17:00, מתחת לבנין! 

ז'בוטינסקי צד ב"ב 
ענקית, ק"א, 810,000 

ש"ח. "אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ באברבנאל, 3 חד'+ 
מעטפת מוכנה לעוד 2 

חד', כדאי לראות! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בפתאיה- רחוב ללא 
מוצא! 3 חד', ק"א, 

מטופחת, מיידי! "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

3/3.3, סלון: 9/3.5, ק"ב, ■ במכבים, 3 חד', חדרים 
מסודרת, 810,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן"  
 03-5702323
052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בהאי גאון, 3 חד' 
ק"ק, חצר, 3 כ"א, כ- 80 

מ"ר+ אפשרות בניה, 
1,150,000 ש"ח גמיש. 

"בנאי נכסים" 
050-4488840)45-45(______________________________________________

■ באזור גבול ר"ג, 3 חד', 
ענקית, ק"ב+ מעלית, 1,100,000 

ש"ח. *ברב שך 3 חד', ק"א, 
חזית, 1,140,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ביונתן, ק"ב, 70 מ"ר+ 
אופציה לעוד 42 מ"ר, גג בטון, 
810,000 ש"ח. 052-7848088 

______________________________________________)45-45(ארמאני נכסים

■ באברבנאל! 3.5 משופצת, 
ק"א+ אופציה 20 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 900,000 ש"ח. "תיווך 

______________________________________________)45-45(פרפקט" 03-5745877

■ בבורוכוב 3.5 חד', קומה ב', 
חזית, משופצת, 3 כיווני אויר, 

930,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

אורי תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ 3 חד' ברח' ירושלים+ 3 
מרפסות, משופצת מרווחת, 

1,390,000 ש"ח. "תיווך בית נאמן" 
050-6730606)45-45(______________________________________________

■ באפשטיין 2 חד' ק"ב, 
ממוזגת, מושקעת, מסורגת, 

______________________________________________)45-52ל(1,250,000 ש"ח. 057-9023517

■ באזור דונולו, 2.5 גדולה+ 
אישור בניה ל- 8 מ"ר, קומה א', 
חזית, 1,145,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
057-3128884)45-45(______________________________________________

■ בעלי הכהן, 2.5 ענקית, 
משופצת כחדשה, ק"ד )בלי( 

גג בטון, 940,000 ש"ח. "אפיק 
______________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

■ בבר אילן, 2 חד' 60 מ"ר, ק"א 
אחרונה, משופצת+ אופציה לבניה 

בגג, 1,050,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)45-45(______________________________________________

■ ליד רמב"ם/ ירושלים, 2.5 
חד' במקור 70 מ"ר+ 2 מרפסות 

גדולות, ק"א+ אופציה בצד, 
שמורה, 1,100,000 ש"ח גמיש. א. 

______________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

■ ביהודה הנשיא, קומת קרקע, 
מרווחת, 2 חד'+ מרפסת+ יציאה 

לחצר, במיקום מעולה! 1,000,000 
ש"ח. תיווך "חכמת רחוב" 

052-2585808)45-45(______________________________________________

■ בלעדי 2.5 ח' גדולה, מסודרת 
ברב שך, קומה א', כ- 78 מטר, 

בנין משופץ מהיסוד, מליון 
וחמישים. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(______________________________________________

■ בדנגור, ק"א, 50 מ"ר+ 
אופציה מיידית לעוד 42 מ"רפינוי 
מיידי, 710,000 ש"ח גמיש. בנין 

מתחרד המפתחות אצלינו 
______________________________________________)45-45(052-7848088 ארמאני נכסים

■ בלעדי! בז'בוטינסקי! חזית 
לשבטי ישראל! 2 גד', ק"ג+ 

אופציה מסודרת, 760,000 ש"ח. 
*בביאליק! 1/2+2, 67 מ"ר, 

משופצת 790,000 ש"ח גמיש. 
______________________________________________)45-45("תיווך פרפקט" 03-5745877

■ במנחם! 2.5 + אופציה 40 
מ"ר, 1,080,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא! 2.5, 76 מ"ר, 1,090,000 
ש"ח. *באפשטיין! 2.5 + אופציה, 
1,080,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 

03-5745877)45-45(______________________________________________

■ בבלעדיות! בשיכון ה' דירה 
שמורה, 2 חד'+ מרפסות, ק"ג 

ואחרונה+ אפשרות בניה בגג. מד 
______________________________________________)45-45(נכסים 03-6169002

■ אברבנאל )קרית הרצוג( 2 + 
הול+ אופציה להרחבה, 740,000 

ש"ח. )גמיש( כניסה מיידית. 
077-2050410 050-5750880 אורי 

תיווך אדוארד 
www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ ז'בוטינסקי צד בני ברק, 
2 חדרים, 60 מ"ר עורפי, קומה 
ג' 730,000 ש"ח גמיש בלעדי. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
תיווך אדוארד 

www.edward142.com)45-45(______________________________________________

■ בטרומפלדור, 2 חד', 
ק"א, למגורים/ השקעה, 

690,000 ש"ח. "אפיקי 
נדל"ן" 03-5702323 

052-3429393)45-45(______________________________________________

■ בר"ע, 2.5 חדרים, 
90 מ"ר, שמורה ביותר, 

כניסה מיידית, 1,150,000 
ש"ח גמיש. מפתחות 
במשרד הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ במנחם, 2 חדרים 
כ- 60 מ"ר, ק"ב+ אופ' 
מיידית לבניה על הגג 

)רעפים( 1,030,000 ש"ח 
גמיש. הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בר"ע 2 חד 60 מ"ר+ 
אופ' לבניה על הגג )בטון( 

900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי הרצוג נכסים 

03-6166156)45-45(______________________________________________

■ בבירנבוים, 2 חד' 
ק"א+ אופציה לבניה 

כ- 100 מ"ר, 1,000,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)45-45(______________________________________________

■ ירד המחיר 3 
חד'+יחידה של 2 חד' 

מושכרת באבן שפרוט 
ק"ב, כחדשה, 1,560,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)49-49(מאירוביץ 050-5308742

+5 חדרים

■ דופלקס מרווח 200 מ"ר ניתן 
לחלוקה, הזדמנות של פעם בחיים. 

______________________________________________)04-07ל(054-2101240

■ בהזדמנות בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' יוסי 4 חד' ק"ק+ 
חצר קטנה כשחדר אחד 

משמש כגן ילדם, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)01-01(______________________________________________

■ בקרית משה דירת 
דופלקס בק"ה,יפהפיה 

ומאד מושקעת 5 + 1 חד' 
עם שרותים בגג+גג ענק, 

ניתן לחלק כי יש כניסה 
נפרדת לגג מחדר 

המדרגות. 2,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)01-01(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה ירד המחיר 
חובה לראות 2,750,000 

ש"ח. דירה ענקית 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

מפוארות, ק"ג- 6 חד', 
ק"ד, 4 חד' חדשים 

ומפוארים + גג, 3 כ"א 
ומעלית, מול מרכז 

רימונים+ חניה מקורה, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)06-06(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירת 3 חד' 

משופצת חזית, ק"א, עם 
יציאה לגג )של ק"ק( 

ואפשר לבנות עליו, כ- 
100 מ'+ אפשרות לבניה 
על הגג כ- 70 מ' )השכן 

ליד שבנה עשה 2 יח' 
להשכרה( 1,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)48-48(מאירוביץ 050-5308742

■ ברח' הרב קוק השקט 
דופלקס עם מעלית, 

מושקע, 4 חד' יפים בק"ד 
ומעליה 1 חד'+גג גדול, 
ניתן לבנות על הגג עוד 

כ- 20 מ', 1,850,000 
ש"ח. מיידי מפתחות 

במשרד תיווך ש. 
______________________________________________)36-36(מאירוביץ 050-5308742

■ בבנין חדש עם מעלית 
ברח' הרב שר, דופלקס 3 

חד' בק"5 + 3 חד' וגג 
מעליה, מאוורר ומואר, 

נוף מדהים ביופיו, 
1,790,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)41-41(______________________________________________

■ מציאה! בשפירא, 
בק"ג, 5 חד' מפוארים 

ומושקעים+ גג בתוספת 
2 יח' של 2 חד' מפוארים, 

מושכרים בכ- 5,000 
ש"ח. 3 כ"א, 2,050,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)23-23(מאירוביץ 050-5308742

וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן

■ בבנין חדש ליד העיריה 
דירת גן 5 חד' חזית 
)מתאים גם למוגבלי 

תנועה( עם מרפ' פתוחה 
של כ- 20 מ' )מתאים גם 
לסוכה( 1,650,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)45-45(______________________________________________

■ ברח' גוטליב דירת גן 5 
חד' משופצים וגדולים, 
בתוספת הצמדת חצר 

של כ- 100 מ"ר בטאבו, 
2,050,000 ש"ח, הדירה 

מתאימה גם לנכה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)41-41(______________________________________________

■ בבנין חדש ומפואר, 
בר"ע, דירת פנטהאוז 

אמיתית, ק"6 130 מ"ר  
מרפסת 140 מ"ר, נוף 

מדהים, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)01-01(______________________________________________

■ שטחים לחנויות 
בתחילת ר"ע עד 367 

מ"ר+ חזית גדולה, מפואר 
וניתן לחלוקה. "תיווך 
סגל" 050-4113250 

050-6500740)03-3/12(______________________________________________

■ דירה גדולה מחולקת 
ל- 3 יחידות גדולות באזור 

שבטי ישראל. תיווך ש. 
______________________________________________)03-03(מאירוביץ 050-5308742

■ דירת גן ברח' האדמור 
מגור, ב- 3 מפלסים מאד 

יוקרתית, מפוארת 
ומושקעת, כ- 10 חד', 

מליון דולר. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)42-42(______________________________________________

■ ברח' בעל התניא 5 + 
2 + גג ק"5, מסודרת, 

2,250,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ  

050-5308742)02-02(______________________________________________

■ בהזדמנות, למכירה 4 
יח' דיור חדשים ב- 2 

קומות,2, 2, 2, 3.5 חד' 
ברח' שבזי, 2,200,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
______________________________________________)04-04(מאירוביץ 050-5308742

■ מציאה מיידית 5 חד' 
ענקית בקהילות יעקב ליד 

בן דוד, מסודרת ואחרי 
שיפוץ, 1,550,000 ש"ח. 

______________________________________________)05-08ל(לל"ת 050-6581747

■ ברח' מנחם דירה 
ענקית 144 מ"ר, ק"ב, 
מסודרים, 2,000,000 

ש"ח, 3 כ"א. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בבארי 4.5 חד' משופצת 
כחדשה, ק"ב, עורפית, 1,590,000 

______________________________________________)05-08ל(ש"ח. לל"ת 052-6606693

■ 4 חד' מרווחים 
ומושקעים בבנין חדיש 

ויפה עם יחידת הורים, 3 
כיווני אויר, ק"א עם 

מעלית, ליד הרב קוק 
השקט, פינוי מיידי, 

1,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ ברח' יגאל 3 חד' 
ענקיים בשטח של כ-120 

מ"ר קומה ראשונה, 3 
כ"א, משופצת, 

1,500,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ 4 חד' גדולים 
ומושקעים ברח' מנחם, 
ק"ב, חזית, 1,450,000 

ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ בשיכון ה' ברח' בר 
אילן, דירה מחולקת 

מפוארת, חדשה, ק"א+ 
ק"גג 3+2 חד' חדשים, 

1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742)05-05(______________________________________________

■ במרכז ויזניץ' בני ברק 
170/120 מ"ר, 6 חדרים, 

ק"ק אטרקטיבי ביותר. 
"רי/מקס פרימיום" 

052-2452820
054-90902942/8 )06-9(______________________________________________

■ בפנקס, טריפלקס 
מפואר, 225 מ"ר, 5 

חדרים, מעלית, חניה. 
"רי/מקס פרימיום" 

054-9092949/7)06-9(______________________________________________

■ פנטהאוז ברח' הצבי נחלת 
סירוקה בחרדי, קרית הרצוג, 3 
חד'+ 2 חד' בגג+ חצר בגג+ 
פרגולה+ מעלית, חזית, נוף 

מדהים, מושקעת ומפוארת מאד, 
______________________________________________)06-9ל(1,300,000 ש"ח. 052-4779940

■ 4 חד' ברח' הרב 
פוברסקי כ- 95 מ"ר, 

ק"א, מסודרת, 
1,470,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ ברח' הרצוג ליד ככר 
מקובר דירת 100 מ"ר 3 

כ"א, זקוקה לשיפוץ, 
ק"א, מיידי, 1,150,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)06-06(______________________________________________

■ באברבנאל 4 חד' 110 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, משופצת, 

ק"ג בלי, גג בטון חניה בטאבו, 
______________________________________________)06-09ל(1,220,000 ש"ח. 054-7281440

■ בקהילות יעקב, 4 חד', חזית, 
משופצת, חניה, 3 כ"א, 1,480,000 

______________________________________________)06-07ל(ש"ח. 03-5740899

■ בק. הרצוג, 4 חד', ק"א, 82 
מ"ר מרווחת, מפרטי. 

______________________________________________)06-9ל(052-3600433

■ מבחר דירות מתעדכנות יום 
יום בתיווך אלטרנטיב ייעוץ והכוונה 

______________________________________________)07-07(חינם 054-5500263

■ מבחר דירות ונכסים 
למכירה/ השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" ר' עקיבא 56 

 03-6166105/4
054-7722743)07-7(______________________________________________

■ למשקיעים בלבד בפתאיה 55 
מ"ר, קומה 2, זקוקה לשיפוץ+ 

אופציה לעוד 30 מ"ר+ אישורים, 
חזית, השכן למטה בנה, 710,000 
ש"ח גמיש, בנין מתחרד. ארמאני 

______________________________________________)07-07(נכסים רחלי 054-8877491

■ באזור רמת אלחנן! בגמר 
בניה! בבנין קטן ואיכותי, 4 ו- 5 
חד', מפוארות ודירת פנטהאוז 6 

חד' 200 מ"ר, 4 כ"א. "תיווך 
______________________________________________)07-07(פרפקט" 03-5745877

■ למכירה בהזדמנות! 
1/2 מגרש ברח' אנילביץ, 

אפשרות לקבלת וילה 
בנויה כ- 300 מ"ר לפי 

תכנון הקונה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי -03

03-6180218 5791770)06-7(______________________________________________

■ בקרית משה 2+5 + גג 
מיוחדת! ממוזגת! 

מעלית, חניה! בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ בשכון ג' דו משפחתי 
תחתון, 140 מ"ר בנוי+ 

גינה צמודה. בלעדי 
בתיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ מציאה! באהרונסון, 4 
חד'+ אופציה, מפוארת, 
מושקעת! גינה! מחיר 
סופי 1,400,000 ש"ח. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ דירת גג, 4 חד' ק"ג+ 
מעלית+ אופצית בניה 
בגג, באזור רח' הרצוג. 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ באזור פנקס, חדש! 
3.5 חד', ק"ב, מעלית, 
חניה מקורה, צמודה! 

תיווך אשכנזי 
 03-5791770
03-6180218)06-7(______________________________________________

■ המחירים בבני ברק 
גבוהים? בהזדמנות 
בפתח תקוה דירה 

מחולקת מושכרת ב- 
5,000 ש"ח, רק 900,000 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ מוכר דירה? שרות וישרות! 
משתדלים שתקבל את המחיר 

הטוב ביותר! "תיווך קזן" 
054-8420522)07-07(______________________________________________

■ מבחר דירות בכל הגדלים 
והאזורים, גם מציאות. "תיווך קזן" 

054-8420522)07-07(______________________________________________

■ בבלעדיות בית קרקע למכירה, 
אפשרות לגן ילדים, 150 מ"ר שטח 
בנוי 85 מ"ר, אופציה עתידית לבניה 

בפ. כץ, אזור מתחרד, 1,300,000 
ש"ח. ארמאני נכסים רחלי 

054-8877491)07-07(______________________________________________

■ דופלקס מפואר בז'בוטינסקי, 
130 מ"ר+ גג 30 מ"ר+ זכויות 

בניה נוספות, מתאימה להשקעה 
ולחלוקה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ בזכרון מאיר, ברח' 
ברטנורא, דופלקס ק"ג, 
גדול מושקע+ מעלית, 
2+6 + גג בנין חדיש, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 

050-5308742)07-07(______________________________________________

■ באזור רמב"ם ד. גג ענקית, 6 
ח'+ מרפסת, מושקעת מאד, 

ק"ג+ מעלית, חזית, 1,950,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בשכון ג' ד. גג, ק"א אחרונה, 
5.5  ח', חזית, משופצת )מחולקת 
ל- 4 + יח"ד( ברביעיות, 2,000,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. "אפיק נכסים" 03-5791514

■ בבלעדיות דירת גג רח' רב 
אמי, 5 חד', 1,400,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בבלעדיות בהרצל פ. כץ, דירת 
גג ענקית, 6 חד', 1,200,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07(ארמאני נכסים רחלי 054-8877491

■ בלעדי דירות גג בפ"כ, 4 
וחמישה חדרים. תיווך אלטרנטיב 
______________________________________________)07-07(מפתחות במשרד 054-5500263

■ ברח' בן פתחיה ק"ג, 
דופלקס 3+3 + גג, דירה 

מושקעת עם מעלית 
ונוף, בלעדי תיווך ש. 

______________________________________________)07-07(מאירוביץ 050-5308742

■ באזור מנחם! דירת גג 
מדהימה, 220 מ"ר+ גג 
גדול+ משרד 2 חדרים, 

בק"ק, 3 חניות, 
3,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בר' יוסי דירת 
גג 5 חד', חזית+ מרפסת 

גג, ק"ב ואחרונה, 
1,680,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעלי הכהן, 
דירת גג מקסימה, 

מעלית, חניה חזית, גג 
גדול, 1,575,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בא. ויזניץ' 3 + גג+ יחידה 
מושכרת+ אופציה ענקית! 

1,800,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ בהשלושה ד. גג 2+3 + גג 
יפה, ק"ג, חזית, 1,690,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בגבול רמת גן בני ברק 
ברח' בן גוריון, דירת 5 חד' 

ענקית! ק"4 + מעלית 
שבת+ חניה, ממוזגת, 
חזיתית, 3 שירותים, 2 
אמבטיות, מטבח גדול, 

לכניסה בר"ה, 1,700,000 
 www.zlbr.com .ש"ח

תיווך זילברברג 
03-5754412)07-10(______________________________________________

■ בלעדי, בסמיכות לאבן גבירול, 
דירת גג 6 חדרים, מושקעת 

ומעוצבת ברמה מאד לא 
סטנדרטית, מפוארת, עם ריהוט 

מובנה בכל הדירה, מעלית אל תוך 
הבית פלוס מחסן וחניה, 
2,500,000 ש"ח. "סן חן" 

03-5793266)07-07(______________________________________________

■ באזור מינץ, 5, גדולה+ 
מרפסת ענק )כ- 200 מ"ר( ק"א+ 

מעלית, 2,000,000 ש"ח, מיידי. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ מציאה! פנטהאוז 
חדש, 5 חדרים+ גג, 200 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

ק"ה+ מעלית באזור 
מינץ, 2,200,000 ש"ח. 

"תיווך דירה נאה" 
052-7637000)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! ברח' ירושלים )קרוב 
לרח' בעלז( 5 חד' 110 מ"ר, ק"ק 

כניסה נפרדת+ חצר, זקוקה 
לשיפוץ, מתאימה גם לעסק. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בדניאל, 6 חד', 180 מ"ר, 
ענקית, ק"ב, אחרונה, אופציה בגג 
חזית, 2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בנתן הנביא, 5 חדרים, 160 
מ"ר במפלס אחד, 1,900,000 

______________________________________________)07-07(ש"ח. תיווך יוזמה 054-8478886

■ בפארדו )שכונת אור 
החיים( 5 חד' גדולים, סלון 

ענק, 135 מ"ר, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 3 כ"א 

כחדשה, לרציניים, 
1,700,000 ש"ח. מרכז 

______________________________________________)07-07(הנדל"ן 03-578-71-72

■ בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
135 מ"ר, ק"א, חזית, 3 

כ"א+ מעלית, 1,700,000 
ש"ח בלעדי. מרכז הנדל"ן 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בלעדי ביחזקאל דופלקס 5 ח' 
מפוארת, קומה א' מליון שמונה 

מאות ועשרים. מפתחות במשרד 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! בקרית משה, 
5 חד' ברמה גבוהה, 

חזית, מעלית, נוף פתוח, 
1,900,000 ש"ח בלבד! 

"סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ בשיכון ג', 5 חד' 140 מ"ר 
שמורה, 3 כ"א+ הול| סוכה+ א. 

לבניה, 1,799,000 ש"ח. בבלעדיות 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בבירנבוים! 1+4 על 
הגג, נאה ומושקעת, 

חזית, מעלית, 160 מ"ר, 
רק 1,800,000 ש"ח 
גמיש. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
כ- 200 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, אפשרות לחלוקה 
ל- 2 דירות, רק 

2,280,000 ש"ח. "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בסוקולוב 3 חד'+ 2 
)יחי' נפרדת( רק 

1,580,000 ש"ח. *ברב 
אמי 2+3.5 על הגג, רק 
1,650,000 ש"ח. *בבן 
דוד, 4.5 חד', ק"ב, 120 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 
*בהר סיני, 2+3.5 על 

הגג+ גג ענק, 1,990,000 
ש"ח. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ באביעד )קריית הרצוג( 
5 חד', ק"א, כ- 130 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 
1,250,000 ש"ח. 

03-578-71-72)07-07(______________________________________________

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נורוק, 4 חד', משופצת, 

מדהימה, אופציה 
להרחבה, 970,000 ש"ח. 

______________________________________________)07-07(תיווך 052-5728482

■ בקריית הרצוג- ברח' 
נויפלד 4.5 חד'. תיווך 

052-5728482)07-07(______________________________________________

■ כלל נכסים בבלעדיות 
באנילביץ, יוקרתי ושקט, חדיש! 

מעלית+ חניה 90 מ"ר, 1,730,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ כלל נכסים בבלעדיות בחנה 
סנש, גבול רמת גן, 150 מ"ר+ 

חצר+ חניה בטאבו, 2,470,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. 050-2788250

■ באזור הרב קוק ר' עקיבא 
בבנין חדיש, 4.5 מרווחת ויפהפיה, 

מטופחת, מעלית, 1,540,000 
______________________________________________)07-07(ש"ח. "סן חן" 03-5793266

■ בלעדי בהראשונים, 4 חדרים 
בבנין חדש, מעלית, מרפסת שמש 

גדולה, רק 1,350,000 ש"ח. "סן 
______________________________________________)07-07(חן" 03-5793266

■ באזור עזרא/ השומר, 4.5 ח' 
משופצת, ק"ב, חזית+ דירת 4 

משופצת בק"ג, 2,400,000 ש"ח. 
______________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

■ בהירדן בסיום בניה, 4 חד'+ 
מרפסת שמש+ מרפסת סוכה 

ק"א+ מעלית, חזית, קומה שלמה 
1,400,000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בחתם סופר, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג חזית, 
שמורה, 1,300,000 ש"ח. א. 

______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בקפלן בבנין חדש 4 חד' 120 
מ"ר ק"ק+ גינה 120 מ"ר, 

מפוארת, 1,600,000 ש"ח. א. 
______________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

■ בירושלים, 4 חד' 105 מ"ר 
גדולה+ מרפסות, ק"ג+ אישורים 
לבניה בגג, מתוחזקת. א. פנחסי 

03-5799308)07-07(______________________________________________

■ בהצבי! 4, מטופחת, ק"ב+ 
מעלית, חזית, אופציה נרחבת, 

1,170,000 ש"ח. *ברב יוסי! 4 + 
חצר מרוצפת, משופצת, 

1,220,000 ש"ח. "תיווך פרפקט" 
03-5745877)07-07(______________________________________________

■ בנויפלד 4 חדרים, ק"א, 
משופצת, 90 מ"ר+ שרותים 

כפולים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 
______________________________________________)07-07(יוזמה 054-8478886

■ מציאה! 4 חדרים ברימון+ 
כ- 15 מ' סוכה, יפיפיה ומסודרת, 

ק"א, 1,220,000 ש"ח בלבד. תיווך 
050-4164160)07-07(______________________________________________

■ גניחובסקי, 4 חדרים קומה ד' 
עורפי, משופץ, פינוי חצי שנה, 

1,120,000 ש"ח. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך אדוארד 

www.edward142.com)07-07(______________________________________________

■ מתארגנת קבוצת רכישה 4 
חדרים באזור פ. כץ מתחרדים. 

077-2050410 050-5750880 אורי 
www.edward142. תיווך אדוארד

com)07-07(______________________________________________

■ בלעדי בבורוכוב, 4 ח' גדולה 
כ- 90 מ', קומה ב', בנין חדש, לובי 

מפואר, מליון מאתיים. תיווך 
______________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

■ בלעדי! דירה אחרונה! 
בשיכון ג' בבניה, 4 חד', 
חניה, מחסן, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
______________________________________________)07-07(והשקעות" 03-6199323

■ מציאה! כ- 4 באזור הגר"א, 
כ- 100 מ"ר+ א. בגג, מיידי! 

1,300,000 ש"ח. "טוב הארץ" 
03-5793001)07-07(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה- 
ויזניץ'! דירות 4-5 חד' 
נאות ומסודרות, חזית, 
מעלית. "בנאי נכסים" 

050-4488840)07-7(______________________________________________

■ ברח' וינברג/ גוטליב, 4 
חד', מושקעים ומפוארים, 

ק"ב, 100 מ', 3 כ"א, 
1,590,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
050-5308742)44-44(______________________________________________

■ בזכרון מאיר, בבנין 
חדש, 4 חד', ק"4 עם 

מעלית, חזית, מטבח גדול 
1,400,000 ש"ח.מפתח 

במשרד התווך ש. 
______________________________________________)46-46(מאירוביץ 050-5308742

■ 3 בא. מיכה, נהדרת! 3 + 
מרפסות כ- 90 מ"ר+ א. בגג 

רעפים, 1,280,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ מציאת השבוע! בא. 
הראשונים, 3 חד' כ- 85 מ"ר, 

משופצת! 1,040,000 ש"ח. "טוב 
______________________________________________)07-07(הארץ" 03-5793001

■ לגור ולקבל תשואה! 
בפ"כ, 3 חד'+ 2 חד' על 
הגג, קומה ג', מסודרת! 

"אפיקי נדל"ן" 
 03-5702323
052-3429393)07-07(______________________________________________

■ בז'בוטינסקי עורף פתוח, 3 
חד' )ניתנת לחלוקה(+ אופ' לבניה, 

749,000 ש"ח גמיש, בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר' עקיבא 56 

054-7722743 03-6166105/4)07-7(______________________________________________

■ בויזניץ'! 3.5 חד', 
חזית, מעלית, מרווחת, 

רק 1,300,000 ש"ח. 
"בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ במרכז בעלי מלאכה! 
*3.5 חד' 90 מ"ר ק"ק 

)ללא טאבו( רק 990,000 
ש"ח. *3 חד', מסודרת 
ונאה, ק"א+ אופ', רק 

1,250,000 ש"ח. *3 חד', 
רק 1,150,000 ש"ח. 

שווה לראות "בנאי 
______________________________________________)07-7(נכסים" 050-4488840

■ בשיכון ו'!*3 חד'+ 
אופציה בצד ובגג, 

1,100,000 ש"ח. *2+3 
)יח' נפרדת( 1,580,000 

ש"ח. "בנאי נכסים" 
050-4488840)07-7(______________________________________________

■ למכירה 3 חד' ק"ג, 
בפנקס, משופצת 

כחדשה, מיני מרכזי, 
סוכה, סורגים, אופ' 

להרחבה ואופ' לבניה על 
הגג, 1,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמיאל 
היוקרתי, 3.5 חד' חדשה! 

בנין חדיש ומפואר, 
מעלית, חניה, מיידי! 

1,550,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', משופצת, עורפית 

ושקטה, קומה  נוחה, 
960,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! בעמי היוקרתי, 
3 חד' ענקית, מרפסות 
גדולות, חזית, גג בטון, 

חניה, בנין מטופח מאד! 
1,090,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בלעדי! מציאה! 
בתחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, בבילו, 3.5 חד' 
גדולה, חזית, מרפסת 

שמש, מעלית, רק 
1,210,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
03-6199323)07-07(______________________________________________

■ בסוקולוב, 3 חד', ק"ג, 
עורפית, שקטה, משופצת 

מהיסוד+ י. הורים, מליון ש"ח. 
______________________________________________)07-07(תיווך יוזמה 054-8478886

■ במשולם ראט, 3 חדרים, ק"א, 
משופצת מהיסוד+ י. הורים, 
950,000 ש"ח. תיווך יוזמה 

054-8478886)07-07(______________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי
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+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
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amitayperfectprocoil
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053-3118686

זיכוי לע“וד ונוטריון

התשלום בגמר העסקה
לא כולל מ.ע.מ

ב- ₪1,850 בלבד

לעסקת נדל“ן
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3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ד-כ"ו בתשרי תשע"ו 7-9/10/15 וברכה 03-6162228

דירות 
להשכרה





3-3.5 חדרים



וילות ובתים

3-3.5 חדרים
3-3.5 חדרים

■









+5 חדרים

4-4.5 חדרים
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2-2.5 חדרים
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ביקוש 
דירות

1-1.5 חדרים





4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן





+5 חדרים

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים



2-2.5 חדרים
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ד-כ"ו בתשרי תשע"ו 7-9/10/15   403-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
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■





בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
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ביריה

בית מאיר
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Springerviewisraelcom
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גורן
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mikibscoil

גליל מערבי
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גליל עליון
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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יבניאל

■







בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב
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כוכב יעקב
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ירושלים
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יד בנימין
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מושב עלמה

מושב תרום
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wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת

■





■



מירון
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כרמיאל

■





■





■





■





■





■





■




לפרסום
בלוח

03-6162228
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ראש פינה                               
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wwwhapagodacom
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מכוניות
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שברולט

מאזדה
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מיצובישי
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דייהטסו
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כ"ד-כ"ו בתשרי תשע"ו 7-9/10/15 וברכה 5הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228
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בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855

■






מוצרים 
rושירותים

■





■




באיזור ב"ב, ת"א, ר"ג, גבעתיים
052-2450761

איילה
לאלתר

ה ר ו המ ג י ה נ ל
לנשים
בלבד

מוסמכת
ותיקה
ומנוסה

■










■







מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪
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02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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050-7295800

עורך-דין
מתמחה בדין פלילי

ומעמד אישי

ד"ר ניר דוד
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Cactus■
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רח' שלמה המלך 12
צמוד לפיצה פון
03-6736731

השכרת רכב מגיל 17
מכירת רכבים לכל כיס

MR. LEASE
השכרת רכב
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בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ/בדג'ט/קל אוטו/ אופרן

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מעוניינים להשכיר רכב בחו"ל?
 בדקו אצלנו

 לפני שתזמינו במקום אחר 

■





■







שי
שירות אי

חלק י ל  כ ל ת 
ו ר

ר ץשי
א

ה

מקצועיות

בפרוטוקול משיגים מטרות
כשזה באמת חשוב, לא מתפשרים!

תמלול שיחות 
ופגישות

תמלול ותרגום בשלל שפות, דיוק, זמינות ושירות מהיר ומקצועי

רישום 
פרוטוקולים
ע“י הקלטה

שירותי קלדנות 
אונליין

שירותי 
הקלטה

שירותי 
תרגום בע“פ 
(עוקב) לכל 

שפה
תרגום מסמכים 

לכל שפה

שכפול והמרת 
קלטות

זמינות מידית ושרות 
מקצועי 24 שעות ביממה

�
�

�
�

�

�

�

ת"א: מנחם בגין 116, טל. 03-5625768 פקס: 03-5626105 | 050-5702073
י-ם: רבי עקיבא 3 טל. 02-6234851 פקס: 02-6348660  נייד: 050-5702022

protocta@zahav.net.il 
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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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CS
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מבצע!
ח לצה עניבה

240&

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

חולצות         +עניבה
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מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי
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לפרסום
בלוח

03-6162228
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חירום

תחבורה

 ■

050-7503004
נא לפנות למוטי:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

דרושים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

itzik@kav-itonut.co.il

לסניף חולון בת-ים

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
משרה מלאה

תושבי המקום בלבד
תנאים טובים

מנהלי מכירות

03-6162229
קו"ח לפקס:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

המודעה מיועדת לנשים וגברים

yair@kav-itonut.co.il

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

למגזר הדתי
אפשרות למשרה חלקית

תנאים טובים

תותחי מכירות טלפוניות

דרושים
לסניף בני ברק

לרגל התרחבותלרגל התרחבות

■








 ■






 ■






אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

■





■





■








■




073-70-55-666
לוח הדרושים הדתי-חרדי מס' 1 בישראל

יש עבודה.
מאגר משרות ענק

בכל התחומים ובכל המקצועות
משרות חלקיות ומשרות מלאות

לבעלי נסיון ולחסרי נסיון
משרות ערב ומשרות בוקר

הכל מכל כל.
קבלת עדכונים יומיים על משרות חדשות

לצפיה בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il

שנות
ותק
8

לחברה 
בפריסה 

ארצית
דרושים/ות

נציג/יות מכירות טלפוניות
ב"ב: 054-2044168

(להתקשר עד 21:00)
באר שבע: 052-7714807

חיפה: 04-8473460
ראש פינה 052-3263205

■




קופאים/ות סדרנים/ות

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים

■




■




■





■





■







■





■


 ■




 ■





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

AMG■






■





■





■





■



egmailcom

■









ruthykavitonutcoil

■




■




■




■




■



תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?

מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-769-7421

שאפתן?

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

קו עיתונות דתית / 7945654 / 

ניסיון בעבודה עם ילדים בגיל הרך, בעבודה מתוך צוות 
ותקשורת בינאישית טובה עבודה במשרה מלאה

למתנ"ס גבעת שמואל דרושים/ות:

מטפלים/ות מנוסים/ות לפעוטון

טלפון לפרטים: 052-2306711 | פקס מס': 03-7341822

■





■




■




■





052-478-3641

לסוכנות ביטוח בב"ב  דרושים
אנשי מכירות (גברים)
נסיון מוכח במכירות 
טלפוניות - חובה !!!

| תשלום שעתי
|עמלות מכירה גבוהות        מהמתחרים

משמעותית

■




■




 ■







■





■




 ■




drushimoptic
gmailcom

■





■





■





misrotagmailcom

■





■





■





■




hrwxgcoil

■





■





■




■





■








■




■





■





■





■







■




■




■






טל: 054-4887782

דרושים/ות

לסופר חביב
בגבעת שמואל

קופאים/יות, קצבים/יות, 
סדרנים/יות, אופים/ות 

ועובדים/ות כלליים

קול העיר ב״ב / 7947436 / 

■




■





■





■





■


■




■





 ■








 ■



■


















jobskidumpluscoil

 ■






BARBISIO ■




 ■




 ■




■
XX




■




■




GB■




GPS■
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■
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נמשכת ההרשמה
למפעילי קורסים עצמאיים, 

או עצמאיים למחצה
דרך החברה

פרטים בהמשך |  בתנאים מצויינים!

לרציניים בלבדבטוחים וגבוהיםהזדמנות לרווחים הצטרפו להצלחה:
ההצטרפות בהשקעה קטנה, ביחס לפרוייקט 

ולפוטנציאל.
כדאי ומומלץ להתקשר ע"מ לקבל חומר כתוב ומפורט

מספר המקומות מוגבל
לנרשמים בחודש זה תינתן הנחה משמעותית

המלצות בשפעהעסקה המשתלמת 
לכולםמתקבלים משפחתונים קיימים 
ומשפחתונים בפתיחהבכל רחבי הארץ

לרגל הביקוש והדרישה 
אנו מרחיבים את מערך ההצטרפויות לרשת 

המשפחתונים של נווה שרה 

טיפול בתלושי משכורת, חופשת לידה, מענק 
לידה, "מענק עבודה" (מס הכנסה שלילי), אישורים 

רשמיים לבנקים, רשויות מס, עירייה ועוד..

הכולל:

להרוויח כמו עצמאי ולהיות 
בראש שקט כמו שכיר

שמחים להודיע:

הפתיחה בקרוב
(שישה מסלולי למידה)

למסלולים: | קורס משולב | קאוצ'ינג | ציורי 
ילדים וגרפולוגיה | פיתוח כישורי למידה

| סייעות החלמה | פיתוח כישורי חיים
הקורסים יתקיימו בערים בני ברק וירושלים
תעודה + ערכת עבודה לכל קורסהזדמנות חד פעמית למבצע המיוחד

"חצי מחיר"   במחירי מבצע ההרשמה לקורסים 
נמשכת

  בשפעהמלצות



הוסף לסל

הארק אילה
750 מ”ל
כולל פקדון

54.90

הוסף לסל

קורנפלקס
500 גר’
תלמה

10

הוסף לסל

קליה
3 ליטר

הוסף לסל

בירה מולר
500 מ”ל 
כולל פקדון

www.expressmehadrin.co.ilקיבלת!הזמנת!הקלקת!

לחיצה קטנה לסופר 
וכל הקניות בבית!

בלי לסחוב  בלי לעמוד בתור  משלוחים עד הבית
הכירו את האתר החדש שלכם, ‘אקספרס מהדרין’ באתר תוכלו להתרשם ממגוון מוצרי הסופר של מיטב החברות 
והכל בכשרות מהדרין ובזול. מלאו את עגלת הקניות הוירטואלית ותרויחו את כל הנוחות והחדשנות בלחיצת כפתור.
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הוסף לסל

פטריות
400 גר’
אלסקה

הוסף לסל

מלפפון בצנצנת
690 גר’
אלסקה

53.90

הוסף לסל

נוזל כלים
פיירי לימון
650 מ”ל

8.90

מוגבל למימוש אחד

ג’ בחשון 16.10.15המבצעים בתוקף עד יום שישי 

ימי אספקה:
ב”ב, רמת גן, גבעת שמואל, 

גבעתיים - ימי משלוח א’, ג’, ה’,

פתח תקוה, אלעד, ראש העין, 

שוהם - ימי משלוח ב’, ד’

הזמנות עד השעה 12:00 
יסופקו באותו יום

חדש! אספקה לרחובות
 בימים ב’, ד’

הוסף לסל

שמן זית 
‘יד  מרדכי’

750 מ”ל

21.90

הוסף לסל

רוטב סויה
200 מ”ל
אלסקה

3.90

קפה טורקי
85 גר’
עלית

5.90

הוסף לסל

מבצעים לדוגמא

הוסף לסל

אבקת כביסה 
קולון 

5 ק”ג

27.90 24.90

הוסף לסל

שישיית 
משקה מוגז
רפרש

X ’6 יח
250 מ”ל
כולל פקדון
טעמים שונים

1010
3 ב-
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